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Knihy

Aktuálne problémy (ne)zamestnanosti nízkokvalifikovaných pracovných síl / Ján Košta, a kol. - 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2014. - 150 s. - ISBN 978-80-89608-16-4.
50753

Anotácia: Publikácia, v ktorej dominuje makroekonomický prístup k analýze diskutovaných problémov, je
rozdelená do niekoľkých kapitol. Na úvodnú, prvnú kapitolu o doterajších trendoch v štruktúre zamestnanosti
a nezamestnanosti nízkokvalifikovaných pracovných síl nadväzuje druhá kapitola s problematikou vyššej
motivácie nízkokvalifikovaných pracovných síl, optimalizácie sociálnych dávok a rastu čistej mzdy, ktorú by
mohli nízkokvalifikované pracovné sily dosiahnuť po získaní práce.
Tretia kapitola je venovaná hlavným faktorom dopytu po práci, a to analýze miezd, osobitnej vývoju
minimálnej mzdy a nákladov práce na základe medzinárodného porovnania. Samostatná časť kapitoly je
venovaná posilneniu aktivačných nástrojov pre nízkokvalifikované pracovné sily. Je to predovšetkým štát,
ktorý musí zabezpečiť nediskrimináciu Rómov už pri zaraďovaní do programov aktivácie pripravovaných
úradmi práce.
Samostatnú kapitolu (štvrtú) venujeme podrobnejšej analýze aktívnych politík trhu práce s dôrazom na
nízkokvalifikované skupiny obyvateľstva.
V piatej kapitole prinášame charakteristiku inkluzívneho trhu práce, ktorý by mal pomôcť zamestnať sa
dlhodobo nezamestnaným. Záverečná, šiesta kapitola zhŕňa námety na zmeny v sociálnej a hospodárskej
politike štátu s cieľom podporiť rast zamestnanosti nízkokvalifikovaných pracovných síl na Slovensku.
Doing Qualitative Research in Social Work / Ian Shaw, Sally Holland. - 1. vyd. - London : Sage Publications,
2014. - 350 s. - ISBN 978-1-4462-5287-1 : 47,83 EUR.
50768

Anotácia: Publikácia je komplexnou príručkou pre študentov a výskumných pracovníkov v oblasti
kvalitatívneho výskumu v sociálnej práci a príbuzných odboroch.
Množstvo súčasných i klasických príkladov z vlastného empirického výskumu autorov a tiež z medzinárodne
publikovaných prác, úlohy pre študujúceho - kniha poskytuje vhľad smerom k zložitostiam a komplexnostiam
realizácie výskumu a tiež sa delí o príklady dobrej praxe z odboru. Autori majú dlhoročné skúsenosti v oblasti
vzdelávania praktikujúcich výskumníkov a študentov a o koncepciách publikujú prístupným a čitateľným
spôsobom.

Feministické korene sociálnej práce / Monika Bosá. - 1. vyd. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej
univerzity, 2013. - 86 s. - ISBN 978-80-555-0952-5.
Plný text: http://monikabosa.weebly.com/uploads/6/4/6/8/6468731/feministky_final_print.pdf
50750

Anotácia: Sociálna práca je špecifickou vedou a praxou, ktorá sa zameriava priamo na presadzovanie sociálnej
zmeny. Viac ako iné vedy (no napríklad porovnateľne s pedagogikou, ktorá, okrem iného, plní aj úlohu
formovania a prispôsobovania občanov a občianok spoločnosti) je ovplyvnená politickými ideológiami,
mocenskými okolnosťami a ideovými a hodnotovými východiskami svojej doby.
K dejinám sociálnej práce od jej zrodu v devätnástom storočí až dodnes budem preto (spolu s Walterom
Lorenzom, ktorého štúdie o dejinách sociálnej práce v Európe tvoria moje východisko) pristupovať ako k
dejinám ideológií a ich prejavov v podobe profesie a vedy sociálnej práce. Nevyhnem sa ani analýze sociálnej
práce ako "ženskej profesie". Takéto vnímanie sociálnej práce, a aj jeho dôsledky pretrvávajú dodnes.
Hoci feministická tradícia v sociálnej práci pochádza od žien, ktoré sociálnu prácu etablovali, nie je
jednoduchým (a už vôbec nie samozrejmým) dôsledkom prevahy žien v tomto odbore. Pokúsim sa preto
vymedziť vzťah medzi prácou žien a feministickou prácou, ktorú v kontexte aktuálnych trendov sociálnej
práce vnímam ako najvýznamnejší zdroj inšpirácie.
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Feminizmy v sociálnej práci / Monika Bosá. - 1. vyd. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity,
2014. - 178 s. - ISBN 978-80-555-0953-2.
50751
Anotácia: Cieľom publikácie je identifikovať miesto a význam feminizmov v sociálnej práci - v dejinách
sociálnej práce, v teóriách a metódach, vo výskumnej praxi, ale aj vo vzdelávaní v sociálnej práci.

Gender mainstreaming: Zručnosti pre uplatňovanie rodového hľadiska : Príručka k vzdelávaniu
verejnej správy : Národný projekt Inštitút rodovej rovnosti. - Bratislava : Centrum vzdelávania MPSVR SR,
2014. - 108 s.
50760
Anotácia: Sociálna kampaň Keď vyrastiem poukázala na jeden aspekt rodovej nerovnosti, na nerovnosť žien a
mužov v odmeňovaní v širšom kontexte rodovo stereotypnej deľby práce v našej spoločnosti. K výstupom,
ktoré sa v rámci úloh národného projektu Inštitút rodovej rovnosti zameriavali na osvetľovanie a
odstraňovanie rôznych aspektov rodovej nerovnosti patrí aj predkladaná príručka, ktorá má slúžiť ako
podkladový materiál pre vzdelávanie verejnej správy, ale aj iných inštitúcií a aktérov, ktorých cieľom a úlohou
je zakomponovanie rodového hľadiska do praxe.

Hra na pavoučka / Zuzana S. - 1. vyd. - Praha : Stanislav Juhaňák - TRITON, 2014. - 334 s. - ISBN 978-807387-812-2 : 7,99 EUR.
50795

Anotácia: Hra "na pavoučka" začala zdánlivě nevinně, byla však čím dál drsnější, až v dívčiných devíti letech
vyústila v brutální znásilnění. To však byl pouze začátek. Těžko uvěřitelné pokračování zahrnuje kromě
opakovaných sexuálních ataků ze strany otčíma a jeho kumpánů také bití, podávání drog, citové vydírání i
nechtěná těhotenství a vynucené potraty.
Život hrdinky několikrát visel na vlásku. Ve snaze uniknout traumatizujícím zážitkům se málem otrávila léky,
řezala se žiletkami a jednou skoro vykrvácela, když si do břicha zabodla střep. A co je nejhorší - devastující hry
se odehrávaly v kulisách navenek spořádané rodiny s úspěšnými dcerami a dobrým ekonomickým
standardem a oběti téměř nikdo nepomohl. Selhala matka i širší rodina, selhaly instituce, soudy i jednotliví
sociální pracovníci.

Chudoba Rómov a sociálna starostlivosť o nich v Slovenskej republike. - Bratislava : Svetová banka,
Nadácia S.P.A.C.E., INEKO, 2002. - 75 s. - ISBN 80-88991-15-3.
Plný text: http://i.sme.sk/cdata/5/42/4299505/sprava_o_romoch_v_SR.pdf
50757

Anotácia: Táto správa bola vypracovaná tímom slovenských výskumných pracovníkov a zamestnancov
Svetovej banky. Zo strany Svetovej banky práce na projekte koordinovali Dena Ringold a Helen Šahriari. Na
Slovensku výskum koordinovala Iveta Radičová z Nadácie SPACE spolu s Michalom Vašečkom z Inštitútu pre
verejné otázky (IVO) a Michalom Šebestom z Katedry politológie na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského. Konzultantom projektu bol sociológ Imrich Vašečka a asistentom projektu bol Marián Babitz z
Nadácie SPACE. Kompletný zoznam všetkých výskumných pracovníkov podieľajúcich sa na projekte sa
nachádza na konci tejto správy.

Krize a význam pomáhajících prvního kontaktu : Aplikace v kontextu rodinného násilí / Tereza
Cimrmanová, a kol. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2013. - 197 s. - ISBN 978-80-246-2205-7 : 6,99 EUR.
50785

Anotácia: Publikace je určena profesionálním pomáhajícím, kteří neabsolvovali výcvik krizové intervence,
avšak ve své praxi se dostávají do kontaktu s lidmi v závažných situacích a krizích. Jak jednat v roli
pomáhajících prvního kontaktu? Jakým úskalím se vyhnout? Jak by mělo vypadat minimum pomoci v
uspěchané atmosféře lékařské ordinace, školní sborovny nebo policejní služebny? Kniha obsahuje aplikace do
kontextu rodinného násilí, na němž lze nezbytnou pomoc dobře ukázat. Zvláštní kapitoly jsou věnovány
filozofickým a teologickým základům chápání krize a otázkám jejich smyslu v lidském životě. Publikace je
vhodná také pro studenty pomáhajících profesí a pro laiky.
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Krizová intervence : Krize v životě člověka. Formy krizové pomoci a služeb / Daniela Vodáčková, a kol. 3. vyd. - Praha : Portál, 2012. - 544 s. - ISBN 978-80-262-0212-7 : 22,99 EUR.
50796

Anotácia: Lidem, kteří řeší naléhavou krizovou situaci, je dnes k dispozici řada různých zařízení, poskytujících
krizovou pomoc, v nichž působí profesionálové i dobrovolníci. Publikace širokého autorského kolektivu
shrnuje současný stav oboru, který je východiskem jejich práce, a popisuje základní postupy krizové
intervence v nejrůznějších situacích.
Úvodní část knihy charakterizuje společné znaky životních situací, v nichž lidé vyhledávají krizovou pomoc, a
ukazuje možnosti odborné pomoci v krizi. Podává přehled pracovišť krizové intervence u nás i v zahraničí.
Podrobně jsou rozebrána teoretická východiska i jednotlivé kroky různých forem a technik krizové intervence
- tváří v tvář (s jednotlivcem, párem, skupinou); telefonická pomoc, mobilní služby (výjezd, práce v terénu) i
krizová intervence při katastrofách.
Ve speciální části autoři probírají hlavní typy krizových situací:
krize spojené s jednotlivými fázemi lidského života (krizová intervence u dětí, dospívajících a jejich rodin,
krizové situace u žen a mužů, v seniorském věku; krize spojené s partnerstvím, manželstvím a sexualitou)
psychospirituální krize
krize spojené s duševními poruchami (klienti s poruchou osobnosti, s drogovou závislostí týraní a zneužívaní
klienti, problematika sebevražd).
Závěr knihy se věnuje sociálně-právním aspektům krizové intervence.

Krizová intervence v kazuistikách / Filip Brož, Daniela Vodáčková. - 1. vyd. - Praha : Portál, 2015. - 168 s. ISBN 978-80-262-0811-2 : 7,99 EUR.
50783

Anotácia: 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 (na co
nezapomenout, s čím a jak pracovat) i řadu kazuistik, které probíraná témata propojují. Kazuistiky pocházejí z
oblasti telefonické intervence i z rozhovorů tváří v tvář.
Záměrem knihy není podat vyčerpávající informace o krizové intervenci, ale ukázat praktické příběhy krize,
které mohou potkat každého z nás. Každý příběh je originální a neexistuje pro něj jediné řešení. Každý
pracovník pracuje jiným způsobem a používá různé metody v různém kontextu. Proto má předkládaný text
čtenáře podporovat v hledání dalších cest a vlastních způsobů při krizové práci. Publikace tak zahrnuje i
pasáže, které se čtenářem interagují pomocí otázek, úkolů či nedokončených částí.

Láska nad propastí : Od minulých traumat k bezpečným vztahům / Boris Cyrulnik. - 1. vyd. - Praha :
Portál, 2014. - 240 s. - (Spektrum). - ISBN 978-80-262-0709-2 : 11,99 EUR.
50789

Anotácia: Lidé po traumatu vyvolaném citovým zraněním často zažívají pocit, že ztratili právo na radost v
životě, kterou ovšem stále mohou prožít. V této jiskrné úvaze poukazuje autor na to, že i tito lidé mohou využít
vnitřních zdrojů a z citových ran vykřesat životní radost. Naznačuje, jak navazovat milostné vztahy s vědomím
vlastní minulosti, dosavadního citového života, se všemi bolestmi i vítězstvími.
V každé fázi života se může člověk oprostit od tragické minulosti a převyprávěním vlastního příběhu vytvořit
prostor pro vyjádření skrývaných či potlačovaných emocí a překonat bolest vyvolanou traumatem.
Kniha bude přínosem nejen pro terapeuty, ale i pro laické čtenáře se zájmem o osobní rozvoj a psychoterapii.

Materská láska od 17. storočia po súčasnosť / Elisabeth Badinter. - 1. vyd. - Bratislava : Aspekt, 1998. - 277
s. - ISBN 80-85549-04-2 : 4,18 EUR.
50771

Anotácia: Autorka je filozofka a sociologička, univerzitná profesorka. Jej kniha, v ktorej skúma, či je materská
láska vrodeným inštinktom, alebo spoločensky ovplyvniteľným vzťahom, vyvolala búrlivú reakciu.
"Posvätnosť" materskej lásky sa dodnes chápe ako čosi nedotknuteľné, aj keď exkurz do histórie - ani nie takej
dávnej - ukazuje trocha iný obraz.
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Mozek a důvera : aneb Co nám neurověda říká o morálce / Patricia S. Churchlandová. - 1. vyd. - Praha :
dybbuk, 2015. - 262 s. - ISBN 978-80-7438-115-7 : 11,99 EUR.
50793

Anotácia: Kniha Mozek a důvěra přináší zcela nové vysvětlení základů morálky, což nás nutí znovu promyslet
původ jedné z našich nejuctívanějších hodnot. Průkopnice neurofilozofie Patricia Churchlandová ukazuje, že
morálka má původ v biologii mozku. V evoluci vyvinutá struktura, procesy a chemie mozku motivují člověka k
tomu, aby dbal nejen o svůj život a potřeby, ale také o blahobyt svých blízkých - nejprve potomků, následně
svých partnerů, příbuzných a teprve pak dalších lidí. Odloučení a vyloučení ze skupiny způsobují jedincům
bolest, společnost druhých naopak přináší potěšení.
Výsledky vědeckého bádání nám nyní ukazují, že bude nutné přehodnotit priority, které při vysvětlování
původu morálky dáváme náboženství, absolutním pravidlům a čistému rozumu.
Odkud se tedy berou lidské hodnoty? Jak se přihodilo, že našemu mozku začalo záležet na ostatních? Jestliže
mi geny nastaví mozek tak, aby zajišťoval, že zůstanu naživu, zplodím potomstvo, a předám tak tytéž geny dál,
jak jej mohou zároveň nastavit tak, aby mu záleželo i na ostatních? Jsou morální hodnoty ryze lidským
specifikem, nebo je možné tvrdit, že morálku mají i zvířata? Na tyto a mnohé další otázky se Churchlandová
snaží odpovědět.
Krátce po svém vydání kniha získala nejvyšší ocenění v oboru biologických věd, biomedicíny a neurovědy
udělované Asociací amerických nakladatelů.

Mužov nemožno znásilniť / Märta Tikkanen. - 1. vyd. - Bratislava : Aspekt, 1998. - 176 s. - ISBN 80-8554903-04 : 0,73 EUR.
50776
Anotácia: Znásilniť možno len ženu. Tak to stojí v zákone. Muža možno len potrestať. Alebo ponížiť. Tova si
však vymyslí svojráznu odplatu. A potom zažije šok. A ešte jeden. Úsporný prvoplánový príbeh má hlboké
podložie; núti zamyslieť sa nad vecami, ktoré by mali fungovať inak...
Zo švédčiny preložila Jarmila Cihová

Neverné ženy neznášajú vajíčka / Uršuľa Kovalyk. - 2. vyd. - Bratislava : Aspekt, 2005. - 94 s. - ISBN 8085549-46-8 : 4,71 EUR.
50770
Anotácia: Druhé vydanie úspešnej prvotiny mladej slovenskej autorky obsahuje jedenásť objavných,
zábavných a vyrývačských poviedok o Betrix, národe Orionov, Mužke či o starobe s Dušanou.

Normální a patologická láska : Pohled současné psychoanalýzy / Otto F. Kernberg. - 2. vyd. - Praha :
Portál, 2011. - 232 s. - (Spektrum). - ISBN 978-80-7367-892-0 : 9,80 EUR.
50782

Anotácia: O. F. Kernberg, jeden z nejvýznamnějších představitelů současné psychoanalýzy, přenesl ve své
psychologii objektních vztahů - v návaznosti na M. Kleinovou či D. Winnicotta - důraz od zkoumání pudových
sil na analýzu mezilidských vztahů. Kniha popisuje z různých pohledů fenomén lásky a s ní spojené pestré
spektrum vztahů. Dotýká se biologických i psychologických faktorů, které lidskou lásku rozhodujícím
způsobem ovlivňují. Kernberg dále ukazuje, do jaké míry jsou nevědomé psychické obsahy a jejich aktivace
odpovědné jak za vztahové konflikty, tak i za ony nejvíce vzrušující momenty milostného života člověka.
Uvažuje nad tzv. normální i patologickou podobou lásky a zamýšlí se nad vlivem faktorů jako je narcismus,
agresivita či masochismus na obě z nich.
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Pohľad riaditeľov základných a stredných škôl na záškoláctvo a predčasné ukončenie povinnej
školskej dochádzky. - 1. vyd. - Bratislava : CVTI, 2014. - 46 s. - ISBN 978-80-89354-23-8.
50754

Anotácia: Cieľom úlohy bolo zistiť a analyzovať výskyt záškoláctva a predčasného ukončenia povinnej
školskej dochádzky u žiakov základných a stredných škôl z pohľadu riaditeľov. V rámci prieskumu bolo
dôležité zmapovať názory riaditeľov škôl na problematiku záškoláctva, zamerať sa na opatrenia, ktoré sa na
ZŠ a SŠ realizujú za účelom zníženia výskytu záškoláctva a zistiť tzv. "dobré príklady z praxe", ktoré sa
osvedčili pri jeho eliminácii. Okrem toho bola analyzovaná aj problematika predčasného ukončenia povinnej
školskej dochádzky u žiakov ZŠ a SŠ s cieľom zistiť, aké opatrenia na elimináciu tohto javu realizovali nielen
riaditelia, ale aj zriaďovatelia škôl.

Politika zamestnanosti : Budúcnosť pre Slovensko / Michal Páleník, a kol. - 1. vyd. - Bratislava : Inštitút
zamestnanosti, 2014. - 160 s. - ISBN 978-80-970204-6-0.
50752

Anotácia: Publikácia Inštitútu zamestnanosti Politika zamestnanosti - budúcnosť pre Slovensko sa venuje
viacerým špecifickým skupinám nezamestnaných a jej cieľom je identifikovať prekážky, ktoré sociálny systém
kladie zlepšeniu ich zamestnanosti. Predkladá návrhy zmien, ktoré majú potenciál pomôcť ich zapojeniu do
trhu práce.
Prvou zo skupín, ktorej sa publikácia venuje, sú mladí nezamestnaní. Zameriava sa na politiku podpory ich
zamestnávania a na podporu podnikania mladých a malých podnikov. Ďalšou skupinou sú zdravotne
postihnutí občania, ktorých miera zamestnanosti je aj napriek zákonnej povinnosti ich zamestnávania veľmi
nízka. Dlhodobo nezamestnaní a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít sú najťažšie zapojiteľnou
skupinou do trhu práce a riešenie ich situácie si vyžaduje spoluprácu celého verejného sektora, všetkých
ministerstiev, obcí, štátnych i verejných podnikov. Publikácia sa venuje taktiež podpore mobility,
individuálnemu prístupu k nezamestnaným občanom, sociálnym podnikom, absolventskej praxi, aktivačným
prácam a neštátnym službám zamestnanosti.

Poruchy vztahové vazby : Od teorie k terapii / Karl Heinz Brisch. - 1. vyd. - Praha : Portál, 2011. - 312 s. (Spektrum). - ISBN 978-80-7367-870-8 : 12,47 EUR.
50781

Anotácia: Vztahová vazba (attachment) je vrozený systém fungování mozku, díky němuž dítě přirozeně
vyhledává blízkost, nejčastěji matky (otce nebo jiné náhradní osoby). Bezpečná vztahová vazba dítěti
umožňuje s blízkými komunikovat a zvyšuje se tím jeho šance na přežití. Jestliže dítě nemá příležitost navázat
vztah blízkosti nebo je tato potřeba narušena (např. separací či patologickým chováním rodiče), může tato
zkušenost vést k řadě psychologických, behaviorálních a psychosomatických problémů, které se objevují v
průběhu života.
Autor nejprve podrobně osvětluje teorii vztahové vazby. V dalších kapitolách podává teoretický úvod do
problematiky terapie. Stěžejní část publikace ilustruje na jednotlivých případových studiích, jak aplikovat
teorii attachmentu při vyšetření a psychoterapii pacientů všech věkových kategorií. Karl Heinz Brisch, MD, je
psychoanalytik, pracuje v Psychoanalytickém institutu a současně je vedoucím oddělení dětské
psychosomatické medicíny a psychoterapie v dětské nemocnici při Ludwig-Maxmilianově univerzitě v
Mnichově.
Príbehy žien : Aspekt 1/2003-2004 / kol. - 1. vyd. - Bratislava : Aspekt, 2004. - 94 s. - (Aspekt ; 21). - ISBN
4,71 EUR.
50773

Anotácia: V sedemdesiatych rokoch americká výtvarníčka Judy Chicago pozvala na svoju slávnu Dinner Party
známe aj zabudnuté ženy z histórie. Takúto pomyselnú večeru sme pod názvom Príbehy žien pripravili v
najnovšom čísle časopisu Aspekt, ktorý začal vychádzať práve pred desiatimi rokmi. Do tematickej osnovy sú
votkané úvahy, osudy, identity, názory, príbehy známych aj menej známych žien. Základný steh, ktorým sme
zlátali aj tento Aspekt a ktorý je príznačný pre všetky predchádzajúce čísla, ako i pre celý publikačný a
vzdelávací feministický projekt, stále opakuje jedno a to isté: Aj žena je človek a (ako to vyjadrila historička
Gerda Lerner) Každá žena sa zmení, keď pozná, že má dejiny.
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Probouzení tygra : Léčení traumatu / Peter A. Levine, Ann Frederick. - 1. vyd. - Praha : Maitrea, 2011. - 293
s. - ISBN 978-80-87249-21-5 : 8,99 EUR.
50791

Anotácia: Kniha srozumitelně popisuje symptomy traumatu a kroky, které je třeba podniknout k jejich léčení.
Trauma často vzniká následkem zdánlivě běžných zážitků a zkušeností. Kniha je průvodcem, který nás zavede
do světa téměř nepostřehnutelných, ale velmi mocných impulsů, jež řídí naše reakce na zdrcující životní
události. Najdeme zde řadu cvičení, která nám pomohou zaměřit se na tělesné vjemy. Budeme-li těmto
vjemům věnovat více pozornosti, můžeme trauma léčit.

Psychický nátlak v rodině / Yvonne Poncet-bonissol. - 1. vyd. - Praha : Portál, 2012. - 112 s. - ISBN 978-80262-0153-3 : 5,99 EUR.
50780

Anotácia: Možná každý se už setkal někdy s osobou vyvíjející na druhého nezdravý až "jedovatý" psychický
nátlak. Takové jedince psychologové označují jako "zvrácené narcistní typy". V mnoha případech jim lze
uniknout, neskončit ve vztahu s takovým člověkem. Jiná je však situace, pokud je takový člověk členem rodiny
- manžel, příbuzný, působíli na partnera nebo i na dítě. V tomto praktickém průvodci s mnoha kazuistikami
dává autorka klíč umožňující rozšifrovat mluvu a chování jedinců (mužů i žen), kteří otravují vztahy v rodině a
přímo ničí život. Ukazuje, jaký je způsob jejich jednání, manipulace, jak své oběti ovládají, umějí v nich
vzbuzovat úzkost a hrůzu, jak si dovedou hrát s jejich pocity viny. Hlavně však autorka nabízí konkrétní
řešení, jak se z takového vztahu vymanit, vyhnout se soukolí destrukce, ochránit děti, najít sebedůvěru a
ztracenou rovnováhu. Jedna kapitola je také věnována projevům psychického nátlaku při střídavé péči o dítě a
možnosti, jak dítěti pomoci.

Psychologie pocitů štěstí : Současný stav poznání / Jaro Křivohlavý. - 1. vyd. - Praha : Grada, 2013. - 136 s. ISBN 978-80-247-4436-0 : 5,99 EUR.
50784
Anotácia: V soudobé světové psychologii se objevuje stále více prací, které se zabývají kladnými emocemi.
Původní publikace známého a uznávaného psychologa prof. Jaro Křivohlavého podává přehled výsledků
empirických, experimentálních prací, zaměřených na problematiku kladných emocionálních zážitků.
Charakterizují náš vlastní emocionální stav, který bychom mohli vyjádřit výrazem "je mi dobře". Závěr knihy
je věnován aplikaci zjištěných poznatků do běžného života, tj. přináší souhrn podnětů, vztahujících se k otázce
"co dělat, aby nám bylo dobře". Publikace je určena psychologům, psychiatrům, odborníkům z řad
pomáhajících profesí a také studentům těchto oborů.

Psychologie zdraví / Jaro Křivohlavý. - 3. vyd. - Praha : Portál, 2009. - 280 s. - ISBN 978-80-7367-568-4 :
16,56 EUR.
Plný text: http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=27460
50317 - 50790

Anotácia: Co můžeme a máme dělat, abychom zabránili nežádoucím jevům a těžkostem v našem duševním
životě? Jak vedle tělesné hygieny provádět i hygienu duševní? Ve světě se v posledních dekádách vytvořila
samostatná disciplína, která se těmito otázkami zabývá - psychologie zdraví. Autor, který je naším předním
odborníkem v této oblasti, zde stručně shrnuje její východiska a nejdůležitější poznatky.

Sexuálna zmluva / Carole Pateman. - 1. vyd. - Bratislava : Aspekt, 2000. - 301 s. - ISBN 80-85549-18-2 : 6,21
EUR.
50769

Anotácia: Austrálska feministická filozofka a politologička skúma podstatu sociálnej zmluvy a pomenúva jej
doposiaľ nerozpoznanú, ale veľmi významnú súčasť - sexuálnu zmluvu, čiže zmluvu upravujúcu zdanlivo
"prirodzené" vzťahy medzi pohlaviami. Autorka odhaľuje podstatu sexuálnej zmluvy, jej fungovanie v
spoločnosti, "bratské" putá súdržnosti medzi mužmi, spôsob, akým funguje v spoločnosti manželská zmluva, a
nanovo skúma aj podstatu prostitúcie. A napokon, v celom kontexte knihy zisťuje, prečo sa v modernej
občianskej spoločnosti všetci muži považujú za dosť dobrých na to, aby mohli byť pánmi žien.
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Social Work for Sociologists / Kate van Heugten, Anita Gibbs. - 1. vyd. - New York : Palgrave Macmillan,
2015. - 193 s. - ISBN 978-1-137-39296-1 : 107,25 EUR.
50767

Anotácia: V publikácii Social Work for Sociologists medzinárodný tím autorov so zázemím v sociálnej práci a
sociológii vysvetľuje a ukazuje, ako "imaginácia v sociálnej práci" spája teóriu a prax do intervencií a
výsledkov. Van Heugten, Gibbs a prispievatelia riešili pretrvávajúce disciplinárne spory a kontroverzie o
vhodnosti súbehu vecí verejných a sociálnej spravodlivosti a predstavujú kľúčové hodnoty, etické a praktické
rámce. Nakoniec ilustrujú užitočnosť praktických rámcov sociálnej práce v rôznych oblastiach, vrátane
starostlivosti o deti, skupinovej práce, bikultúrnej a multikultúrnej praxe, komunitnej práce, mobbingu na
pracovisku a výskumu.

Soubor nástrojů excelence podle EFQM / Danuše Fišerová. - 1. vyd. - Praha : Česká společnost pro jakost,
2015. - 151 s. - ISBN 978-80-02-02604-4.
Plný text: http://www.csq.cz/nabidka-publikaci/soubor-nastroju-excelence-podle-efqm/
50774

Anotácia: Přestože tato kniha představuje jen zlomek hodnoty databáze znalostí EFQM, budete ji chtít mít
neustále u sebe. Je to praktická sada nástrojů, které můžete využít v týmech, které vedete. Obsahuje šablony,
kontrolní seznamy a návody, které budete potřebovat, pokud chcete něco změnit. Přestože se jedná o vybrané
nástroje, dostává se Vám do rukou komplexní soubor metod, které mohou být aplikovány napříč Modelem
excelence EFQM.

Stačí ľúbiť : Príbehy rodín s deťmi s mentálnym postihnutím. - 1. vyd. - Bratislava : Združenie na pomoc
ľuďom s mentálnym postihnutím, 2015. - 255 s. - ISBN 978-80-89344-16-1.
50756

Anotácia: Kolektív autorov: rodiny Jesenská, Nováková, Kopalová, Kucharíková, Šustrová, Bíliková, Mišová,
Garajová Jarjabková, Mitríková, Lučeničová, Zelená, Múčková.
Knihu, ktorá sa vám dostáva do rúk, napísal sám život. Je zostavená z autentických príbehov rodín, ktorým sa
narodilo dieťa, ktoré je v niečom odlišné, iné. Často už pri narodení, no určite v ranom detstve, dostáva
nálepku "mentálne postihnuté". Čo to znamená pre samotné dieťa? Pre matku, pre otca? Čo to znamená pre
užšiu či širšiu rodinu? Ako sa s touto skutočnosťou vysporiada okolie? Je spoločnosť pripravená prijímať tieto
deti a dospelých bez predsudkov? Aká je realita?

Staňte se lidským detektorem lži : Jak spolehlivě odhalit lháře / David Craig. - 1. vyd. - Praha : Grada,
2014. - 160 s. - ISBN 978-80-247-5365-2 : 157 EUR.
50799

Anotácia: Každý člověk lže. Lhaní je součástí našeho každodenního života a ve většině případů nejde o nic
špatného, mnohdy lži používáme dokonce se záměrem někoho ochránit. Často se však setkáváme i s lidmi,
kteří lžou ve vlastní prospěch nebo se záměrem ublížit druhým - v takových případech je schopnost odhalit lež
zcela zásadní dovedností.
Autor této čtivé a praktické knihy má za sebou více než dvacetiletou zkušenost v oboru kriminologie. Své
bohaté znalosti vám předkládá v jednoduchých, ale přesto velmi účinných tipech a strategiích, s nimiž se
dopátráte pravdy v celé řadě situací - od těch běžnějších, jako je například smlouvání o ceně, nákup zboží nebo
jednání s dětmi, až po ty náročnější, mezi něž patří uzavírání smluv či odhalování nevěry. Vše je doplněno
názornými ukázkami příznaků lhaní na detailních barevných fotografiích.
Probuďte v sobě schopnost odhalovat lži, naučte se nejmodernějším detekčních technikám, které můžete
ihned převést do praxe. Staňte se "lidským detektorem lži" a začněte ve svém každodenním životě využívat
výhody, které vám tato schopnost nabízí!
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Stav sociálnej ochrany na Slovensku : Situácia k 1. júlu 2015 / Rastislav Bednárik. - Bratislava : IVPR,
2015. - 62 s.
Plný text: http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2015/socialna_ochrana_jul_2015.pdf
50748

Anotácia: 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.

Svet práce podľa učebníc : Rodová analýza vybraných kurikúl : Národný projekt Inštitút rodovej
rovnosti / Katarína Minarovičová, Monika Bosá, Michal Čerešník. - Bratislava : Centrum vzdelávania MPSVR
SR, 2014. - 65 s.
50762

Anotácia: Sociálna kampaň Keď vyrastiem poukázala na jeden aspekt rodovej nerovnosti, na nerovnosť žien a
mužov v odmeňovaní v širšom kontexte rodovo stereotypnej deľby práce v našej spoločnosti. K výstupom,
ktoré sa v rámci úloh národného projektu Inštitút rodovej rovnosti zameriavali na osvetľovanie a
odstraňovanie rôznych aspektov rodovej nerovnosti patrí aj predkladaná publikácia.
Autorský kolektív sa v nej zameral na učebnice a učebné materiály, ktoré sa využívajú v kariérovom
poradenstve na školách. Zámerom autoriek a autora bolo odpovedať na otázky: Ako prezentujú učebnice,
osnovy predmetov a programov určené pre kariérové poradenstvo svet práce? Podieľajú sa na reprodukcii
rodových stereotypov a prehlbovaní rodových nerovností na trhu práce?

Systém indikátorov rodovej rovnosti a metodologické štandardy ich konštrukcie : Národný projekt
Inštitút rodovej rovnosti / Ľudmila Ivančíková, Barbora Holubová, Róbert Vlačuha. - Bratislava : Centrum
vzdelávania MPSVR SR, 2014. - 103 s.
50761

Anotácia: Sociálna kampaň Keď vyrastiem poukázala na jeden aspekt rodovej nerovnosti, na nerovnosť žien a
mužov v odmeňovaní v širšom kontexte rodovo stereotypnej deľby práce v našej spoločnosti. K výstupom,
ktoré sa v rámci úloh národného projektu Inštitút rodovej rovnosti zameriavali na osvetľovanie a
odstraňovanie rôznych aspektov rodovej nerovnosti patrí aj predkladaná príručka.
V tejto publikácii autorský kolektív sumarizuje rôzne súbory indikátorov rodovej rovnosti s osobitým
prihliadnutím na indikátory, ktoré sú potrebné pre monitorovanie danej problematiky v podmienkach
Slovenska.

Šikanovanie v základných a stredných školách. - 1. vyd. - Bratislava : CVTI, 2015. - 59 s. - ISBN 978-8089354-43-6.
50755

Anotácia: Výskumná úloha nadväzuje na výskumy, ktoré zamestnanci Oddelenia prevencie a výskumov
mládeže CVTI SR riešili v minulých rokoch. Nadväzuje najmä na výskum riešený v roku 2005 s cieľom zistiť,
aká je súčasná situácia a aké zmeny nastali v oblasti šikanovania v školskom prostredí.

To není vaše vina! : Jak se vyrovnat se sexuálním napadením. Rádce pro ženy, muže, dospívající, jejich
přátele a rodiny / Helen Benedict. - 1. vyd. - Praha : One Woman Press, 2003. - 373 s. - ISBN 80-86356-17-5 :
5,99 EUR.
50787
Anotácia: Psychosociální rádce pro oběti znásilnění s praktickými návody, jak si pomoci sám a jak mohou
pomoci ostatní. Kniha je doplněna o adresář s kontakty na organizace a zařízení, která obětem znásilnění
pomáhají, a na linky důvěry a linky krizové intervence v ČR a na Slovensku.
Kniha je vhodná nejen pro oběti a jejich blízké, ale také pro osoby, které se s nimi setkávají v rámci své práce:
pracovníky z řad policie, zdravotnický personál a poradce krizových center. Pomůže jim pochopit čím oběť
prochází a jak ji pomoci.
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Trampoty s rodom : Feminizmus a podrývanie identity / Judith Butler. - 2. revid. vyd. - Bratislava : Aspekt,
2014. - 268 s. - ISBN 978-80-8151-028-1 : 7,99 EUR.
50786

Anotácia: Judith Butler je profesorkou na Kalifornskej univerzite v Berkeley. Teoreticky sa venuje
problematike moci, rodu, sexuality, jazyka a identity. Kniha Trampoty s rodom významným spôsobom
ovplyvnila myslenie nielen v akademických kruhoch, ale aj v iných štruktúrach spoločnosti. Autorka knihy
Judith Butler je "dnes, dvadsaťštyri rokov od prvého vydania knihy Trampoty s rodom, intelektuálkou
globálneho významu.
Svedčí to o troch veciach: Po prvé, že problematika rodu sa stala predmetom záujmu v mnohých nových
prostrediach, nepatriacich do tradičných vládnucich centier produkcie poznania, a to tak z disciplinárneho,ako
aj geografického hľadiska.
Po druhé, že myslenie autorky sa sústreďuje na otázky ľudskej existencie v širokom význame, no najmä vo
chvíľach, keď ľudským bytostiam hrozí neexistencia.
Po tretie, že sa Butler usiluje o také sprostredkovanie svojich postojov a argumentov, ktoré je zrozumiteľné v
rôznych kontextoch."
"Tí, pre ktorých pojem rod symbolizuje úhlavného nepriateľa, pochopili vlastne jeho význam celkom dobre.
Áno, pojem rod signalizuje, že ženami a mužmi sa stávame a že činiteľov, ktoré môžu vstupovať do tohto
procesu, je nepreberné množstvo. A môže dôjsť aj k tomu, že mužmi a ženami sa staneme inak, než to niektorý
z pôsobiacich činiteľov zamýšľal. Zdá sa, akoby predstavy o stabilite mužskosti a ženskosti nehovorili len o
častiach našich životov ako o životoch mužov a o životoch žien. Zastupujú niečo viac. Ich nekonfliktné
vzájomné dopĺňanie je zobrazením harmónie a poriadku vo svete vôbec. Ich narušenie tak podrýva istú
predstavu o svete a v prebujnenej a zároveň úzkostnej obrazotvornosti tomuto svetu hrozí aj zánikom."

Truchlení : Fáze a šance psychického procesu / Verena Kast. - 1. vyd. - Praha : Portál, 2015. - 144 s. (Spektrum). - ISBN 978-80-262-0789-4 : 7,03 EUR.
50779

Anotácia: Autorka ve své knize vychází z klinické zkušenosti z práce s depresivními klienty, kteří až příliš
nedostatečně prožili okamžiky ztráty. Truchlení je podle Vereny Kastové téma, které bývá málo zpracováváno,
uvážíme-li dopad, který má pro naše psychické zdraví.
Naše sebevědomí a sebeobraz vycházejí podstatnou měrou z našich vztahů k druhým lidem. Smrtí blízkého
člověka proto dochází k otřesení našeho sebeobrazu i obrazu okolního světa.
Truchlení představuje emoční proces, díky němuž se můžeme se zemřelým rozloučit, můžeme zpracovat
problémy zaniklého vztahu a můžeme integrovat tolik z jedinečných vlastností našeho protějšku, jež nám
umožní žít s novým porozuměním sobě i okolnímu světu.

Typické dievča? : Denník o prvých troch rokoch života / Marianne Grabrucker. - 1. vyd. - Bratislava :
Aspekt, 2006. - 276 s. - ISBN 80-85549-62-X : 5,97 EUR.
50772

Anotácia: Tento denník si počas prvých troch rokov života svojej dcéry písala mama, ktorej záležalo, aby jej
dcéra dostala v živote pestrejšie možnosti, než len byť "dobrým a pekným dievčatkom". Marianne Grabrucker
podrobne zapisovala príhody a situácie, ktoré zažívala s Hankou, ako aj reakcie svoje, Hankine a bližšieho i
širšieho okolia. Jej denník sa stal významným zdrojom poznania o rodovo špecifickej výchove detí pre laickú i
odbornú verejnosť.
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Vagina : Nová perspektiva / Naomi Wolfová. - 1. vyd. - Praha : Dokořán, 2014. - 341 s. - ISBN 978-80-7363540-4 : 14,99 3 EUR.
50798

Anotácia: Kniha Naomi Wolfové, autorky úspěšné a oceňované knihy Mýtus krásy, se v roce 2012 stala
mezinárodním bestsellerem. Wolfová patří mezi autorky třetí vlny feminismu, pro něž je sex nejen osobně
důležitý a potřebný, ale je také závažným sociálním tématem. Svou nejnovější knihu se rozhodla napsat na
základě vlastní traumatické zkušenosti se sexuální dysfunkcí, která jejím sexuálním prožitkům vzala
"duchovní rozměr".
Tato pro ni zásadní hodnota sexuálního života se stává předmětem jejího širšího, kulturně společenského
průzkumu, který v knize zaznamenává. Nebo přesněji - patří k jejím hlavním tématům. Stejně důležitá je totiž
snaha Wolfové vyložit "vaginu" čili ženskou sexualitu neurofyziologicky a psychofyziologicky. Autorka
poutavě spojuje osobní pocity a postoje s vědeckými fakty; zkoumá možnosti ženského sexuálního prožívání
optikou novodobé kulturní historie a feminismu. Při pátrání po "vědomí vaginy" uvažuje o vlivu tradičního
společenského uspořádání i ženské emancipace na spokojený sexuální život. Mnohým jistě překvapí - vagína
se v tomto "životopise" stává bytostí i bohyní; v jejím propojení s mozkem ožívá "duše ženy", a pouze pokud je
tato duše spokojená, je šťastná a spokojená i žena samotná.

Vazba : Teorie kvality raných vztahů mezi matkou a dítětem / John Bowlby. - 1. vyd. - Praha : Portál, 2010.
- 360 s. - ISBN 978-80-7367-670-4 : 18,99 EUR.
50792

Anotácia: Autor se ve svém klasickém díle zabývá procesem, týkajícím se vazby a separace a ukazuje, jak z
experimentálních studií týkajících se vývoje dětí lze odvodit vzorce chování, jež docházejí potvrzení
biologickými vědami. Postuluje, že tendence dítěte ke vztahové vazbě je instinktivní odpovědí na potřebu
ochrany, a zastává názor, že dítě, které tuto vazbu nemá, bude projevovat známky deprivace. Kniha je psána
pro psychology, psychoterapeuty a pracovníky pomáhajících profesí.
John Bowlby (1907-1990) původně vystudoval na University of Cambridge, stal se lékařem, specializoval se na
dětskou psychiatrii a psychoanalýzu. Od roku 1946 zaměstnán na Tavistocké klinice. Zde se věnoval výzkumu
a publikoval díla, která zásadním způsobem přispěla ke změnám ve způsobu péče o děti a k radikálně novým
způsobům uvažování o sociálním a emocionálním vývoji člověka.
Velký psychologický slovník / Pavel Hartl, Helena Hartlová. - 4. vyd. - Praha : Portál, 2010. - 800 s. - ISBN
978-80-7367-686-5 : 42,99 EUR.
50775

Anotácia: Výrazně rozšířené vydání Psychologického slovníku odráží v několika stovkách hesel stav současné
psychologie, ale i psychoterapie a psychiatrie. Renomovaní autoři v tomto díle shrnují svou celoživotní práci v
oboru, který se jim stal nejen vědou, ale i mateřským územím, na němž se pohybují s odbornou akribií a
jistotou. Autoři kladou důraz na srozumitelné a přístupné vysvětlení pojmů a snaží se o důslednou
provázanost hesel, začleňující pojmy do dalších souvislostí. Slovník je určen nejen studentům, psychologům a
pedagogům, ale i širší veřejnosti. Užitečným doplňkem je přehled světových i českých psychologů.
Doc. PhDr. Pavel Hartl vystudoval pedagogiku a psychologii na FF UK v Praze, kde na katedrách andragogiky a
sociální práce přednášel pedagogickou psychologii dospělých, psychopatologii a psychoterapii. Vydal např.
Pedagogickou psychologii dospělých (1988 - cena rektora UK za nejlepší skriptum roku v oboru
společenských věd), Psychologický slovník (1993), Umění rozhovoru (1994), Komunita občanská a komunita
terapeutická (1997), Kompendium pedagogické psychologie dospělých (1999), Stručný psychologický slovník
(2004). Přednášel na univerzitách v řadě zemí Evropy, v Kanadě a USA. V roce 2009 oceněn stříbrnou medailí
děkana FF Univerzity Karlovy.
PhDr. Helena Hartlová vystudovala andragogiku na Filozofické fakultě UK v Praze, pracovala jako redaktorka
v nakladatelství technické literatury, několik let sbírala zkušenosti na Britské radě, spolupracovala na řadě
evropských projektů jako překladatelka, redaktorka odborných textů a tlumočnice. Překládá odbornou,
zejména psychologickou literaturu (např. Moderní psychologie, Na osobu zaměřený přístup, Chvála
psychoterapie, Supervize v pomáhajících profesích, Transakční analýza) i beletrii (Townsendová,
Highsmithová, Yalom a další).
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Viktimologie pro forenzní praxi / Ludmila Čírtková. - 1. vyd. - Praha : Portál, 2014. - 160 s. - ISBN 978-80262-0582-1 : 8,99 EUR.
50797

Anotácia: Riziko stát se obětí trestného činu se týká nás všech. V roli oběti reagujeme různě, i banální delikt
může člověka vážně emocionálně poškodit. Navíc zločin tak či onak poznamenává nejen přímou oběť, ale také
její blízké. Z pohledu okolí se oběti často chovají naivně či nerozumně. Proč mladý muž neoznámí, že byl v noci
na ulici přepaden?
Proč zůstává týraná žena v partnerském svazku? Je možné, že následky zločinu se u oběti projeví opožděně a
že oběť dovede dlouho i před blízkým okolím skrývat, že je zneužívána či týrána? Na tyto a další otázky hledá
odpověď předložená publikace. Nabízí prakticky využitelné poznatky ze současné viktimologie, chce rozšířit
povědomí o tom, co prožívají oběti kriminálních činů, a přispět k lepšímu pochopení, proč se osoby poškozené
zločinem chovají právě tak, jak se chovají.

Vnitřní svět traumatu / Donald Kalsched. - 1. vyd. - Praha : Portál, 2011. - 344 s. - (Spektrum). - ISBN 978-807367-877-7 : 14,99 EUR.
50788

Anotácia: V knize se autor zabývá obrazy, jež se často objevují ve snech a fantaziích lidí, kteří prošli
traumatickými životními okolnostmi. Poukazuje na skutečnost, že právě obrazy, které měly zprvu ochranný
charakter, se mohou stát destruktivními a přispívat k prohlubování traumatu postižené osoby. Autor pracuje s
bohatým klinickým materiálem, věnuje zvláštní pozornost problémům závislosti, psychosomatických poruch a
disociace a přístupu k nim. Spojuje jungovské pojetí traumatu se současnou teorií objektních vztahů a teorií
disociace. Ukazuje rovněž, jak porozumění univerzální řeči snů, mýtů a pohádek může osvětlit přístup k
pacientům s traumatickými životními zkušenostmi a dát nové podněty k práci s nimi. Donald Kalshed je
psychoanalytik, působí v soukromé praxi a vyučuje na institutu C. G. Junga v New Yorku.

Vzpoura deprivantů : Nestvůry, nástroje, obrana / František Koukolík, Jana Drtilová. - preprac. vyd. - Praha
: Galén, 2006. - 327 s. - (Makropulos). - ISBN 978-80-7492-120-9 : 8,99 EUR.
50794

Anotácia: Populárně-vědecká publikace navazuje na předchozí knihy autorů z let 1996 (Vzpoura deprivantů:
O špatných lidech, skupinové hlouposti a uchvácené moci; Galén) a 2001/2002 (Život s deprivanty I.: Zlo na
každý den a Život s deprivanty II.: Základy stupidologie; obě Galén). Také v této knize se pokoušejí pochopit,
proč jsou někteří lidé zrůdy, bez ohledu na to, zda se chovají kriminálně, nebo zákonu unikají a jsou z nich lidé
někdy nesmírně mocní, bohatí - a oblíbení. Kniha hledá odpověď na otázku, kdo jsou lidé, o nichž hovoří
současné zprávy sdělovacích prostředků, klinické zkušenosti i historické příklady, a proč se dopouštějí
takových činů. Teoretická možnost, že tito lidé nejsou nemocní a nejde ani o poruchu osobnosti, ale o druh
parazitní evoluční strategie a krajní variantu lidské normy, se zejména v posledních letech prohlubuje.
Lidskou skupinu, o které je řeč, autoři popisují v první části publikace nazvané Nestvůry. Druhá část knihy s
názvem Nástroje a sociální prostředí pojednává o nástrojích užívaných deprivanty k ovlivňování lidských
skupin, zejména o skupinové hlouposti, iracionalitě, propagandě, absurditě a antivědě, dále o sociálním
prostředí, které se na vzniku, vývoji a činnosti deprivantů podílí. Poslední, třetí část, pojmenovaná Obrana,
popisuje mechanismy snižující pravděpodobnost vzniku a omezující vliv deprivantů.
Kniha je určena všem lidem zajímajícím se o zlo ve společnosti - autoři se snažili napsat ji co nejsrozumitelněji,
aby byla přístupná i středoškolákům.
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Z lavice do práce : Rod v príprave na povolanie : Národný projekt Inštitút rodovej rovnosti / Monika
Bosá, Katarína Minarovičová, Adriana Jesenková, Michal Čerešník, Dávid Bosý. - Bratislava : Centrum
vzdelávania MPSVR SR, 2014. - 135 s.
50763

Anotácia: Sociálna kampaň Keď vyrastiem poukázala na jeden aspekt rodovej nerovnosti, na nerovnosť žien a
mužov v odmeňovaní v širšom kontexte rodovo stereotypnej deľby práce v našej spoločnosti. K výstupom,
ktoré sa v rámci úloh národného projektu Inštitút rodovej rovnosti zameriavali na osvetľovanie a
odstraňovanie rôznych aspektov rodovej nerovnosti patrí aj predkladaná publikácia.
Autorský kolektív sa v nej zameral na analýzu vzťahu vzdelávania a trhu práce, v kontexte presadzovania
rodovej rovnosti, pričom sa sústreďuje na špecifickú oblasť vzdelávania ako prípravy na povolanie - kariérové
poradenstvo. Zámerom autoriek a autorov bolo poukázať na to, že nerovnosti, ktorým čelíme na trhu práce
majú svoje korene v prostredí, z ktorého na trh práce vstupujeme.

Základní formy strachu : Typy lidské osobnosti, jejich vznik, charakteristiky a formy vztahů / Fritz
Riemann. - 4. vyd. - Praha : Portál, 2013. - 200 s. - (Spektrum). - ISBN 978-80-262-0400-8 : 8,99 EUR.
50778

Anotácia: Typy lidské osobnosti, jejich vznik, charakteristiky a formy vztahů. Opětovné vydání
psychoanalytické typologie F. Riemanna, jež byla sepsána téměř před čtyřiceti lety, dnes patří ke klasickým
dílům, jež si našla v oblasti psychologie své pevné místo. Studie podává vymezení čtyř základních
osobnostních typů, rozlišitelných v normě i v psychopatologii různého stupně.
Základ typologie tvoří čtyři potřeby či tendence člověka - potřeba samostatnosti, sounáležitosti, stálosti a
změny. Osobnostní typy se pak liší tím, která z těchto tendencí je převládajícím zdrojem úzkosti a strachu v
životě člověka. Popis doplňují četné kasuistiky, výklad vzniku a povahové zvláštnosti typů či formy interakcí
jednotlivých typů s druhými lidmi.

Závěrečná zpráva k projektu Analýza soudobé migrace a usazování příslušníků romských komunit ze
Slovenské republiky na území České republiky (č. j. OAMP-948/2003) pro odbor azylové a migrační
politiky Ministerstva vnitra České republiky. - Praha : IOM Medzinárodní organizacie pro migraci, 2003. 190 s. + 51 s. angl. - ISBN 80-239-2206-8.
50758
Anotácia: Projekt podáva súhrnnú správu o situácii rómskych migrantov zo Slovenska na územie ČR, o
príčinách migrácie Rómov zo SR a navrhuje opatrenia vedúce k stabilizácii situácie migrantov.

Závěrečná zpráva k projektu Zajištění monitoringu migračních tendencí v romských lokalitách
východního Slovenska a služeb potřebných k vytvoření systému včasného varování a podání souhrnné
zprávy (Č. j. OAM - 175-2/2004) : Pro odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České
republiky. - Praha : IOM Medzinárodní organizacie pro migraci, 2004. - 75 s.
50759
Anotácia: Výskumná správa vypracovaná Medzinárodnou organizáciou pre migráciu Praha.

Ženy - matky - telá : Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na
Slovensku / Janka Debrecéniová, Kristína Babiaková, Miroslava Hlinčíková, Zuzana Krišková, Martina
Sekulová, Sylvia Šumšalová. - 1. vyd. - Bratislava : Občan, demokracia a zodpovednosť, 2015. - 226 s. - ISBN
978-80-89140-22-0.
50749
Anotácia: Publikácia je prvou na Slovensku, ktorá sa zaoberá pôrodnou starostlivosťou v SR z pohľadu
ľudských práv žien. Ponúka obe v súčasnosti chýbajúce perspektívy - perspektívu autentickej ženskej
skúsenosti i ľudskoprávnu perspektívu, ktoré vzájomne dopĺňa a kombinuje. Je preto nielen prierezom
vnútroštátnymi a medzinárodnými štandardmi ľudských práv žien, ktoré sa vzťahujú na pôrodnú
starostlivosť, ale najmä spätnou väzbou od ich autentických nositeliek, získanou práve cez optiku
ľudskoprávnych štandardov. Táto optika chýba aj verejnému diskurzu týkajúcemu sa uvedenej témy.

Publikácia je výsledkom viac ako dvojročného intenzívneho monitoringu a výskumu, ktorý uskutočnilo naše
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združenie v spolupráci s občianskym združením Ženské kruhy a ďalšími spolupracovníčkami.
Interdisciplinárny tím expertiek z viacerých oblastí zozbieral, spracoval a analyzoval dáta rôzneho druhu –
hĺbkové autentické výpovede žien s osobnou skúsenosťou s pôrodnou starostlivosťou v nemocniciach, dáta na
webových stránkach pôrodníc, resp. dáta získané od nich priamo, adresne aj dáta oficiálne získané od
Ministerstva zdravotníctva SR ako hlavného subjektu exekutívy zodpovedného za poskytovanie zdravotnej
starostlivosti. Autorky zozbierali a spracovali všetky dáta štandardnými metódami sociálnovedného výskumu
a metódami ľudskoprávneho monitoringu. Viaceré aspekty práce konzultovali s osobami, ktoré poskytujú
rôzne formy poradenstva ženám pred pôrodom aj po ňom (obzvlášť v prípadoch traumatizujúceho alebo inak
ubližujúceho pôrodného zážitku), a tiež s dulami, ktoré sprevádzajú ženy počas pôrodov.
Publikácia je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola ponúka prehľad základných medzinárodných a
vnútroštátnych štandardov v oblasti ľudských práv žien, ktoré sa musia pri pôrode napĺňať. Druhá kapitola
sumarizuje medzinárodne uznávané zdravotnícke štandardy týkajúce sa pôrodnej starostlivosti, ktoré sú
zároveň relevantné z pohľadu dodržiavania ľudských práv žien. Tretia kapitola prezentuje výskumné zistenia
z kvalitatívneho výskumu o skúsenostiach žien s pôrodmi v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku,
spracované na základe 15 semištruktúrovaných rozhovorov. Štvrtá kapitola prezentuje výsledky monitoringu
mapujúceho poskytovanie informácií pôrodníckymi zariadeniami pred pôrodom aj po ňom, aby sa rodiace
ženy mohli rozhodnúť pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Agentúrne zamestnávanie / Andrea Olšovská, Jozef Toman, Marek Švec, Simona Schuszteková, Martin Bulla.
- 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. - 383 s. - ISBN 978-80-8168-288-9 : 32,50 EUR.
50825

Anotácia: Agentúrne zamestnávanie ako globálny fenomén trhu práce sa udomácnilo aj na Slovensku. Prax
však poukazuje na mnohé problémy, s ktorými sa agentúry dočasného zamestnávania a užívatelia stretávajú.
Ucelený pohľad na túto oblasť v právnom poriadku SR prináša publikácia "Agentúrne zamestnávanie", ktorá
je dielom kolektívu autorov – odborníkov na pracovné právo.
V trinástich kapitolách autori postupne rozoberajú problematiku agentúrneho zamestnávania v zmysle
zákona o službách zamestnanosti a Zákonníka práce, popisujú podmienky vyplývajúce z príslušných
pracovnoprávnych predpisov, identifikujú jednotlivé subjekty pri dočasnom pridelení a vzťahy medzi nimi.
Zároveň sa venujú otázkam BOZP a kontrolnej činnosti v oblasti agentúrneho zamestnávania a vzťahu k
systému sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia. V záujme lepšieho pochopenia a orientácie čitateľa
v problematike sú k jednotlivým témam uvedené praktické príklady a vzory dokumentov. Výklad k národnej
právnej úprave je doplnený o medzinárodnoprávny pohľad s priamou väzbou na relevantnú európsku
judikatúru.
Publikácia zohľadňuje všetky relevantné zmeny pracovnoprávnej úpravy vrátane poslednej "veľkej" novely
Zákonníka práce s účinnosťou od 1. marca 2015 a na slovenskom trhu odborných publikácií z oblasti
pracovného práva nemá alternatívu. Je určená predovšetkým predstaviteľom odbornej praxe, právnikom,
personalistom zaoberajúcim sa problematikou agentúrneho zamestnávania, resp. širokej verejnosti so
záujmom o pracovné právo.

Agresivita v psychiatrii / Klára Látalová. - 1. vyd. - Praha : Grada, 2013. - 240 s. - (Psyché). - ISBN 978-80247-4454-4 : 10,99 EUR.
50810

Anotácia: Odborná publikace určená psychiatrům, zdravotním sestrám, studentům lékařských a
zdravotnických oborů výborně poslouží i všem pracovníkům, kteří se ve své praxi setkávají s klienty, u nichž
se projevují sklony k agresivnímu chování (lékaři rychlé záchranné služby, praktičtí lékaři, pracovníci
pomáhajících profesí). Kniha čtenáře seznamuje s hlavními projevy zjevné i skryté agrese, vysvětluje její
příčiny a zákonitosti. Zabývá se nejen násilím namířeným vůči okolí, ale i agresivitou pacientů vůči sobě
samým – sebepoškozováním či sebevražedným jednáním. Autorka přehledně uvádí diagnózy a poskytuje
doporučení pro prevenci a pro případnou léčbu. Upozorňuje na možnosti agresivního chování vzniklého na
základě úzkosti, strachu, nejistoty, obav či nízkého sebehodnocení.
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Bezpečná vzťahová väzba : Attachment v tehotenstve a prvých rokoch života. Edukačný program pre
rodičov SAFE / Karl Heinz Brisch. - 1. vyd. - Trenčín : Vydavateľstvo F, 2011. - 150 s. - ISBN 978-80-8895267-1 : 6,99 EUR.
50822

Anotácia: Kniha poskytuje rodičom potrebné bezpečie pri citlivom zaobchádzaní so svojím dieťaťom.
Nastávajúci a mladí rodičia majú množstvo otázok: Ako sa stanem dobrou matkou alebo dobrým otcom?
Musia byť dobrí rodičia stále prítomní? Detské jasle áno alebo nie? Čo robiť, keď rodičia majú iné potreby ako
dieťa? Ako predchádzať rozmaznaniu? Aké hranice potrebuje moje dieťa? Ako zaobchádzať so záchvatmi
zlosti dieťaťa? Čo robiť, keď dieťa stále plače a nemôže zaspať?
Táto kniha sprevádza nastávajúcich rodičov počas tehotenstva a v prvom roku života ich dieťaťa. Poskytuje
bezpečnú základňu pre vývoj bezpečnej vzťahovej väzby dieťaťa, takže deti budú celý život sebaistejši, budú
lepšie znášať záťaž a budú sociálen zdatné.

Bláznivá láska : Vyznajte sa v problémovej osobnosti Vášho partnera / W. Brad Johnson, Kelly Murray. 1. vyd. - Trenčín : Vydavateľstvo F, 2009. - 242 s. - ISBN 978-80-88952-55-8 : 10,99 EUR.
50821

Anotácia: Ten príbeh poznáte: Spoznáte sa s niekým novým. Jemný, šarmantný, príjemný - zaľúbite sa. Potom
začínate pozorovať u neho neobvyklé návyky a správanie. Po určitom čase začnú vystupovať na povrch vážne
osobnostné problémy.
Kniha Bláznivá láska Vám pomôže vyhnúť sa potenciálnej katastrofe - alebo ju zvládať, ak ste sa v nej už ocitli.
Objavíte v nej stratégie na spoznanie a vyhnutie sa problémovým osobnostiam, na uskutočnenie dobrého
výberu pri voľbe partnera a nájdenie zdravého partnera. Hľadajte lásku na všetkých správnych miestach.
Začnite tu.

Cesty z úzkosti a deprese : O štěstí lásky k sobě samému / Heinz-Peter Röhr. - 1. vyd. - Praha : Portál,
2012. - 168 s. - (Spektrum). - ISBN 978-80-262-0073-4 : 7,99 EUR.
50814

Anotácia: Úspěch, kariéra a blahobyt představují pro mnohé naplnění životního štěstí.
Navzdory tomu všemu však v naší kultuře trpí stále více lidí úzkostnými stavy, pocity nespokojenosti,
frustrací, nejistotou a depresemi. Autor si klade otázku, co nám brání vésÚspěch, kariéra a blahobyt
představují pro mnohé naplnění životního štěstí. Navzdory tomu všemu však v naší kultuře trpí stále více lidí
úzkostnými stavy, pocity nespokojenosti, frustrací, nejistotou a depresemi. Autor si klade otázku, co nám brání
vést spojený život. Na pozadí grimmovské pohádky Ďábel se třemi zlatými vlasy se zamýšlí nad podstatnými
prvky pravé životní spokojenosti. S pomocí srozumitelných kazuistik a praktických cvičení nám ukazuje cestu
ke klíči k životní spokojenosti - k lásce k sobě samým. Heinz-Peter Röhr působí přes třicet let jako
psychoterapeut na oddělení léčby závislostí při klinice v německém Fredeburgu. Je autorem řady knižních
titulů. V nakladatelství Portál vyšly jeho knihy Narcismus - vnitřní žalář, Hraniční porucha osobnosti, Hysterie
- strach z odmítnutí.
Domácí násilí : Kontext, dynamika a intervence / Drahomír Ševčík, Naděžda Špatenková. - 1. vyd. - Praha :
Portál, 2011. - 192 s. - ISBN 978-80-7369-690-2 : 8,99 EUR.
50807

Anotácia: Domácí násilí je nebezpečný celospolečenský jev. Publikace přináší ucelené informace o jeho
jednotlivých podobách, formách a typech. Popisuje cyklus násilí, jeho výskyt v české populaci, pomáhajícím
profesionálům nabízí metody a prostředky k jeho identifikaci. Seznamuje s projevy chování a jednání hlavních
aktérů domácího násilí - ohrožených osob a osob násilných. Představuje systém pomoci osobám ohroženým
domácím násilím, včetně jejich právních možností a možností ze strany státu při řešení domácího násilí.
Detailně popisuje činnost intervenčních center - specializovaných pracovišť pro osoby ohrožené domácím
násilím, komunikaci a zásady intervence při práci s touto cílovou skupinou. Odborný text je doplněn
kazuistikami a příběhy lidí, kteří si prošli nelehkým postavením osob ohrožených domácím násilím.
Mgr. Drahomír Ševčík působí jako koordinátor pro oblast domácího násilí Olomouckého kraje, je psychologem
Intervenčního centra Olomouc - specializované sociální služby pro osoby ohrožené domácím násilím. Je také
jednatelem a dobrovolným poradcem regionální pobočky Bílého kruhu bezpečí, o. s. v Olomouci, občanského
sdružení pro pomoc obětem a svědkům trestné činnosti v ČR. PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D.,
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pracuje jako odborná asistentka na FF UP v Olomouci a OU v Ostravě, je lektorkou Asociace české
pečovatelské služby ČR, jako psycholožka se specializuje na problematiku náročných životních situací, krizí a
ztráty. Je autorkou několika knih.
Autorský kolektiv pod vedením Drahomíra Ševčíka a Naděždy Špatenkové tvořili zkušení odborníci psychologové, sociologové, právníci.
Hněv a jeho smysl : Podněty k seberozvoji / Verena Kast. - 1. vyd. - Praha : Portál, 2010. - 200 s. (Spektrum). - ISBN 978-80-7367-760-2 : 9,99 EUR.
50817

Anotácia: Hněv má jednu podstatnou funkci: objevuje se, když je ohroženo naše sebeuskutečnění či
sebezáchova. Je proto žádoucí využít tuto emoci tak, abychom se uchránili našemu dalšímu zraňování a nově
stanovili naše hranice. Připustíme-li si svůj hněv, může dojít k našemu oživení, můžeme získat energii pro
nutné změny současného stavu. To, že někdo potlačuje svůj hněv, ještě zdaleka neznamená, že je lepším
člověkem - potlačená emoce spíše způsobí nepřátelskou atmosféru. Rozpoznání hněvu a fantazií s ním
spojených je cestou, jak uvést do rovnováhy vztah mezi já a okolním světem. Kniha je určena psychologům,
psychoterapeutům a čtenářům se zájmem o populárně psychologickou tematiku.

Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření : Fáze a šance psychického procesu / Radkin Honzák. - 1. vyd. Praha : Vyšehrad, 2015. - 240 s. - ISBN 978-80-7429-552-2 : 7,99 EUR.
50812

Anotácia: Syndrom vyhoření neboli burn out je stav naprostého fyzického a duševního vyčerpání s možnými
vážnými zdravotními důsledky. Kdo vyhořel, musel předtím hořet. Musel být zapálený pro svou - většinou
lidumilnou - činnost. Ale zapálíme-li svíčku na obou koncích, dostaneme sice dvakrát víc světla, vyhoří však za
poloviční dobu.
Tuto knihu napsal známý psychiatr dr. Radkin Honzák pro lidi, kteří mají pocit, že jsou pod silným tlakem
stresorů a že by se mohli kandidáty vyhoření poměrně snadno stát: "Pokud jste se ocitli v situaci, že plameny
vašeho nadšení hodlají už strávit vás, je nezbytná nějaká změna. A jediné, co můžete změnit, jste vy samotní.
To je blbé! A těžké! Ale je to jediné skutečně účinné řešení a stojí za to - v každém věku!" S píše než na rady
typu "to dělej - to nedělej" se dr. Honzák přitom zaměřuje na to, jak jít životem radostněji a vyhnout se pastem,
které - kupodivu - na sebe nastražujeme nejhorlivěji, nejčastěji, nejvíc a nejefektivněji my sami. Nikdo totiž
nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo, co udělat může, nemá smysl, a zcela si tak
uzavírá možnosti poučit se a něco na sobě změnit.
Živě a populárně napsaná knížka popisuje, co to syndrom vyhoření je a jak se rodí, přináší i tabulky s možností
"obodovat se" v naší konkrétní situaci, ale hlavně pomáhá hledat cestu, jak z téhle šlamastyky ven.

Lži na pohovce : Román o psychoterapii a psychoterapeutech / Irvin D. Yalom. - 5. vyd. - Praha : Portál,
2010. - 384 s. - ISBN 978-80-7367-714-5 : 12,99 EUR.
50824

Anotácia: Na pozadí příběhu několika analyticky orientovaných terapeutů a jejich pacientů, který se odehrává
v současném San Francisku, přední americký psychoterapeut otevírá řadu zásadních problémů pomáhajících
profesí: vztahy mezi profesionály a jejich klienty, mezi terapeuty navzájem, otázky přenosu a protipřenosu,
motivace jednotlivých terapeutů, jejich osobní zralosti a integrity, věrnosti (analytické) doktríně a tvořivosti,
autentičnosti v profesionálním vztahu. Autor dává čtenářům nahlédnout do průběhu terapie a supervize,
práce se sny, ale i vztahů a postojů v psychoterapeutické komunitě. Přitom se knihou prolíná napínavý děj s
detektivní zápletkou.

Mozek a jeho duše / František Koukolík. - 4. rozšír. a preprac. vyd. - Praha : Galén, 2014. - 455 s. - ISBN 97880-7492-069-1 : 9,99 EUR.
50816

Anotácia: Již čtvrté vydání čtenářsky úspěšné knihy z pera oblíbeného vědeckého esejisty MUDr. Františka
Koukolíka pojednává o vztahu mozku a chování, který je jedním z klíčových směrů jak základního, tak užitého
výzkumu. Kniha vychází u příležitosti 20. výročí od svého prvního vydání.
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Narcismus - vnitřní žalář : Vznik poruchy, průběh a možnosti jejího překonání / Heinz-Peter Röhr. - 2.
vyd. - Praha : Portál, 2008. - 160 s. - (Spektrum). - ISBN 978-80-7367-428-1 : 6,99 EUR.
50806

Anotácia: Narcismus (narcistická porucha osobnosti) patří k mimořádně rozšířeným formám psychických
obtíží dnešní doby. Zkušený německý terapeut Heinz-Peter Röhr se ve své knize zabývá osobitým způsobem
vzniku této poruchy, jejím průběhem a naznačuje možnosti jejího překonání. Za východisko si autor zvolil
kuriózní pohádkový příběh bratří Grimmů "Železná kamna". Hlavními protagonisty pohádky jsou princ
zakletý do železných kamen, která stojí v lese a princezna, která v tom lese zabloudila. Na těchto postavách
autor ukazuje kořeny, z nichž narcismus vyrůstá.

Násilí v partnerských vztazích / Liliane Daligand. - 1. vyd. - Praha : Portál, 2014. - 144 s. - ISBN 978-80-2620718-4 : 5,99 EUR.
50800

Anotácia: Kde začíná násilí v manželství, v partnerském životě? Napadání, ponižování, rány, násilné jednání až
usmrcení - s tím vším se lze setkat. Existují příznaky, které by měly varovat?
S příběhy svých vztahů se svěřuje postupně devět žen a tři muži pocházející z různých prostředí. Autorka
analyzuje, komentuje, uplatňuje své zkušenosti z lékařské a soudní praxe a z psychoterapie.
Jedná se vždycky o "příběh lásky a násilí", kde se opakuje odpouštění, odchody a opětná soužití, samota,
psychická destrukce... Dotyčné ženy souhlasily s odhalením utrpení, kterým prošly, aby další ženy mohly
podobnému osudu uniknout. A to je také jedním z cílů knihy, tedy pomoci těm, které podléhají násilí ve
vztahu, aby našly odvahu a vyhledaly pomoc. Kniha je určena především ženám ohroženým násilím v
partnerském vztahu, sociálním pracovníkům, terapeutům, mediátorům, právníkům a soudcům.

Nebezpečné osobnosti : Jak je odhalit a chránit se před nimi / Joe Navarro, Toni Sciarra Pointer. - 1. vyd. Praha : Grada, 2015. - 208 s. - ISBN 978-80-247-5487-1 : 8,99 EUR.
50802

Anotácia: Joe Navarro působil pětadvacet let ve službách FBI jako zvláštní agent a specialista na profilování
pachatelů trestných činů. Je autorem bestselleru Jak prokouknout druhé lidi. Ve své nové knize odhaluje
kritické varovné signály, jež vám pomohou včas rozpoznat potenciálně nebezpečné jedince, kteří by vám a
vašim blízkým mohli ublížit fyzicky, emocionálně nebo finančně.
Kniha je doslova prošpikována konkrétními kriminálními případy i příběhy klientů z běžného života.
Pro jednotlivé typy osobností zde najdete podrobný seznam otázek, pomocí kterých můžete zjistit, zda a v jaké
míře se u konkrétní osoby projevuje nebezpečné chování. Naučíte se tak poznat, jaké chování už není v
pořádku, a co byste si neměli nechat líbit.
Ojedinělá publikace je určena skutečně všem - jak široké veřejnosti, tak profesionálům, například policistům
nebo sociálním pracovníkům, kteří se s nebezpečnými jedinci setkávají nejčastěji.

Nedostatečný pocit vlastní hodnoty : Sebedestruktivní vnitřní programy a jejich překonávání / HeinzPeter Röhr. - 1. vyd. - Praha : Portál, 2013. - 176 s. - (Spektrum). - ISBN 978-80-262-0354-4 : 6,99 EUR.
50820

Anotácia: Nedostatečný pocit vlastní hodnoty komplikuje výrazným způsobem život mnohým z nás.
Důsledkem mohou být často úzkosti, deprese, psychosomatická onemocnění nebo různé formy závislostí.
Heinz-Peter Röhr poukazuje na skutečnost, že zdravému pocitu vlastní hodnoty stojí často v cestě určité
vnitřní vzorce či programy. Ty lze přirovnat k softwaru, který člověku umožňuje pouze určitý typ operací. A
lidé s nedostatečným pocitem vlastní hodnoty jsou obvykle "naprogramováni" tak, že své vlastní spokojenosti
stojí v cestě... Autor čtenáři pomáhá nejprve sebedestruktivní vnitřní naprogramování rozpoznat. Vychází z
poznatků a konceptů různých psychologických směrů a psychoterapeutických škol - z psychoanalýzy, KBT,
transakční analýzy, existenciální psychoterapie - a s jejich využitím následně pomáhá, jak ze starých programů
vystoupit a zaujmout nový postoj k sobě i k životu. Knihu ocení psychologové, psychoterapeuti, pracovníci
pomáhajících profesí, čtenáři se zájmem o populárně psychologickou tematiku.
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O násilí / Hannah Arendtová. - 3. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2011. - 87 s. - (Oikúmené ; 107). - ISBN 978-807298-464-0 : 3,99 EUR.
50815
Anotácia: Autorka se v souboru tří esejů zabývá problémem násilí a politické moci v moderní společnosti.

Odloučení : Kritické období raného vztahu mezi matkou a dítětem / John Bowlby. - 1. vyd. - Praha :
Portál, 2012. - 400 s. - ISBN 978-80-262-0076-5 : 20,99 EUR.
50811

Anotácia: Kniha je druhým svazkem klasického díla Johna Bowlbyho, které vyšlo jako trilogie pod názvem
Attachment and Loss (Vazba a ztráta). Tento druhý svazek uvedené trilogie se zabývá především problémem
separační úzkosti – obavami z bezprostředního či anticipovaného odloučení, z obav vycházejících z hrozeb
rodičů odloučením, či ohrožením vazby s rodiči. Bowlby zkoumá situace, ve kterých pociťujeme úzkost, a
porovnává ji s výsledky podobných výzkumů u zvířat. Vyvozuje, že úzkost se pojí se zcela konkrétními
elementárními situacemi – náhlým pohybem, temnotou, odloučením – které, přestože mohou být neškodné,
zvyšují riziko nebezpečí. Kniha je psána pro psychology, psychiatry, pracovníky pomáhajících profesí, čtenáře
se zájmem o psychologii, psychoanalýzu, zejména o teorii vazby.

Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu : Právne, bioetické, medicínske a psychologické aspekty
starostlivosti o ženské zdravie / Ivan Humeník, Inocent-Mária V. Szaniszló, Zuzana Zoláková. - 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. - 434 s. - ISBN 978-80-8168-035-9 : 8,05 EUR.
50826

Anotácia: Vydavateľstvo Wolters Kluwer vám predstavuje zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie,
ktorá sa konala 10. - 11. apríla 2014 v Košiciach, s názvom " Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu právne, bioetické, medicínske a psychosociálne aspekty starostlivosti o ženské zdravie".
Reprodukčné zdravie ženy je zdanlivo témou obmedzenou na úzky okruh odborníkov - gynekológov a
pôrodníkov. Táto problematika a otázky s ňou súvisiace sa však dotýkajú každého z nás; nielen žien, ale aj ich
partnerov, manželov, ba dokonca celej spoločnosti. Stav reprodukčného zdravia, poskytovanej zdravotnej
starostlivosti a celková politika štátu v tejto oblasti má totiž dopad aj na demografický vývoj spoločnosti.
Reprodukčné zdravie ženy obsahuje celé spektrum prístupov, ktoré majú rovnaký menovateľ - snahu
zabezpečiť realizáciu základných potrieb človeka a jeho najintímnejších túžob. Dnes je nielen západná
civilizácia vystavená zvyšujúcim sa problémom v oblasti prirodzenej reprodukcie, zmenám v životnom štýle
žien a párov, novým technologickým možnostiam. Tieto témy sú stále väčšou výzvou pre medicínu, bioetiku,
filozofiu, teológiu, psychológiu aj právo.
V publikácii sú v jednotlivých sekciách zastúpené právo, medicínske odbory, psychológia, etika aj farmácia.
Svojimi názormi prispeli aj zahraniční hostia a takto umožnili slovenskému čitateľovi nahliadnuť do ich
domácich diskusií.

Sociální patologie : Závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení / Slavomil
Fischer, Jiří Škoda. - 2., rozšír. a aktualiz. vyd. - Praha : Grada, 2014. - 232 s. - (Psyché). - ISBN 978-80-2475046-0 : 10,99 EUR.
50808

Anotácia: Pro studium problematiky sociálně patologických jevů je k dispozici jak řada vysoce odborných
knih, tak těch, jež se snaží v lepším případě o popularizaci, v tom horším jdou pouze po senzacích, bez ambice
rozkrýt hlubší souvislosti.
Odborných publikací, které by byly přínosem jak pro odborníky a specialisty, tak i pro studenty a další
případné zájemce, je bohužel poskrovnu.
Jednou z nich je právě tato kniha. Mohou ji využít jak pracovníci, kteří se na řešení sociálně deviantních a
patologických jevů již v praxi podílejí, tak specialisté na vědeckých pracovištích.
Je ale též určena vysokoškolským studentům, kteří se připravují na práci v tzv. pomáhajících profesích, tedy
budoucím vychovatelům, sociálním pracovníkům, terapeutům, etopedům, speciálním pedagogům apod., a
studentům učitelských a zdravotnických oborů. Vzhledem ke společenskému zájmu o projednávaná témata
poslouží i dalším zájemcům z řad širší veřejnosti.
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Tati, prosím ne! : Pravdivý příběh / Barbara Naughton. - 1. vyd. - Frýdek-Místek : Alpress, 2010. - 281 s. ISBN 978-80-73962-584-9 : 8,69 EUR.
50818

Anotácia: Jednoho nedělního rána si osmiletá Barbara uklízí pokojíček a má radost, když jí přijde na pomoc
tatínek. Vzápětí se stane něco děsivého, a Barbařin život se nadobro změní. U matky hledat pomoc nemůže, ta
má ze sadistického otce strach. Jak dlouho ale dokáže zneužívání snášet? Týdny, měsíce, roky?

Trauma a rodinné konstelace : Duševní štěpení a jejich léčba / Franz Ruppert. - 2. vyd. - Praha : Portál,
2014. - 240 s. - (Spektrum). - ISBN 978-80-262-0640-8 : 11,99 EUR.
50801

Anotácia: Autor popisuje a na řadě kazuistik dokumentuje vznik, průběh a následky psychického traumatu.
Popisuje různé typy štěpení já u různých typů traumat a možné následky tohoto procesu v prožívání vztahů.
Na základě vlastní dlouholeté zkušenosti práce s metodou rodinných (systemických) konstelací poskytuje
velmi fundovaný popis postupu práce s traumaty pomocí konstelací, včetně vhledu do zákonitostí tohoto
procesu. Knihu ocení odborníci z oblasti psychologie, psychoterapie, psychiatrie a dalších pomáhajících
profesí. Z knihy mohou mít užitek i čtenáři, kteří sami trpí duševním onemocněním.
Publikace osloví i čtenáře se zájmem o rodinné (systemické) konstelace.

Věda zla : Nová teorie lidské krutosti / Simon Baron-cohen. - 1. vyd. - Brno : Emitos, 2014. - 249 s. - ISBN
978-80-87171-37-0 : 10,99 EUR.
50804

Anotácia: Simon Baron-Cohen se v knize Věda zla pokouší nalézt odpověď na otázku, proč jsou někteří lidé
nepochopitelně krutí k jiným lidem, proč se lidé v určitých situacích chovají k jiným lidem jako k věcem. S
obvyklou odpovědí, že takoví lidé jsou prostě "zlí", se nespokojuje a pátrá po hlubších, vědecky doložitelných
příčinách krutého chování.
Za hlavní příčinu krutosti považuje sníženou nebo úplně chybějící empatii, která je společným příznakem
některých duševních poruch - hraniční poruchy osobnosti, psychopatie, narcistické poruchy, ale také autismu
a Aspergerova syndromu. V některých případech může být chybějící empatie nebezpečná, v jiných může být
jejím důsledkem odlišný, někdy prospěšný, pohled na svět.
Aby lépe porozuměl důvodům "eroze empatie", zkoumá její biologické základy - empatický mozkový obvod a
genetické predispozice - nezapomíná však na vlivy prostředí a výchovy, včetně zanedbávání a zneužívání dětí.
Svět, jehož obraz nám Baron-Cohen předkládá, není výlučně krutý nebo "zlý". Autor nechává promluvit také
ty, kteří se nacházejí na druhém konci spektra empatie - "superempatické" osobnosti, které mají sílu měnit
svět k lepšímu - a připomíná nám, že empatie je možná tím nejcennějším zdrojem, který má dnešní lidstvo k
dispozici.
Simon Baron-Cohen je profesorem vývojové psychopatologie na Cambridgské univerzitě. Je autorem
uznávaných a často citovaných knih Mindblindness a The Essential Difference.

Z temnoty / Tina Nashová. - 1. vyd. - Praha : Stanislav Juhaňák - TRITON, 2014. - 259 s. - ISBN 978-80-7387708-8 : 8,99 EUR.
50809

Anotácia: Obzvlášť krutý případ domácího násilí vyvrcholil v dubnu 2011 v poklidném městečku na
cornwallském pobřeží Anglie. Prostřednictvím médií událost šokovala nejen veřejnost ve Velké Británii, ale na
celém světě… Tina Nashová již celé měsíce zažívala bití a ponižování od svého přítele Shanea Jenkina. Po
každém incidentu se však nechala obměkčit a vrátila se k němu. S domácím násilím už měla zkušenost (Tininu
matku v minulosti opakovaně bili její partneři) a byla odhodlaná nikdy nežít s mužem, který ubližuje ženám.
Přesto nenašla sílu se ze vztahu vymanit. Nejprve měla pocit, že se Shane může změnit nebo že ho dokáže
změnit ona, později začala být přesvědčená, že je to všechno její vina a že ho k násilí provokuje svým
chováním. Rodina i přátelé ji zapřísahali, aby Shanea opustila. Ona je však nedokázala poslechnout a raději se s
nimi přestala stýkat. V poslední fázi se tedy dostala do faktické izolace, kdy už se neměla na koho obrátit.
Jednoho dubnového večera byl Shaneův výbuch násilí silnější než obvykle – Tinu zbil do bezvědomí a pak jí
vydloubl oči! Zraněnou ženu potom nechal dvanáct hodin trpět v bolestech a zasypával ji výčitkami, že si za
všechno může sama. Tina se dostala do nemocnice pozdě a lékaři už jí nedokázali zrak vrátit.
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Po dlouhé rekonvalescenci, během níž často propadala zoufalství, se rozhodla napsat knihu. Upřímně v ní
popisuje své pocity a důvody, proč nedokázala opustit člověka, který jí ubližoval. Její příběh varuje a ženám v
podobné situaci dává odvahu vzepřít se týrání. Lidé z okolí obětí si pak díky němu lépe uvědomí, oč jde, a snad
i najdou odvahu zakročit.

Závislé vztahy : Léčba a uzdravení závislé poruchy osobnosti / Heinz-Peter Röhr. - 1. vyd. - Praha : Portál,
2011. - 152 s. - (Spektrum). - ISBN 978-80-7367-853-1 : 7,99 EUR.
50823

Anotácia: Závislá porucha osobnosti se vyznačuje zvýšenou potřebou závislosti na druhých lidech,
neschopností osamostatnění, nízkým sebehodnocením či nepřiměřenými obavami z opuštění. Tato porucha je
podle odborníků mnohem rozšířenější, než se dříve soudilo, a vede často k různým formám závislého chování,
psychosomatickým onemocněním, depresím nebo dotyčného dostává často do role týraného a zneužívaného
člověka. Autor popisuje na pozadí grimovské pohádky Husopaska to, jak k chorobné závislosti dochází a jaké
charakteristické formy na sebe může brát. Citlivě objasňuje, jak může emocionální zneužívání v rodinách vést
k masivnímu narušení pocitu vlastní hodnoty, a ukazuje, jak může dojít u dotyčného člověka k osvobození a
uzdravení.
Heinz-Peter Röhr působí přes dvacet pět let jako psychoterapeut na odborné klinice pro léčbu závislostí v
německém Fredeburgu. Autor řady knih. V nakladatelství Portál od něj vyšly knihy Narcismus - vnitřní žalář
(2001), Hraniční porucha osobnosti (2003), Hysterie - strach z odmítnutí (2009).

Zázračná otázka : Krátká terapie zaměřená na řešení / Steve De Shazer, Yvonne Dolan. - 2. vyd. - Praha :
Portál, 2014. - 240 s. - (Spektrum). - ISBN 978-80-262-0680-4 : 9,99 EUR.
50819

Anotácia: Předkládaná práce je poslední knihou, na níž se autorsky podílel Steve de Shazer, tvůrce krátké
terapie zaměřené na řešení, a jakýmsi završením jeho terapeutického přístupu. Přístup de Shazera a jeho
spolupracovníků vznikal velmi pragmatickým způsobem: ve snaze objevit, co doopravdy v terapii funguje a
klientům pomáhá, se snažili oprostit od všeho ostatního. Tak postupně opustili diagnostiku a analýzu
problémů a vytvořili koncept tzv. zázračné otázky: "Představte si, že by se jedné noci, zatímco budete spát, stal
zázrak - a všechny vaše problémy by se vyřešily. Podle čeho byste si toho všiml? Co by bylo jinak? Jak by se o
tom dozvěděla osoba XY, aniž byste se jí slovem zmínil? Kdo by si toho všiml jako první? Podle čeho?"
Kniha zahrnuje četné ukázky terapeutické práce s klienty. Shazerův přístup a jeho techniky jsou dnes v
různých modifikovaných podobách nedílnou součástí systemické terapie a koučování.
Knihu ocení psychoterapeuti, poradenští pracovníci, koučové, manažeři, lidé usilující o seberozvoj (koučování
lze na rozdíl od terapie provádět na sobě samých), studenti psychologie a psychoterapie.

Zneužití : Léčba následků sexuálního či emočního násilí / Heinz-Peter Röhr. - 1. vyd. - Praha : Portál, 2014.
- 152 s. - (Spektrum). - ISBN 978-80-262-0601-9 : 7,99 EUR.
50805

Anotácia: Lidé, kteří byli ve svém dětství vystaveni sexuálnímu nebo emočnímu zneužívání, trpí často ještě po
desetiletích následky těchto prožitků. Zneužívání představuje vždy masivní zásah do osobnosti člověka a vede
k duševním či tělesným následkům. Dotyční přicházejí do psychoterapie s nejrůznějšími obtížemi - problémy s
vlastní identitou, sexuálními obtížemi, psychosomatickými poruchami, depresemi a úzkostmi, závislostí, často
též s ohrožením sebevražedným jednáním.

Ztráta : Smutek a deprese / John Bowlby. - 1. vyd. - Praha : Portál, 2013. - 424 s. - ISBN 978-80-262-0355-1 :
7,03 EUR.
50803
Anotácia: Už v roce 1951 na základě klinické práce s duševně narušenými dětmi a výzkumu jejich rodinného
zázemí formuloval Bowlby základní myšlenku: "Pro duševní zdraví kojence a malého dítěte považujeme za
nezbytné, aby dítě prožívalo vřelý, blízký a nepřerušovaný vztah s matkou (nebo s její trvalou náhradou), v
němž oba nacházejí uspokojení a radost." Na podporu tohoto tvrzení předložil důkazy, podle nichž je možné
mnohé formy neuróz a poruch osobnosti připisovat buď absenci mateřské péče, anebo přerušení vztahu
dítěte a mateřské postavy. "Ztráta mateřské postavy dokáže vyvolat reakce a procesy, které stojí ve středu
zájmu psychopatologie."
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Ženy, ktoré behali s vlkmi : Mýty a príbehy o archetype Divokej ženy / Clarissa Pinkola Estés. - 1. vyd. Bratislava : Citadella, 2014. - 588 s. - ISBN 978-80-89628-39-1 : 10,78 EUR.
50813

Anotácia: Kultové dielo o psychológii žien s miliónmi predaných výtlačkov.
V každej žene žije mocná sila naplnená zdravými inštinktmi, vášnivou tvorivosťou a nadčasovým poznaním.
Túto inštinktívnu podstatu žien zosobňuje Divoká žena. Dnes je ohrozeným druhom, pretože aj keď nám dary
nespútanosti prirodzene od narodenia patria, úsilie spoločnosti civilizovať nás do predpísanej role, potláča to
skutočné v našej duši.
V knihe Ženy, ktoré behali s vlkmi, doktorka Estés odkrýva obohacujúce mýty, rozprávky a príbehy, mnohé z
nich pochádzajú z jej vlastnej rodiny, a pomáha tak ženám znovu nadviazať spojenie s divokými, zdravými a
vizionárskymi vlastnosťami ich vlastnej inštinktívnej podstaty. Prostredníctvom príbehov a ich objasnenia v
tejto pozoruhodnej knihe znovu nachádzame a skúmame Divokú ženu. Učíme sa jej rozumieť, milovať ju a
prijať do svojej psyché ako tú, ktorá je liečivá a zázračná. Knihou Ženy, ktoré behali s vlkmi, doktorka Estés
vytvorila nový lexikón opisujúci ženskú psychiku. Táto plodná a životodarná kniha je psychológiou žien vo
svojom najpravdivejšom zmysle. Je poznaním duše.
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Brožúry

Ako používať rodovo vyvážený jazyk : Možnosti, otázky, príklady : Národný projekt Inštitút rodovej
rovnosti. - Bratislava : Centrum vzdelávania MPSVR SR, 2014. - 39 s.
B 50765

Anotácia: Pre rodovo nediskriminujúce a nevylučujúce používanie jazyka vo verejnej sfére sa za polstoročie
odborných i verejných diskusií a výskumov zaužívali v angličtine, francúzštine či nemčine viaceré
pomenovania. Aj v slovenčine sa už udomácnilo niekoľko pomenovaní takéhoto používania jazyka či skrátka
jazyka: rodovo korektný, symetrický, spravodlivý, neutrálny, kompetentný, citlivý.

Národný akčný plán pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014-2019. - Bratislava :
MPSVR SR, Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, 2013. - 32 s. - ISBN 978-80-89125-17-3.
Plný text: https://alianciazien.files.wordpress.com/2014/03/nap_nasilie-2014_print.pdf
B 50764

Anotácia: Napriek priebežnému plneniu úloh predchádzajúcich akčných plánov a nespornému posunu v
problematike násilia na ženách za ostatné roky je stále nutné skonštatovať, že na Slovensku chýba systémový
prístup a koordinované zabezpečenie jednak pomoci ženám zažívajúcim násilie, ale i systematická primárna
prevencia, teda predchádzanie násiliu. Cieľom predkladaného NAPu je preto vytvoriť, implementovať a
koordinovať komplexnú celoštátnu politiku pre oblasť prevencie a eliminácie násilia na ženách.
Vláda SR schválila Národný akčný plán pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014-2019 na
svojom zasadnutí 18. decembra 2013.
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Výskumné správy

Implementácia podmienok kvality do praxe poskytovateľov sociálnych služieb - metodické
východiská / Kvetoslava Repková. - Bratislava : IVPR, 2015. - 180 s.
Plný text:
http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2015/Repkova/repkova_implementacia_podmienok_kv
ality_2015.pdf
V 50827 (L)

Anotácia: Prípravou prvej samostatnej právnej úpravy v oblasti sociálnych služieb (zákona č. 448/2008 Z.z. o
sociálnych službách) sa v podmienkach Slovenska začala postupne kreovať aj národná politika kvality v
sociálnych službách. Od januára 2009 do decembra 2013 mala podobu rámcovo vydefinovaných podmienok
kvality poskytovaných sociálnych služieb v troch oblastiach (procedurálnej, personálnej a prevádzkovej).
Spôsob vyhodnocovania plnenia týchto podmienok bol rovnako v zákone ustanovený len rámcovo, nakoľko
pôsobnosť zodpovedného orgánu (MPSVR SR) hodnotiť plnenie uvedených podmienok bola ustanovená na
január 2016.
Novelou zákona o sociálnych službách účinnou od 1. januára 2014 sa v rozpracovaní zákonnej regulácie
problematiky kvality sociálnych služieb významne postúpilo, a to nielen rozšírením oblastí hodnotenia o
ľudsko-právnu oblasť. Išlo aj o bližšiu operacionalizáciu jednotlivých oblastí na úroveň kritérií a štandardov
kvality a zodpovedajúcich indikátorov, cez ktoré sa má napĺňanie jednotlivých kritérií a štandardov hodnotiť.
Bližšie bol rozpracovaný systém vyhodnocovania plnenia podmienok kvality poskytovaných sociálnych
služieb, vrátane možností vyvodzovania právnych dôsledkov vyplývajúcich z výsledkov tohto procesu.
Vyhodnocovanie podmienok kvality ako originálna pôsobnosť MPSVR SR sa malo začať vykonávať od januára
2016.
V rámci prípravy na metodické zabezpečenie tohto výkonu zástupcovia a zástupkyne poskytovateľského
sektora kriticky poukazovali na skutočnosť, že za celé obdobie od januára 2009 až do roku 2015 neboli verejní
a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb metodicky usmerňovaní, akým spôsobom zavádzať štandardy
do svojej praxe tak, aby poskytovali kvalitné sociálne služby v súlade s povinnosťami vymedzenými zákonnou
normou a aby boli dobre pripravení pre spoluprácu pri vykonávaní hodnotiacej činnosti. Preto vedenie
MPSVR SR rozhodlo, že v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny sa v roku 2015 spracuje
metodický dokument pre poskytovateľov sociálnych služieb za účelom podporiť ich v implementácii
podmienok kvality do svojej praxe. Následne sa v roku 2016 pripraví metodický dokument pre proces
hodnotenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby.

Pomoc v hmotnej núdzi: vývoj základných ukazovateľov : Čiastkový výstup výskumného projektu
Dlhodobá nezamestnanosť a jej väzby na systém pomoci v hmotnej núdzi / Eneke Hanzelová. Bratislava : IVPR, 2015. - 33 s.
Plný text:
http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2015/Hanzelova/hanzelova_2015_pomoc_v_hmotnej_nudzi.
pdf
V 50766 (L)
Anotácia: Schéma pomoci v hmotnej núdzi tvorí jeden zo základných pilierov systému udržania príjmu
nezamestnaných osôb a predstavuje súčasť celkového mechanizmu sociálnej ochrany. Vznik v súčasnosti
platného konceptu a architektúry pomoci v hmotnej núdzi v SR sa datuje od roku 2003 a jeho praktická
aplikácia od roku 2004. Viac ako jedna dekáda existencie schémy pomoci v hmotnej núdzi postuluje
naliehavosť analýzy základných kvantitatívnych ukazovateľov jej vývoja. Čiastkový výstup obsahuje rozbor
vývoja kvantitatívnych ukazovateľov schémy pomoci v hmotnej núdzi v období rokov 2004-2014 podľa počtu
poberateľov dávky v hmotnej núdzi, ich regionálnej distribúcie, výskytu osôb odkázaných na pomoc zo
schémy v hmotnej núdzi na úrovni okresov, vzájomnej súvislosti úrovne nezamestnanosti a rozsahu
poberateľov dávky v hmotnej núdzi, počtu poberateľov aktivačného príspevku a ich regionálnej štruktúre.
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Štatistické publikácie

Informačný systém o priemerných zárobkoch, 1. štvrťrok 2015 : Štatistické ukazovatele zárobkov a
miezd na Slovensku. - Bratislava : Trexima, 2015. - 108 s. - (Informačný systém o cene práce).
Plný text: http://www.trexima.sk
ŠI 2129/15
Informačný systém o priemerných zárobkoch, 4. štvrťrok 2014. - Bratislava : Trexima, 2015. - 108 s. (Informačný systém o cene práce).
Plný text: http://www.trexima.sk
ŠI 2128/15
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Články z periodík
Bezpečná práca

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a aspekty zelenej ekonomiky / Miroslava Kordošová.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.5/2015, s. 43-45.

Demografické zmeny vytvárajú nároky na zmeny organizácie práce / Laurencia Jančurová.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.5/2015, s. 30-31.

Fyzická záťaž pri ručnom ťahaní a tlačení bremien v horizontálnej rovine / Branislav Bartoň.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.6/2015, s. 17-31.

Identifikácia a riadenie rizík ako požiadavka noriem (nielen) manažérskych systémov / Anna Nagyová,
Štefan Markulík.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.1/2015, s. 35-37.

Inšpekcia na základe posúdenia rizika (RBI) - praktické využitie / Peter Pastier.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.3/2015, s. 8-11.

Integrovaná bezpečnosť v podmienkach výkonu práce vodiča mestskej hromadnej dopravy /
Slavomíra Vargová, Jana Namešanská, Juraj Sinay.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.2/2015, s. 3-7.

Kam kráča technická legislatíva SR o bezpečnosti technických zariadení? / Ján Kudlovský.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.3/2015, s. 17-22, 27-30.

Kedy je úraz zamestnanca na ceste do zamestnania pracovným úrazom? / Rudolf Kubica.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.2/2015, s. 32-33.

Kritické teploty samozahrievania sypkých materiálov znečistených fermežou / Ivan Hrušovský,
Miroslav Krištof, Karol Balog.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.5/2015, s. 7-10.

Mimoriadna inšpekcia so zameraním na pracovné podmienky zamestnancov vo veku nad 50 rokov /
Laurencia Jančurová.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.1/2015, s. 29-30.
Najrozšírenejšie rizikové faktory na pracoviskách / Anastázia Bezáková.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.5/2015, s. 15.

Nanomateriály v odvetví zdravotnej starostlivosti / Laurencia Jančurová.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.4/2015, s. 41-46.

Nedostatky na dovážaných strojoch a zariadeniach v prevádzke / Jozef Žiak.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.5/2015, s. 3-6.

Opis a analýza pracovného úrazu na stavbe polyfunkčného areálu / Milan Sabo, Alojz Bartek, Karolína
Jastrabíková.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.1/2015, s. 12-14.

24

Pád z výšky pri montáži elektrického stĺpa - príčiny a okolnosti pracovného úrazu / Rudolf Kubica.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.1/2015, s. 15-16.

Pevné aerosóly - zdroj chorôb z povolania / Juraj Glatz, Michal Gorzás.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.1/2015, s. 8-11.

Podvrtnutia členkového kĺbu / Miroslav Kilian.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.5/2015, s. 11-12.

Postup hodnotenia bezpečnostných rizík / Iveta Gressová.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.2/2015, s. 14-17.

Používanie fliaš na LPG / Vladimír Tondra.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.4/2015, s. 15-19.

Požiare technických zariadení / Pavol Dubaj.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.3/2015, s. 31-35.

Požiarna bezpečnosť stavieb v čase kolaudácie a počas ich používania / Ľubomír Januška.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.4/2015, s. 8-12.

Prevencia pracovných úrazov v lomových prevádzkach / Iveta Gressová, Marian Šofranko.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.5/2015, s. 27-29.

Prevencia úrazov / Anastázia Bezáková.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.5/2015, s. 32-34.

Problematika poskytovania osobných ochranných služobných prostriedkov / Juraj Kopúnek.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.2/2015, s. 34-36.
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Ekonomický časopis

Food Demand and Consumption Patterns in the New EU Member States: The Case of Slovakia
Andrej CUPÁK, Ján POKRIVČÁK, Marian RIZOV
Strana 339, Číslo 4 - Ročník 63/2015
V tejto štúdii odhadujeme systém dopytu po potravinách na Slovensku s po¬užitím údajov zo Štatistiky
rodinných účtov zhromaždených Štatistickým úradom SR na obdobie 2004 – 2010. Aplikujeme kvadratický,
takmer dokonalý dopytový systém (QUAIDS), rozšírený o demografické, regionálne a ďalšie kontrolné
premenné na základe predbežnej neparametrickej analýza Engelových kriviek. Výsledky naznačujú, že dopyt
po mliečnych výrobkoch a ovocí a zelenine je výdavkovo a cenovo elastický, čo znamená, že takéto statky sú
vnímané ako luxus. Na druhej strane, cereálne produkty, mäso a ryby a ostatné potraviny sú vnímané ako
bežne prístupné statky s cenovo neelastickým dopytom, pretože výdavkové a vlastné cenové elasticity sú v
absolútnej hodnote menšie ako jeden. Z analýzy navyše vyplýva, že vidiecke a nízkopríjmové domácnosti
reagujú citlivejšie na zmeny v cenách potravín a v príjmoch v porovnaní s mestskými a vysokopríjmovými
domácnosťami. Celkovo sa trendy v spotrebe potravín v slovenských domácnostiach zmenili spolu so
zlepšením otázky potravinovej bezpečnosti v rokoch 2004 – 2010.
Job Creation by Direct Financial Subsidies in the Slovak Republic – A Cost-benefit Analysis
Brian KÖNIG, Tomáš DOMONKOS
Strana 359, Číslo 4 - Ročník 63/2015

Vysoká nezamestnanosť je stav stigmatizujúci trh práce SR už niekoľko desiatok rokov. Tvorcovia politiky
majú dlhodobú ambíciu riešiť tento problém s väčšími, resp. menšími úspechmi. Jedným z možných nástrojov
politiky trhu práce je priama finančná podpora na vytvorenie pracovného miesta pre nezamestnanú osobu.
Tento článok si kladie za cieľ preskúmať a navrhnúť postup odhadu efektívnej výšky štátnej dotácie na
vytvorenie pracovného miesta pre nezamestnaného v podmienkach SR. Výsledky naznačujú, že navrhnutá
metodika môže byť vhodným nástrojom na vyhodnotenie hornej hranice dotácie na vytvorenie pracovného
miesta.
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Analysis of Relationship between Indicators of the Public Procurement Market and the Level of
Perceived Corruption in EU Member States
Ján PAVEL, Sara RISTIČOVÁ
Strana 372, Číslo 4 - Ročník 63/2015
Postkomunistické státy se v různých žebříčcích měřících míru (vnímané) korupce tradičně umisťují na
horších místech, než staré členské země EU. Jeden z klíčových faktorů, který ovlivňuje vnímanou míru
korupce, je situace na trhu veřejných zakázek. Cílem článku je s využitím kvantitativní analýzy najít vztah mezi
mírou vnímané korupce a několika indikátory, které popisují situaci na trhu veřejných zakázek. Článek se
zabývá dvěma tématy. Nejprve diskutujeme trh veřejných zakázek z makroekonomického pohledu. Dále byly
zpracovány dva ekonometrické modely, které analyzují vztah mezi mírou vnímané korupce a vybranými
ukazately popisujícími situaci na trhu veřejných zakázek (např. průměrný počet nabídek, síla konkurenčního
efektu atd.) Výsledky ukazují, že je zde možné identifikovat statisticky významný vztah.
Supporting Economic Growth with Innovation-oriented Entrepreneurship
Katja CRNOGAJ , Miroslav REBERNIK , Barbara BRADAČ HOJNIK
Strana 395, Číslo 4 - Ročník 63/2015

This article aims to examine whether any causal relationships exist among different types of entrepreneurial
activity and economic growth. The theory and some empirical evidence proved positive outcomes of
entrepreneurial activity, but mixed evidence on the role of entrepreneurship in economic growth. For the
purposes of empirical testing, a longitudinal analysis was employed for 24 differently developed countries to
estimate the relationship between different types of entrepreneurial activity and GDP growth rate, controlling
for the impact of countries’ developmental stage and time. The data were obtained from the Global
Entrepreneurship Monitor database and complemented with data from other international sources. The
results confirmed that entrepreneurship activity, especially innovation- -oriented one, is correlated with
economic growth, but this relationship is influenced by the economy’s developmental stage as well as by
specific characteristics of certain years included in the analysis. Our results indicate that governmental
interventions cannot be the same for all countries; rather, they have to be adjusted to the specific
developmental stage of the national economy and type of entrepreneurship.
Impact of Mergers of Czech Companies on their Profitability and Returns
Petr VALOUCH, Maria KRÁLOVÁ, Jaroslav SEDLÁČEK
Strana 410, Číslo 4 - Ročník 63/2015

Cílem článku Impact of Mergers of Czech Companies on their Profitability and Returns je vyhodnotit, zda fúze
společností v České republice ovlivňují ziskovost a rentabilitu zfúzovaných společností v období tří let po fúzi.
Celá analýza je založena na vzorku více než 300 českých podniků realizujících fúzi v letech 2001 – 2010. Tento
vzorek byl vytvořen s využitím údajů z obchodního věstníku a obchodního rejstříku České republiky.
Provedená analýza využila základní statistické testy verifikující statistickou významnost zkoumaných
ukazatelů v období tří let po fúzi ve vztahu k jejich hodnotě v okamžiku fúze. Zkoumanými a hodnocenými
ukazateli byly čistý zisk po zdanění (EAT), rentabilita celkových aktiv (ROA) a rentabilita vlastního kapitálu
(ROE). Období tří let po fúzi bylo zvoleno z titulu omezení vlivu některých účetních metod požadujících
přecenění či vyloučení některých aktiv z rozvahy zfúzované společnosti a dalších účetních a daňových úprav, a
dále z důvodu očekávání, že tříletá lhůta je již dostatečná k tomu, aby byly vyloučeny krátkodobé vlivy fúze v
podobě nového nastavení podnikových procesů ve zfúzované společnosti, ke kterým dochází bezprostředně
po fúzi.
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Economics of Luxury – Who Buys Luxury Goods?
Aleš ROD, Jonáš RAIS, Jiří SCHWARZ
Strana 451, Číslo 5 - Ročník 63/2015
Článek se věnuje oblasti ekonomie luxusu, konkrétně analyzuje spotřební chování ekonomických agentů, kteří
nakupují luxusní statky a napodobeniny (padělky) luxusních statků. K analýze používáme data z vlastního
omnibusového šetření v České republice a model diskrétní volby s binárními závislými proměnnými, čímž
determinujeme pravděpodobnost různého jednání. Výsledky implikují, že lidé, kteří kupují luxusní statky,
mohou vytvářet (a v praxi zřejmě skutečně vytvářejí) modely chování pro nabídkovou i poptávkovou stranu
trhu s padělky luxusních statků. Data také implikují, že spotřebitelé, kteří kupují luxusní statky, mají zároveň
zkušenosti s nákupem padělků luxusních značek.
Flexibilita a lokalizace práce: přehled konceptuálních náhledů a jejich relevance pro výzkum
metropolitních regionů v Česku
Peter SVOBODA, Martin OUŘEDNÍČEK
Strana 465, Číslo 5 - Ročník 63/2015
Mezi nejpodstatnější změny v charakteru práce patří narůstající míra časové a prostorové flexibility a
prostorová neukotvenost (delokalizace) práce. Tyto změny vyvolávají potřebu přehodnotit současné
teoretické a metodické náhledy na vztahy mezi bydlištěm a pracovištěm, které do značné míry determinují
vymezení metropolitních regionů. Článek nabízí diskusi konceptuálních přístupů k problematice flexibility a
lokalizace práce a kritickou reflexi těchto konceptů především z pohledu sociální a ekonomické geografie.
Cílem je následně diskutovat využitelnost teoretických konceptů pro současný výzkum metropolitních oblastí
v Česku. V závěrečné části článek hodnotí možnosti současného metodického měření lokalizace práce s
využitím tradičních přístupů založených na datech o pracovní dojížďce a možnosti triangulace těchto dat za
použití alternativních zdrojů.
Basel III: How Have Czech Banks Reached Higher Capital Ratios?
Milan MATEJAŠÁK
Strana 486, Číslo 5 - Ročník 63/2015

Podľa Českej národnej banky, české banky zvýšili svoju priemernú kapitálovú primeranosť zo 14,1 % v roku
2009 až na 17,1 % v roku 2013. Naším cieľom je na vzorke 17 českých bánk identifikovať stratégie, ktoré
banky použili pri zvyšovaní svojej kapitálovej primeranosti. Naša analýza ukazuje, že obdobne ako vo veľkých,
nadnárodných bankách z vyspelých ekonomík, hlavnú úlohu pri zvyšovaní priemernej kapitálovej
primeranosti hrali zadržané zisky. Navyše, české banky tiež znížili riziko, aby posilnili výsledný kapitálový
ukazovateľ. Výsledky našej analýzy sú užitočné hlavne z pohľadu regulátora, pretože proticyklická kapitálová
rezerva je v súčasnosti stanovená na minimum, a to 0 % objemu rizikovo vážených aktív, a Česká národná
banka môže v strednodobom až dlhodobom horizonte túto rezervu zvýšiť až na 2,5 % objemu rizikovo
vážených aktív.
Analýza príčinných vzťahov medzi vybranými faktormi v procese riadenia výkonnosti slovenských
priemyselných podnikov
Katarína TEPLICKÁ, Michal DAUBNER, Edita AUGUSTÍNOVÁ
Strana 504, Číslo 5 - Ročník 63/2015
Predkladaný článok sa zaoberá problematikou merania a manažmentu výkonnosti slovenských
priemyselných podnikov. Na základe údajov získaných dotazníkovou metódou sme analyzovali súčasný stav
spôsobov merania výkonnosti v slovenských priemyselných podnikoch a pomocou štatistickej metódy PLS
sme následne zisťovali príčinné vzťahy medzi jednotlivým faktormi vplývajúcimi na výkonnosť podniku.
Dosiahnuté výsledky sme porovnávali s výsledkami iných autorov. Zistili sme, že strategické myslenie,
monitorovanie výkonnosti a odmeňovací proces pozitívne vplývajú na zlepšenie výkonnosti podniku.

32

Model spravedlivé a efektivní environmentální silniční daně z osobních vozidel
Petr DAVID
Strana 524, Číslo 5 - Ročník 63/2015
Systémy zdaňování osobních silničních motorových vozidel v členských státech EU je třeba sjednotit a založit
na principu všeobecné environmentální daně. Zkoumáním teoretických modelů a možností praktické aplikace
zjišťujeme, že toho je možné dosáhnout zavedením emisních hodnot CO2 v gramech na realizovaný kilometr
do základu roční silniční daně každého provozovaného osobního vozidla. U starších vozidel, kde je emisní údaj
nedostupný, je možné kalkulovat teoretické emise pomocí identifikace závislosti emisí, objemu motoru a roku
první registrace novějších vozidel. Stanovujeme také kalkulační vzorce sazby environmentální silniční daně v
peněžních jednotkách za jednotku emise. Pak lze kvantifikovat daňovou povinnost každého osobního vozidla,
identifikovat inkaso environmentální silniční daně a konfrontovat jej zpětně s vyčíslenou hodnotou emisních
externalit produkovaných provozem osobních vozidel.
Vliv nízké pracovní intenzity na chudobu v České republice a Slovenské republice
Martina MYSÍKOVÁ, Jiří VEČERNÍK, Tomáš ŽELINSKÝ
Strana 555, Číslo 6 - Ročník 63/2015

Zatímco chudoba byla po dlouhou dobu jevem souvisejícím především s životním cyklem rodiny, v posledních
desetiletích je stále více závislá na ekonomické aktivitě členů domácnosti. V postkomunistických zemích je
tato proměna navíc spojena s hospodářskou a sociální transformací, která vedla k rostoucí příjmové
nerovnosti. Studium vztahů mezi pracovní intenzitou a chudobou je v tranzitivních zemích pouze na počátku.
Na datech statistických šetření EU-SILC analyzujeme specifický efekt pracovní intenzity na dva ukazatele
chudoby – ohrožení příjmovou chudobou a finanční obtíže domácností v České republice a Slovenské
republice mezi roky 2005 a 2013. Analýza je vložena do středoevropského kontextu, v němž se ukazuje
relativně dobrá situace obou zemí. Pracovní intenzita domácností je důležitým faktorem ohrožení příjmovou
chudobou i finančních obtíží domácností, který i přes jisté oslabení zůstává velmi důležitý.
Attending Meetings: The Use of Mixed Strategies
Wilfried PAUWELS, Daniel DUJAVA
Strana 576, Číslo 6 - Ročník 63/2015

Štúdia je venovaná hre, kde je n hráčov pozvaných na zasadnutie. Hráči sa musia rozhodnúť, čí sa zasadnutia
zúčastnia. Na to, aby sa na zasadnutí mohli robiť záväzné rozhodnutia, musí byť dosiahnutú kvórum.
Uvažujeme so všetkými možnými preferenciami hráčov. Predpokladáme, že preferencie sú rovnaké pre
všetkých hráčov. Obmedzujúc analýzu na symetrické Nashove rovnováhy identifikujeme tri triedy preferencií.
V prvej triede má hrá jednu Nashovu rovnováhu definovanú zmiešanými stratégiami. V druhej triede má hra
dve Nashove rovnováhy definované čistými stratégiami. V tretej triede preferencií má hra jednu rovnováhu v
čistých stratégiách a niekedy aj v zmiešaných stratégiách. Ak existuje Nashova rovnováha v zmiešaných
stratégiách, ukazujeme, že rovnovážna pravdepodobnosť zúčastnenia sa zasadnutia stúpa ak sa zvyšuje
kvórum. Okrem toho, ak je počet hráčov veľmi veľký, táto pravdepodobnosť konverguje k hodnote kvóra.
Ukazujeme tiež, že štruktúra tejto hry môže byť využitá pre iné aplikácie.
Naïve Investment Strategies in Complex Financial Choices
Vladimír BALÁŽ, Viera BAČOVÁ
Strana 599, Číslo 6 - Ročník 63/2015

Táto štúdia analyzuje efektívnosť heuristických stratégií v komplexných finančných voľbách. Vyše 200
laických investorov ohodnocovalo 15 finančných produktov s ôsmymi atribútmi. Komplexné voľby mali dve
fázy. V prvej fáze investori aplikovali nekompenzačné stratégie určené na redukciu informačnej záťaže,
elimináciu nevhodných produktov a špecifikovanie užšieho setu produktov. Kompenzačné stratégie viazané
na rozhodovacie atribúty tvorili podstatnú časť stratégií v druhej fáze komplexných volieb. Laické
rozhodovacie stratégie fungovali pomerne dobre. Priemerné hodnoty Sharpeho pomeru a poradia produktov
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boli vyššie ako pri náhodných voľbách produktov. Najlepšie výsledky sa dosiahli pri normatívnej stratégii, ale
za cenu veľkej informačnej záťaže.
The Prediction Capabilities of Bankruptcy Models in a Different Environment: An example of the
Altman Model under the Conditions in the Visegrad Group Countries
Mária REŽŇÁKOVÁ, Michal KARAS
Strana 617, Číslo 6 - Ročník 63/2015
V tomto článku sú prezentované výsledky výskumu diskriminačnej schopnosti Altmanovho modelu. Týmto
prispievame do diskusie o možnostiach prenositeľnosti modelov, ktoré vznikli v inom prostredí, alebo v inom
období. Snaha o prenos modelov je motivovaná predpokladom, že je možné dosiahnuť rovnakú, prípadne
podobnú presnosť modelu, ako bola pôvodná. Uskutočnené testy jednoznačne dokazujú, že diskriminačná
presnosť modelu pri použití v inom prostredí výrazne klesá. Preto v článku skúmame možnosť zvýšenia
rozlišovacej schopnosti modelu úpravou váh premenných modelu a hraníc šedej zóny. Dosiahli sme tým
zvýšenie diskriminačnej presnosti modelu, avšak pôvodná presnosť originálneho modelu sa nedosiahla.
Konkurencieschopnosť európskych destinácií cestovného ruchu: Hodnotenie komplexného indexu
konkurencieschopnosti
Slavomír BUCHER
Strana 634, Číslo 6 - Ročník 63/2015
Cestovný ruch predstavuje v súčasnosti najdynamickejšie sa rozvíjajúce odvetvie svetového hospodárstva.
Ekonomický vplyv cestovného ruchu sa pozitívne prejavuje na lokálnej, národnej, ako aj celosvetovej úrovni.
Cieľom článku je výskum a hodnotenie 14 základných ukazovateľov, ktoré vplývajú na dynamiku a úroveň
konkurencieschopnosti európskych destinácií. Pri hodnotení čiastkových ukazovateľov regulačného rámca,
podnikateľského prostredia a infraštruktúry, aj indexu ľudských, kultúrnych a prírodných zdrojov sa snažíme
definovať opatrenia nevyhnutné na zvýšenie konkurencieschopnosti cestovného ruchu v jednotlivých
krajinách. Jej meraniu venuje pozornosť Svetové ekonomické fórum v Ženeve, ktoré publikuje Správu o
globálnej konkurencieschopnosti. Priemerné hodnoty komplexného indexu konkurencieschopnosti v
cestovnom ruchu európskych štátov za roky 2008 – 2013 nám poslúžili ako vstupné dáta pri tvorbe
dendrogramu použitím hierarchickej metódy zhlukovania (vážený centroid). Výsledky tejto štúdie poskytujú
cenné informácie o faktoroch vplývajúcich na konkurencieschopnosť európskych destinácií.
Are Taylor Rules Valid in Central Eastern European Countries?
Yi WANG, et al.
Strana 665, Číslo 7 - Ročník 63/2015

This study applies a stationary test with the flexible Fourier function pro-posed by Enders and Lee (2012) to
test the validity of Taylor rules to assess the non-stationary properties of the convergence of the real exchange
rates for ten Central Eastern European countries. We find that our approximation has a higher power to detect
U-shaped breaks and smooth breaks than the linear method if the true data-generating process of exchange
rate convergence is in fact a stationary non-linear process. We examine the validity of Taylor rules from the
non-linear point of view and provide robust evidence that Taylor rules holds true for seven Central Eastern
European countries. These results imply that the choices and effectiveness of the monetary policies in Central
Eastern European economies are highly influenced by Taylor rule, and also influenced by external factors
originating from the United States.
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Financial and Trade Integration of Selected EU Regions: Dynamic Correlation and Wavelet Approach
Zuzana KUČEROVÁ, Jitka POMĚNKOVÁ
Strana 686, Číslo 7 - Ročník 63/2015
Obsahem článku je hodnocení procesu finanční a obchodní integrace ve 26 členských zemích Evropské unie
(EU) v období 1993-2012. Země EU jsou rozlišeny na “staré” a “nové” členské země, aby bylo možné porovnat
procesy finanční a obchodní integrace ve vyspělých a dříve centrálně plánovaných ekonomikách. Je použita
metoda klasické a klouzavé korelace, dynamické korelace a waveletovského ko-spektra. Výsledky klasické a
klouzavé korelace ukazují na existence silné vazby mezi oběma integračními procesy do roku 2008. Výsledky
dynamické korelace potvrzují existenci silné korelace pro frekvence v dlouhých a hospodářských cyklech.
Specifikace prostřednictvím waveletovského ko-spektra odhaluje skutečnost, že v dlouhé frekvence jsou
korelovány v období 2000 – 2009, frekvence v hospodářských cyklech v období 1993 – 1994 a 2003 – 2004 a
frekvence ve střednědobých cyklech obecně v období 2008 – 2010. Proces finanční integrace byl intenzivnější
v případě „starých“ členských zemí, zatímco proces obchodní integrace v „nových“ členských zemích EU.
Mezera daně z přidané hodnoty v České republice a Slovenské republice
Tereza KOŠŤÁKOVÁ, Hana ZÍDKOVÁ
Strana 705, Číslo 7 - Ročník 63/2015

Tento článek popisuje termín mezera daně a metodu použitou pro její odhad v České republice (ČR). Důraz je
kladen na výpočet teoretické daňové povinnosti z input-output tabulek, které jsou součástí národních účtů.
Pro odhad teoretické daně v ČR je použita metoda Českého statistického úřadu výpočtu vážené sazby pro
účely odvodu ČR do rozpočtu EU (model WAR). Výpočty mezery daně v ČR v letech 2002 – 2010 provedené
metodou WAR jsou srovnány s odhady publikovanými za Slovenskou republiku (SR). Mezera daně v ČR
dosahuje v průměru přibližně 17 %, ale stále roste a v roce 2010 je již 26 %. V SR je mezera daně vyšší, v
průměru 25,5 % a také se zvyšuje.
Vplyv jednotlivých typov daní na ekonomický rast v krajinách OECD: dynamická panelová regresia
Rudolf MACEK
Strana 718, Číslo 7 - Ročník 63/2015

Cieľom článku je verifikovať vzťah medzi jednotlivými typmi daní a ekonomickým rastom v krajinách OECD
prostredníctvom dynamickej panelovej regresie pri využití viacerých spôsobov aproximácie miery zdanenia.
Tradičná daňová kvóta a alternatívny World Tax Index sú použité ako hlavné aproximátory miery zdanenia.
Výsledky analýzy nasvedčujú, že zdanenie práce (osobné dôchodkové dane a príspevky na sociálne
zabezpečenie) sú najviac škodlivé pre ekonomický rast. Korporátne dane, DPH a ostatné spotrebné dane
negatívne ovplyvňujú ekonomický rast. Vplyv majetkových daní je pozitívny, čo je možné pripísať
zvyšujúcemu sa podielu majetkových daní v rámci celkového daňového mixu.
Environmental Quality and Health Status in the Baltic States in Comparison with Slovak and Czech
Republics
Dalia STREIMIKIENE , Jolita VVEINHARDT
Strana 737, Číslo 7 - Ročník 63/2015
The paper deals with the impact of environmental quality on human health in the Baltic States. The quality of
environment and health are the core indicators of quality of life and they are closely interrelated. The
indicators system to assess environmental quality and health status was developed to assess the impact of
environmental quality on health in the Baltic States based on regular consolidated statistical data provided by
EUROSTAT. The paper presents the concept of assessment of environmental quality and health status
dimensions in the quality of life measurements and provides analysis of dynamics of environmental and
health indicators in Lithuania, Latvia and Estonia states. The integrated environmental quality and health
indicators were developed and assessed in the Baltic States since EU accession in 2004. The relationship
between the main environmental quality and health status indicators is assessed. Comparison of
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environmental quality and health status indicators in the Baltic States and in Czech Republic and Slovakia are
provided as well. Based on the analysis per-formed policy recommendations are presented.
Analýza vývoje intenzity hrubého domácího produktu České republiky a Slovenské republiky
Jiří MIHOLA, Petr WAWROSZ
Strana 775, Číslo 8 - Ročník 63/2015

Článek představuje alternativní metodu k růstovému účetnictví vyjadřující, jak se podílí vývoj souhrnné
produktivity faktorů (TFP) a vývoj souhrnného input faktoru (TIF) na vývoji HDP. Metoda je použitelná pro
všechny typy vývojů HDP, TFP a TIF a pro jakékoliv tempo růstu HDP. Jejím výstupem jsou tzv. dynamické
parametry intenzity a extenzity, které měří vliv intenzivních, resp. extenzivních faktorů (vliv technologického
pokroku v širokém slova smyslu, resp. vliv změny rozsahu vstupů). Metoda byla použita pro analýzu vývoje
HDP Česka a HDP Slovenska za období 1990 – 2014. Výsledky potvrdily, že v daném období se slovenský HDP
vyvíjí intenzivněji než český HDP. To se projevuje v tzv. efektu dohánění, kdy se na Slovensku přibližuje
úroveň HDP na obyvatele vyjádřená v paritě kupní síly (PPS) HDP na obyvatele v Česku.
Štrukturálne väzby v slovenskej ekonomike v roku 2010: identifikácia kľúčových odvetví
Jozef KUBALA, Martin LÁBAJ, Peter SILANIČ
Strana 795, Číslo 8 - Ročník 63/2015

V príspevku sa zaoberáme štrukturálnymi väzbami v slovenskej ekonomike v roku 2010. Prostredníctvom
Leontiefovho modelu identifikujeme význam konečnej spotreby domácností, verejnej správy, investícií a
exportu pre tvorbu hrubej produkcie, pridanej hodnoty a zamestnanosti. Zároveň porovnávame výsledky
rôznych metód na určenie kľúčových odvetví slovenskej ekonomiky v pokrízovom období. Využívame analýzu
založenú na Cheneryho-Watanebeho koeficientoch a Rassmusenových multiplikátoroch vo váženej aj
neváženej podobe, metódu hypotetickej extrakcie a tzv. metódu PoP (Power of Pull – sila ťahu). Výsledky
empirickej analýzy ukazujú odlišný význam jednotlivých odvetví z hľadiska produkcie, pridanej hodnoty a
zamestnanosti. Viaceré odvetvia, ktoré majú v slovenskej ekonomike kľúčové postavenie z hľadiska celkových
efektov na produkciu, generujú oveľa menšie efekty na pridanú hodnotu či zamestnanosť. Uvedené súvislosti
je potrebné vziať do úvahy okrem iného aj pri formovaní priemyselnej politiky Slovenska.
The Law of One Price and the Czech Cereal Market Integration into the EU Common Agricultural
Market
J. Stephen CLARK, a kol.
Strana 817, Číslo 8 - Ročník 63/2015
Integrace českého trhu s obilovinami v rámci společného agrárního trhu (EU) v letech 1993 – 2010 je
analyzována prostřednictvím měsíčních cen pšenice a ječmene v Belgii, Německu, Rakousku a v České
republice. Stabilita zvolené rovnice konstruované na základě teorie zákona jedné ceny (LOP) je analyzována
prostřednictvím vícečetných strukturálních zlomů. Výsledky indikují, že integrace České republiky v rámci
trhu s obilovinami v EU je mnohem více nestabilní, než je tomu v případě Rakouska (čtvrtá vlna rozšíření EU),
nicméně existuje zde empirická podpora pro užití LOP, a to v okamžiku kdy jsou vzaty v potaz také
strukturální zlomy. Významné strukturální změny také nastávaly v případě starých členských zemí EU v
okamžiku aplikace LOP rovnic ve vztahu k Belgii a Německu.
Determinants of Household Saving: Evidence from Slovakia
Renáta PITOŇÁKOVÁ
Strana 837, Číslo 8 - Ročník 63/2015

Príspevok sa venuje identifikácii determinantov úspor domácnosti na Slovensku využitím štvrťročných údajov
(1995q1 – 2015q1). Výsledky sú v rozpore s hypotézou životného cyklu. Prístup ARDL umožnil zistiť
nasledovné vzťahy: v dlhodobom horizonte má rastúci príjem domácnosti z majetku a index závislosti starších
kladný vplyv na mieru úspor domácnosti, zatiaľ čo so zvyšujúcou sa nezamestnanosťou klesá miera úspor. V
krátkodobom horizonte na úspory domácnosti kladne vplýva príjem z majetku a index závislosti starších,
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nezamestnanosť a miera úspor z predchádzajúceho obdobia. Rýchlosť návratu k dlhodobému rovnovážnemu
stavu je pomerne vysoká, takmer 60 % nerovnováhy v prechádzajúcom štvrťroku sa koriguje v nasledujúcom
štvrťroku.
Military Expenditures and Economic Growth: The Case of EU Countries
Tomáš DANĚK
Strana 853, Číslo 8 - Ročník 63/2015

Předkládaná studie se zabývá vztahem mezi vojenskými výdaji a ekonomickým růstem 28 zemí EU v období
1993 až 2014. Příspěvek má za cíl potvrzení v tomto odvětví vůbec první průkopnické hypotézy, která tvrdí,
že existuje negativní vztah mezi vojenskými výdaji a ekonomickým růstem v relativně chudších státech a
pozitivní vztah v relativně bohatších státech. Dle původní analýzy je použito shlukové analýzy k rozčlenění
států do dílčích skupin s podobnými charakteristikami. Na základě těchto výsledků jsou pro jednotlivé
skupiny odhadnuty Feder-Ramův model a regresní model s modifikovanými proměnnými. Výsledky regresní
analýzy potvrzují stanovenou hypotézu a prokazují statisticky významný pozitivní vliv vojenských výdajů na
ekonomický růst v případě zemí s dostatkem zdrojů a naopak statisticky významný negativní vliv u zemí s
nedostatkem zdrojů. V případě Feder-Ramova modelu statisticky významný efekt vojenských výdajů na
ekonomický růst nebyl prokázán.
Inclusive Growth in Selected Central European Countries
Tomáš DOMONKOS, Filip OSTRIHOŇ
Strana 881, Číslo 9 - Ročník 63/2015

Hlavným cieľom predloženého článku je preveriť, či vo vybranej skupine šiestich stredoeurópskych krajín
(Rakúsko, Nemecko a krajiny Vyšehradskej skupiny, tzv. Vyšehradskej štvorky – V4) nastal v rokoch 2006 –
2012 inkluzívny rast. Tento výskum je založený na predpoklade, že nutnou podmienkou inkluzívneho rastu je
rast v prospech chudobných v absolútnom vyjadrení (World Bank, 2009). Rast v prospech chudobných je
preskúmaný podľa jeho absolútnej, relatívnej a chudobu znižujúcej definície. Pri analýze sme použili metodiku
PEGR, navrhnutú Kakwanim, Kandkerom and Sonom (2004) and Kakwanim and Sonom (2008). Výsledky
ukázali, že skúmané krajiny vykazujú pozitívny ekonomický rast a rast v prospech chudobných podľa
absolútnej definície iba v pomerne malom počte sledovaných období.
Príčiny zmien vo vývoji funkčnej štruktúry príjmov v slovenskej ekonomike
Karol MORVAY
Strana 906, Číslo 9 - Ročník 63/2015

Nízka mzdová kvóta bývala jedným z tradičných problémov slovenskej ekonomiky. Tento článok sa zaoberá
zmenami v štruktúre príjmov – pretrvávajúci nízky podiel miezd na pridanej hodnote začal v posledných
rokoch výrazne rásť. Funkčná štruktúra príjmov sa v rokoch 2013 – 2015 vyvíjala spôsobom, aký sa v
slovenskej ekonomike predtým nezaznamenal. Táto zmena bola spojená s novým javom na trhu práce:
parametre zamestnanosti a pracovných príjmov sa zlepšovali napriek iba slabému ekonomickému rastu (čo v
minulosti bolo nepredstaviteľné). Zmenu vývojovej tendencie v štruktúre príjmov (spolu so zlepšením
indikátorov trhu práce) umožnilo viacero procesov: zmena v štruktúre prírastku agregátneho dopytu, rast
zamestnanosti v odvetviach so silným vplyvom štátu, zmeny v odvetvovej skladbe rastu HDP, ako aj zmeny vo
formách zamestnanosti.
Identifikácia a zmeny marginálnych regiónov na Slovensku (z aspektu sociálno-ekonomickej
marginality)
Anton MICHÁLEK
Strana 922, Číslo 9 - Ročník 63/2015
Na Slovensku je základnou tendenciou regionálneho vývoja divergencia. Narastanie regionálnych nerovností
znásobuje nepriaznivú situáciu hospodársky slabších marginálnych regiónov. Cieľom príspevku je
vymedzenie marginálnych regiónov na úrovni okresov (NUTS 4) z aspektu vybraných relevantných
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indikátorov sociálno-ekonomickej marginality, ktoré odrážajú úroveň ekonomického rozvoja, podmienky
života obyvateľov a sociálnu klímu regionálnych spoločností. Významným prínosom príspevku je zachytenie
zmien ich vývoja, ktoré nastali v rokoch 2001 a 2011. Z pohľadu Slovenska ide v mnohých aspektoch o veľmi
významné obdobie, pretože v tomto období sa Slovenská republika stala členom EÚ (2004), členom eurozóny
(2009), spolu s ostatným svetom bolo postihnuté ekonomickou krízou (2008) a pod. Uvedené, ale i ďalšie
udalosti mali významný vplyv na regióny a ich zmeny. Zaznamenali sme nielen nárast marginálnych okresov,
prehĺbenie ich marginality, ale aj zmeny v ich priestorovom rozložení.
Asymmetric Impact of Public Debt on Economic Growth in Selected EU Countries
Veronika ŠULIKOVÁ, a kol.
Strana 944, Číslo 9 - Ročník 63/2015

V článku je prezentovaný asymetrický vzťah medzi verejným dlhom a ekonomickým rastom v 13 krajinách
Európskej únie v období 1993 – 2013. Pomocou modelu panelových údajov je identifikovaná lineárnu
závislosť medzi poklesom verejného dlhu (v % HDP) a ekonomickým rastom, pričom závislosť medzi
nárastom verejného dlhu a ekonomickým rastom je popísaná inverznou U-krivkou (parabolou) s vrcholom na
úrovni 64 % verejného dlhu. Vo vzťahu medzi verejným dlhom a ekonomickým rastom sú identifikované dva
funkčné typy: (a) hysterézia v tvare „slučky“ – údaje krajín kopírujú uzavretú kružnicu definovanú v intervale
[53 %, 113 %] (Rakúsko, Fínsko, Dánsko) a (b) dlhová pasca – verejný dlh (v % HDP) krajiny prekročí hranicu
113 % a nárast zadlženosti sprevádzaný poklesom HDP kopíruje divergujúcu časť paraboly (dlhová pasca v
Grécku, Taliansku, Portugalsku).
The Causal Relationship between Current Account and Financial Account Balance in Selected CEE
Countries
Taner TURAN
Strana 959, Číslo 9 - Ročník 63/2015
This paper first examines the causal relationship between the current account and financial account then the
current account and the main components of financial account and finally the financial account, saving, and
investment in Croatia, Hungary, Poland, Romania and Slovenia. In this context we employ Toda-Yamamoto
approach to Granger causality test by using the quarterly data. We find a causal relation running from the
financial (current) account to the current (financial) account in Croatia (Poland) and Slovenia (Romania)
while a bi-directional causality exists in the case of Hungary. We conclude that at least one component of
financial account balance Granger causes current account in Croatia, Poland, Romania and Slovenia while the
causality running from the current account to at least one component of financial account in Poland, Romania
and Hungary. It seems that the financial account Granger causes the saving in Hungary and investment in
Croatia while the causality running from the saving in Romania and investment in both Croatia and Poland to
the financial account.
Flows in the Czech Labor Market and Foreign Workers
Vít POŠTA, Libuše MACÁKOVÁ
Strana 989, Číslo 10 - Ročník 63/2015
V článku se zabýváme analýzou toků do a z nezaměstnaných a také otázkou zahraničních pracovníků na
českém trhu práce. S využitím statistických dat porovnáváme vývoj počtu zahraničních pracovníků a míry
nezaměstnanosti v České republice a analyzujeme úroveň kvalifikace pracovních míst, která cizinci obsazují.
Možné dopady zahraničních pracovníků na dynamiku mezd a míry nezaměstnanosti testujeme v prostředí
search modelu a s využitím regresní analýzy. Výstupy odhadů nepotvrzují vliv zahraničních pracovníků na
tyto dvě proměnné a naopak, ukazují na relativně silné efekty ostatních proměnných modelu.
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The Adaptive Markets Hypothesis and the BRIC Share Markets
Peter ÁRENDÁŠ, Božena CHOVANCOVÁ
Strana 1003, Číslo 10 - Ročník 63/2015
The efficient market theory is one of the most controversial economic theories of the last half-century. The
market efficiency has been topic of various studies, but the results are mixed. Although some of the studies
confirmed efficiency of a market, another studies often rejected it. As a result, the adaptive market hypothesis
was formulated. It says that the ability of share prices to reflect all the available information changes over
time. This paper analyses the development of weak-form market efficiency of BRIC share markets. It shows
that although the BRIC share markets are weak-form inefficient in the long-term, there are some shorter time
periods of weak-form efficiency that alternate with periods of weak-form inefficiency. It means that technical
and fundamental analysis can be used on BRIC share markets to generate returns superior to returns of the
market portfolio.
Ekonomické determinanty vojenských výdajů – kauzální analýza
Jakub ODEHNAL, Jiří NEUBAUER
Strana 1019, Číslo 10 - Ročník 63/2015

Ze současných členských států NATO trpících deficitem veřejných financí plní doporučenou hodnotu alokace 2
% hrubého domácího produktu ve prospěch obrany pouze velmi malá skupina aliančních zemí. Příspěvek
představuje využití Grangerova testu kauzality a metody change point analýzy k ověření existence teoreticky
vymezené vazby mezi ekonomickými determinanty vojenských výdajů, získaných z databáze OECD, a velikostí
vojenských výdajů vybraných ekonomik Francie, Německa a Velké Británie v období 1971 – 2012, získaných z
databáze SIPRI. Výsledky analýzy naznačují, že velikost vojenských výdajů Francie, Německa a Velké Británie
nebyla v analyzovaném období závislá na ekonomickém růstu analyzovaných zemí.
Skúmanie odvetvových diferencií medzi faktormi determinujúcimi finančnú štruktúru slovenských a
českých podnikov
Lenka KALUSOVÁ
Strana 1033, Číslo 10 - Ročník 63/2015
Finančná štruktúra podnikov je v neustálej pozornosti finančnej vedy. Ovplyvňuje ju množstvo faktorov. Tieto
faktory však v podnikoch pôsobia s rôznou intenzitou. V našom príspevku sa zameriavame na analýzu a
posúdenie vplyvu interných podnikových faktorov a externých faktorov makroprostredia, pôsobiacich na
finančnú štruktúru slovenských a českých podnikov. Naším cieľom je zistiť, či existujú
diferencie/rozdiely/odlišnosti medzi pôsobením týchto faktorov (t. j. rôzny smer a intenzita ich vplyvu) na
podniky nachádzajúce sa v rozličných odvetviach a krajinách. Ako hlavnú výskumnú metódu používame
metódu viacnásobnej regresnej analýzy.
Analýza ukazovateľa Loan to Deposit v krajinách Vyšehradskej skupiny
Kristína KOČIŠOVÁ
Strana 1053, Číslo 10 - Ročník 63/2015

Hlavným cieľom predkladaného príspevku bolo analyzovať riziko likvidity v bankových sektoroch krajín
Vyšehradskej skupiny (V4) na základe údajov na makroúrovni od roku 2006. Na analýzu vplyvu charakteristík
bankového sektora a makroekonomických premenných na ukazovateľ pomeru úverov a vkladov (Loan to
Deposit ratio - LTD) sme využili regresnú analýzu. Výsledky ukázali, že ukazovateľ LTD slovenského
bankového sektora bol pozitívne ovplyvňovaný veľkosťou a špecializáciou bankového sektora. V prípade
Českej republiky bola úroková miera centrálnej banky považovaná za faktor s negatívnym vplyvom, pričom
špecializácia bankového sektora, 3M PRIBOR a hrubý domáci produkt v logaritmickom tvare boli považované
za faktory s pozitívnym vplyvom na ukazovateľ LTD. V poľskom bankovom sektore bol ukazovateľ LTD
negatívne ovplyvňovaný úrokovou mierou 3M WIBOR, mierou nezamestnanosti a hrubým domácim
produktom v logaritmickom tvare, a pozitívne ovplyvňovaný špecializáciou bankového sektora a úrokovou
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mierou poľskej centrálnej banky. V ma¬ďarskom bankovom sektore bol ukazovateľ LTD negatívne
ovplyvňovaný úrokovou mierou 3M BUBOR, pričom pozitívny vplyv na LTD bol preukázaný pri premenných:
veľkosť, špecializácia a kapitálová primeranosťou bankového sektora, úroková miera maďarskej centrálnej
banky a dlhodobá úroková miera.

Empatia

Na klienta zameraný prístup pri práci s ťažkými zážitkami klienta : Možnosti na klienta zameranej
psychoterapie / Vladimír Hambálek.
In: Empatia. - ISSN 1335-8624. - č.2/2015, s. 10-20.

Psychorozvod / Mária Ružičková.
In: Empatia. - ISSN 1335-8624. - č.2/2015, s. 21-25.

Terapia objektových vzťahov : Rozhovor s Jill Savege Scharffovou / Ivan Valkovič.
In: Empatia. - ISSN 1335-8624. - č.4/2015, s. 10-19.

Transakčná analýza: minulosť, prítomnosť a budúcnosť / Ivan Valkovič.
In: Empatia. - ISSN 1335-8624. - č.3/2015, s. 8-20.

Vyrovnávanie sa so smrťou blízkej osoby, dieťaťa / Zuzana Pajonková.
In: Empatia. - ISSN 1335-8624. - č.3/2015, s. 25-28.

Fórum sociální politiky

Časová preference bezdomovců / Cyril Klepek.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.5/2015, s. 22-25.

Ekonomické důsledky rozvodu pro oba manžele v České republice: Nákladné rozvody pro ženy či
muže? / Petr Janský, Jiří Šatava.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.4/2015, s. 9-19.

Financování služeb sociální péče v ČR - teorie a praxe / Ladislav Průša.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.3/2015, s. 2-9.

Hodnocení možnosti uplatnění vybraných prvků švédského monitoringu potřeb trhu práce v
podmínkách ČR / Iveta Zelenková, Jiří Vyhlídal, Lenka Klimplová.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.4/2015, s. 2-8.

Hranice důchodového věku zajišťující průměrnou dobu pobírání důchodu po dobu čtvrtiny života a
modelové výpočty jeho hodnot / Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.5/2015, s. 2-8.

Jak se žije neformálním pečovatelům v České republice? / Vladimíra Tomášková.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.4/2015, s. 20-24.
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"Kritická sociální práce" jako cesta ke změně sociálních politik / Radka Janebová.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.3/2015, s. 19-22.

Odkázanosť na pomoc inej osoby v kontexte sociálnych služieb na Slovensku / Kvetoslava Repková,
Lýdia Brichtová.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.3/2015, s. 10-18.

Transformace veřejných služeb zaměstnanosti v ČR / Helena Vychová.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.3/2015, s. 24-28.

Transpozice unijní Směrnice 2000/78/ES do českého antidiskriminačního zákona / Eva Liberdová.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.5/2015, s. 16-18.

Věk 50+ nebývá jedinou překážkou zaměstnatelnosti / Marie Gazdagová.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.3/2015, s. 23-24.

Vliv reformy systému služeb zaměstnanosti v ČR na realizaci sociálních šetření u agendy hmotné
nouze / Michaela Hiekischová.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.5/2015, s. 9-15.
Flexibilní režim čerpání rodičovského příspěvku a slaďování rodičovství s placenou prací / Olga
Nešporová.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.6/2015, s. 10-18.

Preferovaná délka rodičovské dovolené: Srovnání osmi evropských zemí / Dana Hamplová, Petra
Šalamounová.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.6/2015, s. 2-9.

Přístupnost veřejné správy pro občany s omezenou schopností pohybu a orientace / Eva Liberdová.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.6/2015, s. 19-25.

Gender, rovné příležitosti, výzkum

Coffee, Cookies and Cards: The Use of Visuals and Materiality to Reproduce and Transform Masculinity
in Dutch Social Work Interventions / Iris van Huis, Marleen van der Haar.
In: Gender, rovné příležitosti, výzkum. - ISSN 1213-0028. - č.1/2015, s. 57-66.

Literární prostory otcovství / Marcin Filipowicz.
In: Gender, rovné příležitosti, výzkum. - ISSN 1213-0028. - č.1/2015, s. 6-13.

Muži učitelé v mateřských školách - konstrukce maskulinity ve feminizovaném prostředí / Nina Fárová.
In: Gender, rovné příležitosti, výzkum. - ISSN 1213-0028. - č.1/2015, s. 46-56.

Od deviantů k rodičům: Neheterosexuální maskulinity v současných českých televizních seriálech /
Zdeněk Sloboda.
In: Gender, rovné příležitosti, výzkum. - ISSN 1213-0028. - č.1/2015, s. 23-34.

Work with Perpetrators of Domestic Violence in Eastern European and Baltic Countries / Katarzyna
Wojnicka.
In: Gender, rovné příležitosti, výzkum. - ISSN 1213-0028. - č.1/2015, s. 35-45.
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Mládež a spoločnosť

Deti a mládež ako obete deviantného správania a možnosti školskej prevencie / Ingrid Emmerová.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.4/2015, s. 56-66.

Hodnoty spotreby mladých ľudí v súčasnej spoločnosti / Monika Štrbová, Denisa Selická.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.2/2015, s. 29-44.

K sociologickej diferenciácii vplyvov vzdelania / Ľubor Gál.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.3/2015, s. 21-26.

Médiá a pubescenti / Beata Žitniaková Gurgová, Eva Kučeráková.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.4/2015, s. 46-55.

Názory vysokoškolských študentov na extrémistické skupiny / Denisa Selická.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.3/2015, s. 38-53.

Nezamestnanosť - problém súčasnosti i budúcnosti / Anna Árpová, Zsolt Mánya, Nataša Bujdová.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.4/2015, s. 21-28.

Percepcia chudoby a sociálnych nerovností deťmi a mladými ľuďmi / Alena Rochovská, Ivana
Mažgútová.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.4/2015, s. 29-45.

Pohľad na hodnotu rodiny a manželstva z hľadiska kresťanského náboženstva / Ján Gallik.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.3/2015, s. 26-37.

Politické vzdelávanie mladých ľudí ako predpoklad demokratického vládnutia / Radoslav Štefančík.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.4/2015, s. 3-12.

Postoje slovenskej mládeže k seniorom / Daniela Baková.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.4/2015, s. 13-20.

Sociálna patológia rodiny a príčiny delikvencie mládeže / Ján Gallik.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.2/2015, s. 9-20.

Šikanovanie v základných a stredných školách z pohľadu koordinátorov prevencie / Marianna Pétiová.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.2/2015, s. 59-81.

Význam vzdelania detí a mládeže pri reprodukcii chudoby / Marcela Šarvajcová.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.2/2015, s. 21-28.

Zdroje sociálnej opory u pubescentov žijúcich v odlišných sociálnych prostrediach / Marianna
Šramková.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.2/2015, s. 45-58.

42

Právny obzor

Hodnotová orientácia navrhovaného slovenského kódexu súkromného práva a zásada ochrany
slabšieho subjektu / Ján Lazar.
In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - č.3/2015, s. 205-219.

Charta základných ráv EÚ v konaní o súlade právnych predpisov: Zatiaľ rutina namiesto doktríny / Ján
Mazák, Martina Jánošíková.
In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - č.6/2015, s. 590-601.
Mechanizmy uplatňovania práva na náhradu jadrovej škody z pohľadu pôvodnej a novej slovenskej
zodpovednostnej jadrovej legislatívy a civilného procesu / Marianna Novotná, Martina Uhliarová.
In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - č.3/2015, s. 238-255.
Národná rada Slovenskej republiky v parlamentnej forme vlády / Dušan Nikodým.
In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - č.6/2015, s. 571-589.

Nové Rozhodcovské pravidlá Medzinárodného arbitrážneho súdu v Paríži : Problémy súčasnej
aplikačnej praxe / Katarína Chovancová.
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