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Knihy
Sig. 50633

Bútorová, Zora - Filadelfiová, Jarmila - Bodnárová, Bernardína - Guráň, Peter - Šumšalová,
Sylvia
Štvrtý rozmer tretieho veku : Desať kapitol o aktívnom starnutí. / Bútorová, Zora ;
Filadelfiová, Jarmila ; Bodnárová, Bernardína ; Guráň, Peter ; Šumšalová, Sylvia. - 1. vyd. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2013. - 366 s. - (Štúdie a názory). - ISBN 978-8089345-44-1.
starnutie * starnutie aktívne * ľudia starší * rovnosť * diskriminácia * vek * diskriminácia
veková * zdravie * starnutie populácie * uplatnenie sa na trhu práce * zamestnávanie starších
ľudí
Inštitút pre verejné otázky vydal knihu Štvrtý rozmer tretieho veku. Desať kapitol o aktívnom starnutí.
Knihu napísala Zora Bútorová s kolektívom spoluautoriek a autorov v zložení Jarmila Filadelfiová,
Bernardína Bodnárová, Peter Guráň a Sylvia Šumšalová.; Obsahovo bohatá a rozsiahla, vyše 350
stranová publikácia prináša množstvo poznatkov, ktoré slúžia na objasnenie príčin nášho zaostávania
vo využívaní možného prínosu starších ľudí. Sú to údaje z demografickej či ekonomickej štatistiky, z
domácich kvantitatívnych a kvalitatívnych sociologických výskumov, ako aj z medzinárodných
porovnávacích výskumov.; V centre pozornosti autorského kolektívu sú ľudia vo veku 45-64 rokov teda skupina pred alebo tesne za prahom tretieho veku. Sú to ľudia so značným potenciálom, ktorý sa
v súčasnosti nedostatočne využíva. Zároveň je to veková skupina, ktorej prínos pre spoločnosť by v
budúcnosti mohol a mal byť vyšší, ak sa bude ich potenciál v priebehu života lepšie udržiavať a
rozvíjať. Kľúčom k naštartovaniu tohto obratu je osvojenie si konceptu aktívneho starnutia.; Kniha
vznikla v rámci výskumného projektu Aktívnym starnutím k posilneniu práv starších ľudí a k uplatneniu
ich potenciálu. Projekt sa uskutočnil s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného
programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.; Publikácia je určená širokému okruhu čitateľov
ľ politikom, poslancom miestnej samosprávy, zamestnávateľom, odborom, žurnalistom, sociálnym
pracovníkom, učiteľom a študentom, občianskym organizáciám, výskumníkom či zainteresovanej
laickej verejnosti bez ohľadu na vek - ľuďom, ktorým záleží na kvalite a dôstojnosti života obyvateľov
Slovenska v každej jeho fáze.

Sig. 50640, 50641
Brichtová, Lýdia - Repková, Kvetoslava
Sociálne služby : zacielené na kvalitu (v kontexte zmien zákona o sociálnych službách od
roku 2014). / Brichtová, Lýdia ; Repková, Kvetoslava. - 1. vyd. - Bratislava : IVPR, 2014. 283 s. - ISBN 978-80-7138-138-9.
služby sociálne * kvalita sociálnych služieb * zákon o sociálnych službách * manažérstvo
kvality * kvalita * starostlivosť rezidenčná * inšitucionalizácia kvality * dohľad
Predložené dielo kontinuálne nadväzuje na práce rozpracúvajúce vybrané aspekty systému sociálnych služieb.
Monografia je z hľadiska svojho zámeru vhodne štrukturovaná do logického celku, pričom spája dve roviny -
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teoretickú a praktickú. Autorky pristupujú k otázkam kvality sociálnych služieb v SR z hľadiska kontinuálneho,
otvoreného procesu, pričom odborne fundovaným spôsobom vymedzujú jednotlivé etapy inštitucionalizácie ich
kvality. Ponúkajú výsledky európskych iniciatív a aktuálne slovenské prístupy, a analyzujú tiež slabé miesta
inštitucionalizácie kvality našich sociálnych služieb. Monografia je cenným príspevkom k diskusii na tému kvality
sociálnych služieb na Slovensku. Publikácia môže slúžiť potrebám širokej odbornej verejnosti.

Sig. 50642
Mappes-Niediek, Norbert
Chudáci Romové, zlí Cikáni. / Mappes-Niediek, Norbert. - Brno : HOST, 2013. - 299 s. ISBN 978-80-7294-869-7.
Rómovia * etnikum rómske * predsudky * podmienky životné * chudoba
Máme Romy litovat, nebo se před nimi mít na pozoru? Jak je to s jejich ochotou integrovat se?
Potřebujeme "dekádu romské inkluze", nebo je to ztráta peněz? A kdo vlastně jsou ti Romové?; Tyto
provokativní otázky si Norbert Mappes-Niediek, dlouholetý zpravodaj pro oblast jihovýchodní Evropy,
položil v době, kdy Evropská unie kvůli "přílivu" Romů hrozila Srbsku a Makedonii znovuzavedením
vízové povinnosti a zároveň se schylovalo k slavnostnímu odhalení památníku romským obětem
nacismu přímo před budovou německého parlamentu. Východiskem knihy se staly četné předsudky,
které vůči Romům panují jak ve východní, tak v západní Evropě: údajná lenost, sklony ke kriminalitě či
iracionální zacházení s penězi. Podrobná analýza životních poměrů východoevropských Romů,
založená na autorových bohatých znalostech, přináší kompetentní, veskrze věcný a především
poučný pohled na takzvanou "romskou problematiku", který představuje zásadní změnu v
dosavadních úvahách o tomto tématu.; Odvážná hlavní teze, vzbuzující četné kontroverze, zní:
Evropa nepotřebuje romskou politiku podporující pozitivní identitu této menšiny, ale sociální politiku
zaměřenou na potírání chudoby. Kniha, která se na první pohled jeví jako jedna z nespočtu
povrchních publikací nabízejících jednoduchá černobílá vysvětlení, tak nastavuje zrcadlo západní i
východní Evropě - a nabízí věru překvapivý a místy nepříjemný pohled.

Sig. 50643
Hašková, Hana - Saxonberg, Steven - Mudrák, Jiří
Péče o nejmenší : Boření mýtů. / Hašková, Hana ; Saxonberg, Steven ; Mudrák, Jiří. - 1.
vyd. - Praha : SLON - Sociologické nakladatelství, 2012. - 199 s. - (Knižnice Sociologické
aktuality; 29). - ISBN 978-80-7419-114-5.
starostlivosť o deti * jasle * zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov * deti * vývoj dieťaťa *
starostlivosť o dieťa * mýty * deti malé
Málokterá oblast veřejné politiky je opředena tolika mýty jako péče o předškolní děti. Tyto mýty
znemožňují potřebné změny rodinné politiky, neboť blokují rozvoj racionální společenské diskuse,
která by se neopírala o ideologické argumenty, ale o poznatky soudobých mezinárodně uznávaných
vědeckých studií.; Tato kniha chce přispět jak k racionální společenské diskusi, tak k pozitivním
změnám. Politolog - ekonom, socioložka a psycholog zde předkládají empiricky podloženou kritiku
sedmi hlavních mýtů o předškolní péči o děti reprodukovaných v české společnosti. Výsledky jejich
zkoumání zároveň ukazují na možné cesty reformy české rodinné politiky. Cílem knihy je odhalit a
diskreditovat ty mýty, které jsou na české politické a mediální scéně reprodukovány a blokují
otevřenou společenskou a politickou diskusi i reformu rodinné politiky tak, aby odpovídala potřebám

2

různých typů rodin i jejich jednotlivých členů.; Autoři v knize konkrétně hledají odpověď na tyto otázky:
Jsou zařízení péče o děti mladší tří let škodlivá? Co říká současný mezinárodní výzkum o dopadech
těchto zařízení na dlouhodobý vývoj a pozdější společenské uplatnění dětí, které je navštěvují? Kde
se vzala magická hranice tří let? Prokázali čeští psychologové, že jesle malé děti poškozují? Vymysleli
jesle komunisté? Je přirozené, aby byly děti mladší tří let v celodenní péči jejich matek? Proč Češi
nechtějí zařízení péče o děti mladší tří let? A opravdu je nechtějí? Je pravdou, že si Česká republika
nemůže finanční investice do zařízení péče o děti mladší tří let dovolit? Jakou cenu ve skutečnosti
platí Češi za jejich nedostupnost? Vychází česká rodinná politika z odborných poznatků? Jak by měla
vypadat politika péče o předškolní děti v České republice?

Sig. 50644
Matoušek, Oldřich - Pazlarová, Hana
Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v kontextu plánování péče. / Matoušek, Oldřich ;
Pazlarová, Hana. - 1. vyd. - Praha : Portál, 2012. - 184 s. - ISBN 978-80-7367-739-8.
práca sociálna * práca sociálna s dieťaťom * práca sociálna s rodinou * deti * rodina * deti
ohrozené * starostlivosť o dieťa * posudzovanie rodiny * hodnotenie rodiny * rodičovstvo *
partnerstvo * súrodenectvo * hodnoty rodinné * kultúra rodinná * riziká * udalosti traumatické
* podpora rodiny
Příručka se zabývá hodnocením rodin, v nichž dítě může být ohroženo špatným zacházením ze strany
rodičů nebo jiných blízkých osob. Hodnocení rodiny má ukázat, nakolik je prostředí rodiny pro dítě
příznivé, případně nepříznivé. Autoři dávají určitá doporučení; dělají to však s vědomím, že je
profesionálové budou přizpůsobovat svým potřebám. Cílem publikace je umožnit odborníkům, kteří v
pomáhajících profesích pracují s rodinami, aby se seznámili se změnami podoby rodiny, s
využitelnými obecnými teoriemi rodiny, s relevantními současnými názory na rodičovství, partnerství a
sourozenectví, s teritoriálním chováním rodiny, ekonomickým chováním rodiny a s vnějšími vztahy
rodiny. Text rovněž zahrnuje problematiku norem a postupů pro hodnocení vývojové úrovně dítěte a
nasycení jeho potřeb, postupy pro plánování práce s dítětem a rodinou.; Kniha se dotýká také
problematiky ústavní péče a náhradní rodinné péče. Příručka je určena pro sociální pracovníky,
psychology, pedagogy, psychiatry, pediatry, soudce apod.; Doc. PhDr. Oldřich Matoušek učí na
katedře sociální práce FF UK v Praze, pracoval jako klinický psycholog a psychoterapeut, zabýval se
výzkumy školství, mládeže a organizací programů pro rizikové děti a dospívající. Je autorem nebo
spoluautorem řady odborných publikací i populárních knih (Mládež a delikvence, Slovník sociální
práce, Rodina jako instituce a vztahová síť).; PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D., je odbornou asistentkou
na katedře sociální práce FF UK v Praze, členkou občanského sdružení Člověk hledá člověka, které
se zaměřuje na práci s dětmi v ústavních zařízeních, pěstounskou péči a na práci s ohroženými dětmi.
Věnuje se výzkumné a publikační činnosti.

Sig. 50645
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2013 [Statistical Yearbook of the Slovak Republic
2013.]. - Bratislava : VEDA / ŠÚ SR, 2013. - 680 s. + 16 s. príl. - ISBN 978-80-224-1333-6.
ročenky štatistické * údaje štatistické * Slovensko
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Dvadsiaty tretí ročník Štatistickej ročenky Slovenskej republiky, v ktorej nájdete súhrnné informácie o
demografickom, sociálnom a ekonomickom vývoji SR, ako aj medzinárodné porovnanie kľúčových
štatistických ukazovateľov.

Sig. 50647
Želinský, Tomáš
Chudoba a deprivácia na Slovensku : Metodologické aspekty a empíria. / Želinský, Tomáš. 1. vyd. - Košice : Equilibria, 2014. - 228 s. - ISBN 978-80-8143-133-3.
chudoba * deprivácia * chudoba príjmová * chudoba subjektívna * chudoba majetková *
deprivácia materiálna * blahobyt * výskum chudoby
Publikácia Chudoba a deprivácia na Slovensku: Metodologické aspekty a empíria je rozdelená do
troch hlavných častí. Pohľadom na rôzne koncepty merania chudoby a deprivácie je venovaná prvá
časť monografie a jej cieľom je priblížiť čitateľovi teoretické východiská, z ktorých autor vychádza.; V
druhej časti práce sú popísané vybrané štúdie životných podmienok (z pohľadu príjmovej situácie)
Slovákov pred rokom 1989 a po roku 1989. Naplneniu hlavného cieľa je venovaná nosná, tretia časť
monografie. Podrobne popísaná metodika je nasledovaná hlavnými dosiahnutými výsledkami. Práca
sa neobmedzuje len na jediný rozmer chudoby, ale zohľadňuje najdôležitejšie koncepty, ktoré je
možné pokryť s použitím dostupných údajov vhodných pre výskum takého rozmeru. Výsledky sú
najskôr prezentované všeobecne - na úrovni krajiny, následne sú členené podľa typu domácností a
podľa krajov Slovenskej republiky. Na záver je poukázané na niektoré aspekty vývoja pracovných
príjmov na Slovensku v kontexte makroekonomického vývoja. Analýzy sú založené predovšetkým na
výberovom zisťovaní EU SILC 2005 - 2011 realizovanom Štatistickým úradom Slovenskej republiky a
na výberovom zisťovaní HFCS 2010 realizovanom Národnou bankou Slovenska.

Sig. 50648
Cantillon, Bea - Vandenbroucke, Frank
Reconciling Work and Poverty Reduction : How Successful Are European Welfare States?.
[Zosúlaďovanie práce a redukcie chudoby. Ako úspešné sú európske sociálne štáty?.] /
Cantillon, Bea ; Vandenbroucke, Frank. - 1. vyd. - Oxford : Oxford University Press, 2014. 432 s. - (International Policy Exchange Series). - ISBN 978-0-19-992658-9.
chudoba * nerovnosť * nerovnosť príjmová * výdavky sociálne * politika sociálna * štát
sociálny * domácnosti * redukcia chudoby * riziko chudoby * miera rizika chudoby *
zamestnanosť * meranie chudoby * Európska únia * krajiny európske * chudoba pracujúcich
* ochrana sociálna * investície sociálne
Publikácia skúma komplexnú hádanku: prečo chudoba počas dobrých ekonomických rokov pred
krízou neklesala, a tiež líniu medzi chudobou na jednej strane a participáciou na trhu práce a
distribučnou kapacitou sociálnych štátov na druhej strane. Zameriava sa na populáciu v produktívnom
veku a vývojom v Európe počas tzv. dobrých ekonomických rokov pred finančnou krízou. Publikácia
sprostredkováva sociálny výskum prístupným spôsobom. Predstavuje čitateľovi rôzne koncepty
merania chudoby a sociálneho vylúčenia a diskutuje obmedzenia dát.
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Sig. 50651
Křížková, Alena - Maříková, Hana - Hašková, Hana - Formánková, Lenka
Pracovní dráhy žen v České republice. / Křížková, Alena ; Maříková, Hana ; Hašková,
Hana ; Formánková, Lenka. - 1. vyd. - Praha : SLON, 2011. - 258 s. - (Gender sondy; 8). ISBN 978-80-7419-054-4.
dráhy pracovné * ženy * Česká republika * život žien * cyklus rodinný * trh práce * ženy na
trhu práce * nerovnosti genderové * život pracovný * znevýhodnenie * diskriminácia na trhu
práce * roly genderové * starostlivosť o deti
Tato kniha sleduje v biografické perspektivě životy žen z různých věkových skupin v odlišných fázích
rodinného cyklu i v různých situacích na trhu práce, a to na pozadí historického vývoje současné
české společnosti i v kontextu teoretických přístupů feministické sociologie ke studiu pracovní a
rodinné sféry. Mikropohled na sociální realitu, se kterým přichází tato publikace, doplňuje řadu prací
soustředěných naopak na makrostrukturální pohled na genderové nerovnosti. Kniha je podnětnou
sondou do ženských zkušeností s tvorbou osobní pracovní dráhy a s prolínáním pracovního a
rodinného života. Pracovní a osobní životy konkrétních žen podávají obraz problematických přechodů
mezi školou a zaměstnáním, mateřstvím a prací, zaměstnaností a nezaměstnaností, zdravím a
nemocí a mnohými dalšími individuálními situacemi, které se odehrávají v kontextu makrosociálních
přechodů od plánovaného k tržnímu hospodářství nebo od ekonomického růstu do období
ekonomického útlumu. Kniha se podrobněji zaměřuje i na přetrvávající pr; axe znevýhodnění a
diskriminace žen na trhu práce a na kombinaci práce a péče v různých kontextech živitelství.

Sig. 50652
Maříková, Hana - Křížková, Alena - Vohlídalová, Marta
Živitelé a živitelky : Reflexe (a) praxe. / Maříková, Hana ; Křížková, Alena ; Vohlídalová,
Marta. - 1. vyd. - Praha : SLON, 2012. - 303 s. - (Gender sondy; 9). - ISBN 978-80-7419-1008.
živiteľstvo * živitelia * živiteľky * starostlivosť o deti * rodina * rodičia * spoluživiteľstvo *
modely živiteľstva * konštrukcia rodu * ženy * muži * gender * rod * vzťahy genderové *
rodiny s deťmi * príjmy rodičov * matky * otcovia
Živitelství představuje historicky a sociálně proměnlivý jev, který může nabývat podoby výhradního
živitelství anebo spoluživitelství. Kniha se zaměřuje na praxi živitelství (ale i pečovatelství) a její
vymezení z perspektivy rodičů. ; Autorky publikace zajímá reflexe vztahu mezi živitelstvím a péčí a
vnímání důsledků určitého uspořádání rodičovských rolí pro seberealizaci a možnosti uplatnění rodičů
v rodině i mimo ni. ; Věnují proto pozornost objasnění vzniku, reprodukce a legitimizace sociálních a
genderových nerovností v rodinách s různými modely živitelství a pečovatelství. Analyzují rovněž
způsob, jakým se různé modely živitelství promítají a jak zpětně ovlivňují významy přikládané placené
a neplacené práci, životním šancím a možnostem uplatnění, volnému času či životní spokojenosti
apod. Cílem jejich analýzy je přispět k objasnění konstrukce genderu a genderových vztahů v rodinách
s dětmi předškolního či školního věku z perspektivy "dělání" i "rozvolňování" genderu. Text knihy
vychází z analýzy kvalitativního sociologického výzkumu, do nějž byly zahrnuty jak rodiny, kde jeden z
rodičů vydělával výrazně více než ten druhý, tak rodiny s relativně vyrovnanými příjmy rodičů. Výzkum
se týkal také rodin praktikujících střídavou péči, neboť sdílení živitelských i jiných povinností v tomto
typu rodinného uspořádání se u nás doposud nevěnovala výzkumná pozornost.
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Sig. 50655
Keller, Jan
Posvícení bezdomovců : Úvod do sociologie domova. / Keller, Jan. - 1. vyd. - Praha : SLON
- Sociologické nakladatelství, 2013. - 290 s. - (Sociologické aktuality; 32). - ISBN 978-807419-155-8.
bezdomovci * bezdomovectvo * sociológia * sociológia domova * vylúčenie sociálne *
komunita * hnutia sociálne * bezdomovectvo statusové * konštrukcie sociálne * domov
Téma bezdomovectví patří k těm, o nichž se poměrně často mluví, avšak hlubší zamyšlení nad ním
dosud chybělo. ; Kniha sociologa Jana Kellera tuto mezeru objevným způsobem zaplňuje. Autor
rozlišuje bezdomovectví fyzické a statusové. Fyzické bezdomovectví chápe jako poslední stadium
procesu sociálního vyloučení, bezdomovectví statusové přisuzuje těm částem středních vrstev, které
jsou ohroženy sociálním sestupem. ; Z pohledu domova a hrozby jeho ztráty postupně přibližuje
problematiku komunitních studií a hnutí, podává stručné dějiny konceptu sociální exkluze a popisuje
reakce sociálně vyloučených na ztrátu domova. V prostředí nových sociálních hnutí hledá autor
postoje, jež vedly k rozvoji tzv. postmoderního myšlení. To charakterizuje jako poslední službu, kterou
příslušníci servisní třídy prokazují systému, jenž je zbavuje jejich dřívějšího privilegovaného postavení.
Rozlišuje při tom postmodernismus služebný a karnevalový, aby ukázal různé způsoby, jimiž
postmoderna ve skutečnosti slouží tomu systému, který sama kritizuje. Závěr publikace je věnován
analýze sociálního konstruktivismu a jeho rozlišení na několik typů podle radikálnosti, se kterou je
vyzvedávána libovolnost výkladů reality.; Jak úzká je hranice mezi domovem a bezdomovectvím? Co
jsou to bezdomovci na dobu určitou? Komu hrozí statusové bezdomovectví? Jak funguje výbušná
nostalgie? K čemu všemu posloužila nová sociální hnutí? Je důležitější chaos postmoderního myšlení,
nebo chaos postmoderní společnosti?

Sig. 50657
Hromádka, Rudolf
Spoločenská etiketa, stolovanie a oblečenie. / Hromádka, Rudolf. - 1. vyd. - Bratislava :
Infocentrum Medzinárodného klubu SR, 2014. - 69 s.
etiketa spoločenská * stolovanie * oblečenie * správanie spoločenské * bontón * akcie
spoločenské * etiketa
Príručka o spoločenskej etikete, stolovaní a vhodnom obliekaní na príslušné spoločenské akcie.

Sig. 50658
Hromádka, Rudolf
Manažérska etiketa, imidž a rétorika. / Hromádka, Rudolf. - 1. vyd. - Bratislava : Infocentrum
Medzinárodného klubu SR, 2014. - 73 s.
etiketa manažérska * etiketa * imidž * rétorika * pracovníci vedúci * manažéri *
korešpondencia * komunikácia
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Manažérska etiketa, alebo ako sa v angličtine nazýva Business Etiquette, je najnovšia disciplína z
oblasti spoločenskej etikety a vzťahuje sa na správanie a vystupovanie vedúcich pracovníkov vo
všeobecnosti.; Podľa odborníka na spoločenskú etiketu Dr. Bella De Paulo až 40% dospelých ľudí v
styku s neznámymi ľuďmi, či už v spoločnosti, alebo pri pracovných rokovaniach, trpí určitou
spoločenskou neistotou a stiesnenosťou. Prieskumy v USA ukázali, že pri približne rovnakej
kvalifikácii a odborných schopnostiach prednosť pri postupe v rámci firmy, resp. organizácie, či pri
výbere do rôznych funkcií, dostanú tí ľudia, ktorí sa lepšie dokážu pohybovať v spoločnosti, majú
slušné vystupovanie a pôsobia suverénne.; Doplňovanie vedomostí a odstraňovanie vlastných
nedostatkov z oblasti spoločenskej etikety, ale aj protokolu preto významne pomáha pri získavaní a
upevňovaní sebadôvery, sebaistoty a suverénnosti.

Sig. 50659
Hromádka, Rudolf
Diplomatická prax a protokol. / Hromádka, Rudolf. - 1. vyd. - Bratislava : Infocentrum
Medzinárodného klubu SR, 2014. - 79 s.
diplomacia * prax diplomatická * protokol * protokol diplomatický * politika zahraničná
Obsah: I. Diplomacia kedysi a dnes, požiadavky na znalosti a prácu diplomata; II. Zahraničná politika,
bilaterálne a multilaterálne vzťahy SR; III. Činnosť MZVaEZ SR a zastupiteľských úradov SR v
zahraničí; IV. Ekonomická dimenzia diplomacie, obchodná diplomacia, činnosť OBEO; V. Európska
obchodná politika a diplomacia; VI. Kultúrna dimenzia diplomacie, práca slovenských inštitútov v
zahraničí; VII. Konzulárna činnosť, konzulárne úrady a honorárni konzuli; VIII. Medzinárodné zmluvy a
dohody; IX. Viedenské dohovory o diplomatických a konzulárnych stykoch; X. Diplomatická prax,
exteritorialita, diplomatická imunita, diplomatický azyl, persona non grata; XI. Komunikovanie v
diplomacii, diplomatická nóta, aide-memoire, kuriér, šifra, správa in claris; XII. Štátny a diplomatický
protokol, diplomatická listina, protokolárne poradie; XIII. Prílohy: 1. Programové vyhlásenie vlády SR z
roku 2012 ľ oblasť zahraničnej politiky; 2. Pravidlá diplomatického protokolu v Slovenskej republike; 3.
Vzory pozvánok na diplomatické spoločenské akcie; 4. Nákresy zasadacích poriadkov na obedy,
večere a bankety; XIV. Zoznam využitej a odporúčanej literatúry; XV. Ukážky z testu
korešpondenčného kurzu k tejto problematike

Sig. 50661
Turek, Ivan
Didaktika. / Turek, Ivan. - 3. preprac. a dopln. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. - 618
s. - (Škola). - ISBN 978-80-8168-004-5.
didaktika * vyučovanie * proces vyučovací * učenie sa * výučba * metódy * štandardy * učiteľ
* myslenie * vzdelávanie
Publikácia je zameraná na hlavné prvky systému didaktiky: ciele výučby; osobnosť žiaka; osobnosť
učiteľa; didaktické zásady; učivo, kurikulum, štandardy; metódy, organizačné formy i materiálne
prostriedky výučby; skúšanie a hodnotenie žiakov; moderné koncepcie výučby; kvalita výučby. V
publikácii sa uvádzajú mnohé inovácie v oblasti didaktiky, napr. dôsledky globalizácie na výchovu a
vzdelávanie, učebné štýly a rozvíjanie spôsobilosti žiakov učiť sa, návrh štandardov pre učiteľov,
tvorivosť v práci učiteľa, kurikulum, štandardy, kľúčové kompetencie, výchova žiakov k podnikavosti,
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európska dimenzia vzdelávania, metódy rozvoja kritického a tvorivého myslenia žiakov, moderné
trendy v skúšaní a hodnotení žiakov, niektoré progresívne koncepcie výučby, napr. konštruktivizmus,
autentické vyučovanie, elektronické vzdelávanie, mozgovokompatibilné učenie.; V úvode každej
kapitoly sú uvedené konkrétne ciele štúdia kapitoly, ktorých mieru dosiahnutia si čitateľ môže overiť
vyriešením autodidaktického testu. V závere každej kapitoly sú uvedené úlohy a námety na
premýšľanie, ktoré možno využiť aj ako témy projektov alebo seminárnych prác.; V treťom vydaní
publikácie v porovnaní s druhým vydaním došlo k niektorým zmenám v obsahu, najmä doplnením o
nové podkapitoly (Šikanovanie žiakov a jeho prevencia, Vzdelávanie učiteľov, Hodnotenie kvality
školy, Benchmarking, benchlearning).

Sig. 50662
Bajtoš, Ján
Didaktika vysokej školy. / Bajtoš, Ján. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, člen skupiny
Wolters Kluwer, 2013. - 398 s. - ISBN 978-80-8078-652-6.
didaktika * školy vysoké * vyučovanie * štúdium * vzdelávanie * zásady * metódy * učitelia
vysokoškolskí * ciele * formy organizačné * hodnotenie
Cieľom publikácie je poskytnúť čitateľom základné informácie o didaktike vysokej školy a ponúknuť
návody, ako riešiť didaktické problémy vyučovania na vysokej škole v konkrétnej učiteľskej praxi.
Ťažiskom obsahu tohto študijného textu je aplikácia teoretických poznatkov do praktickej činnosti
vysokoškolského učiteľa. ; Práca je rozčlenená do dvanástich samostatných častí, v ktorých sa
poukazuje na hlavné problémy vyučovania na vysokých školách a naznačujú sa možnosti ich riešenia.
V samostatných kapitolách sú vymedzené základné pojmy didaktiky a jej prvky v systémovej štruktúre.
Sú to ciele vyučovacieho procesu, učivo, didaktické zásady, vyučovacie metódy, organizačné formy a
materiálne prostriedky vyučovania. Osobitná pozornosť sa venuje osobnosti študenta, hodnoteniu a
klasifikácii výkonov študentov, ako aj plánovaniu práce učiteľa. Publikácia je súborom najdôležitejších
teoretických informácií a praktických návodov o tom ako môže pedagogickú činnosť vysokoškolského
učiteľa ovplyvniť jeho znalosť didaktiky vysokej školy. Výsledným efektom bude skutočnosť, že
študenti si z prednášok či seminárov odnesú kvalitné vedomosti, zručnosti a postoje a vysokoškolskí
učitelia sa budú zamýšľať nad spôsobmi implementácie teórie didaktiky vysokej školy do kontextu
vyučovania.

Sig. 50663
Beňová, Eleonóra - Greguš, Michal
MS Office Excel 2010 : Učebnica pre manažérov. / Beňová, Eleonóra ; Greguš, Michal. - 1.
vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - 212 s. - ISBN 978-80-223-3548-5.
Excel * Office * učebnice * programy
Z predhovoru autorov: Napísali sme túto učebnicu, aby sme vás naučili používať Excel profesionálne.
Informácie v nej vám pomôžu budovať znalosti a zručnosti, prostredníctvom ktorých môžete získať
konkurenčnú výhodu a tak naplniť svoje ambície v budúcej kariére v oblastiach ako je manažment,
projektový manažment, financie, podnikanie, ale i v štátnej či verejnej správe. Učebnica obsahuje
riešené príklady, otázky na opakovanie a úlohy na precvičenie.
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Sig. 50664
Bednárik, Rastislav
Stav sociálnej ochrany na Slovensku : Situácia k 1. júlu 2014.
Bratislava : IVPR, 2014. - 61 s.

/ Bednárik, Rastislav. -

ochrana sociálna * legislatíva sociálnej ochrany * poistenie sociálne * podpora rodiny *
pomoc sociálna * financovanie * starostlivosť zdravotná * starostlivosť v chorobe *
starostlivosť v invalidite * starostlivosť v materstve * starostlivosť v starobe * úrazy pracovné
* choroby z povolania * dávky pre rodiny * starostlivosť o nezamestnaných * garantovanie
minimálneho príjmu * príjem minimálny * starostlivosť dlhodobá * osoby samostatne
zárobkovo činné
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.
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Výskumné správy
Sig. V 50634

Kostolná, Zuzana - Filadelfi, Samuel - Láska, Ivan
Potreby trhu práce v kontexte sezónnych prác : VÚ č. 2165. / Aut. správy Kostolná, Zuzana ;
Filadelfi, Samuel ; Láska, Ivan. Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2165. Bratislava : IVPR, 2013. - 63 s.
trh práce * zamestnanosť sezónna * pracovníci sezónni * migrácia sezónna * cudzinci *
príslušníci tretej krajiny štátni * zamestnávanie cudzincov
Predmetná výskumná štúdia sa zaoberá fenoménom zamestnávania cudzincov / štátnych príslušníkov
tretej krajiny formou sezónnych prác. Vecný rámec výskumnej štúdie obsahuje konceptuálne a
obsahové vymedzenie sezónnej práce, deskripciu údajovej základne o tomto segmente trhu práce,
identifikáciu a analýzu odvetví hospodárstva SR, v ktorých sa vyskytuje sezónnosť cudzincov /
štátnych príslušníkov tretej krajiny. Súčasťou štúdie sú skúsenosti so zamestnávaním cudzincov
formou sezónnych prác vo vybraných krajinách.

Sig. V 50635
Hanzelová, Eneke - Lacko, Miloš
Obligatórnosť a fakultatívnosť pri poskytovaní aktívnych opatrení na trhu práce : Záverečná
správa z VÚ č. 2164. / Aut. správy Hanzelová, Eneke ; Lacko, Miloš. Inštitút pre výskum
práce a rodiny, Bratislava. - 2164. - Bratislava : IVPR, 2013. - 126 s.
obligatórnosť * fakultatívnosť * trh práce * opatrenia na trhu práce aktívne * úprava právna *
úprava právna opatrení na trhu práce * výbor pre otázky zamestnanosti
Obligatórnosť a fakultatívnosť predstavujú kľúčové princípy distribúcie aktívnych opatrení na trhu
práce v Slovenskej republiky. Posilnenie princípu fakultatívnosti v súčasnej právnej úprave služieb
zamestnanosti vyvoláva potrebu hlbšej teoretickej analýzy uvedených fenoménov a ich aplikačnej
praxe. Predmetná štúdia sa zaoberá: rozborom právnych aspektov uplatňovania princípov
obligatórnosti a fakultatívnosti z perspektívy ich legitimity v systéme AOTP; deskripciou genézy a
kontextových súvislostí implementácie uvedených princípov pri poskytovaní nástrojov AOTP;
komparatívnou analýzou schém AOTP vo vybraných krajinách EÚ 27 a implementačnej praxe
distribúcie jednotlivých nástrojov AOTP.

Sig. V 50636
Ondrušová, Darina
Obligatórnosť a fakultatívnosť pri poskytovaní aktívnych opatrení na trhu práce : Podpora
zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím: nástroje, financovanie, udržateľnosť :
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Čiastková záverečná správa z VÚ č. 2164. / Aut. správy Ondrušová, Darina. Inštitút pre
výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2164. - Bratislava : IVPR, 2013. - 36 s.
ľudia so zdravotným postihnutím * osoby so zdravotným postihnutím * zamestnávanie osôb
so zdravotným postihnutím * miesta chránené pracovné * dielne chránené * zamestnávanie
chránené * trh práce otvorený * podpora zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím *
opatrenia aktívne
V predkladanej komparatívnej štúdii je porovnávané financovanie vybraných typov aktívnych opatrení
trhu práce zameraných na osoby so zdravotným postihnutím v ôsmich krajinách, vzhľadom na zmenu
z obligatórneho na fakultatívne poskytovanie niektorých príspevkov v SR. Keďže spôsob financovania,
ako aj udržateľnosť nárokov na podporu je determinovaná zacielením opatrení, sú v 1. Časti štúdie
prezentované rôzne modely definovania chráneného zamestnania na jednej strane a opatrení
zameraných na zamestnávanie na otvorenom trhu práce na strane druhej. ; Tieto modely sa v
jednotlivých krajinách v značnej miere odlišujú, hoci spravidla veľmi jednoznačne pomenúvajú
východiská, potreby a ciele v danom kontexte, čím sa zvyšuje potenciál ich účinnosti, možnosť
vyhodnocovania, reguluje dopyt a eliminujú sa prípadné neželané efekty. V ďalších častiach nasleduje
porovnanie podľa každého z troch príspevkov, ktorých sa dotkla spomenutá zmena - príspevku na
zriadenie chránenej dielne / chráneného pracoviska, príspevku na udržanie osoby so ZP v zamestnaní
a príspevku pre osobu so ZP na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti. V závere sú tiež
navrhnuté krátkodobé a dlhodobé odporúčania pre zmeny v systéme AOTP pre OZP v SR. Z
metodologického hľadiska bola v štúdii využitá najmä analýza dokumentov - príslušných právnych
predpisov, správ OECD a ďalších uvádzaných zdrojov.

Sig. V 50637
Kešelová, Daniela
Celoživotné vzdelávanie a aktívne opatrenia na trhu práce v kontexte systému flexiistoty:
možnosti posilnenia ich vzájomných väzieb : Záverečná správa VÚ č. 2163. / Aut. správy
Kešelová, Daniela. Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2163. - Bratislava : IVPR,
2013. - 72 s.
flexiistota * vzdelávanie celoživotné * opatrenia na trhu práce aktívne * vzdelávanie *
príprava pre trh práce
Štúdia "Celoživotné vzdelávanie a aktívne opatrenia na trhu práce v kontexte systému flexiistoty:
možnosti posilnenia ich vzájomných väzieb" sa zaoberá dvomi vybranými komponentmi flexiistoty
celoživotným vzdelávaním a systémom aktívnych opatrení na trhu práce a identifikáciou ich kľúčových
vzájomných väzieb. Za účelom identifikácie týchto väzieb bola realizovaná analýza dostupnosti,
inštitucionálneho zázemia, informačného systému, mechanizmov podpory účasti v CŽV) ako nástroja
na podporu adaptability a zamestnateľnosti pracovnej sily. Využité boli predovšetkým štatistické údaje
Eurostatu, Štatistického úradu SR a Informačného systému o ďalšom vzdelávaní. Dôležitú súčasť
štúdie tvorí rozbor nástrojov aktívnych opatrení na trhu práce určených na zvýšenie zamestnateľnosti
nezamestnaných osôb a na podporu kvalifikačnej rovnováhy medzi dopytom a ponukou práce, t.j.
analýza aplikačnej praxe vzdelávania a prípravy pre trh práce na územných úradoch práce, sociálnych
vecí a rodiny.
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Sig. V 50638
Olšovská, Andrea
Mobbing a bossing na pracovisku : Správa z VÚ č. 2162. / Aut. správy Olšovská, Andrea.
Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2162. - Bratislava : IVPR, 2013. - 207 s.
prostredie pracovné * správanie na pracovisku negatívne * mobbing * bossing * úprava
právna * ochrana šikanovaného zamestnanca * šikanovanie * zamestnanci * pracovisko
Väčšina ekonomicky aktívnych osôb vykonáva závislú prácu a v práci strávi významnú časť svojho
života. Je preto dôležité venovať pozornosť pracovným podmienkam, za ktorých zamestnanci
vykonávajú prácu a stredobodom pracovnoprávnej úpravy by mala byť dôstojnosť človeka. Dôležité sú
i korektné vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľom a medzi zamestnancami navzájom. V
medziľudských vzťahoch, a to aj na pracovisku, bežne dochádza k rozličným konfliktom, ktoré môžu
mať tak pozitívny ako aj negatívny vplyv na kvalitu práce a celkové pracovné prostredie. ; Za
negatívny prejav správania sa na pracovisku možno považovať obťažovanie na pracovisku, ktoré má
rôzne podoby a je označované rôznymi termínmi - mobbing, bossing, zneužívanie zamestnancov,
šikanovanie, psychoteror na pracovisku, morálne obťažovanie. Keďže nejde o ojedinelý negatívny jav
(ako potvrdzujú výskumy) na pracovisku, ktorý nepriaznivo pôsobí na šikanovaného zamestnanca i na
celkovú pracovnú klímu, bude pozornosť venovaná tomuto problému.; Problematika
mobbingu/bossingu je rozsiahla, dotýka sa nielen poškodeného zamestnanca, jeho kolegov na
pracovisku, ale aj zamestnávateľa, a v neposlednom rade jeho príbuzných, priateľov, či rozličných
inštitúcií (napr. súdov, inšpektorátov práce, ktoré riešia podnety šikanovaných zamestnancov alebo im
poskytujú poradenstvo). Možno uviesť, že ide o celospoločenský fenomén, ktorý je potrebný skúmať z
viacerých sfér, či už z medicínskeho, psychologického, sociologického, ekonomického či právneho
hľadiska. ; Táto práca je zameraná na výklad základných aspektov mobbingu/bossingu na pracovisku,
a to najmä z pohľadu práva a možností ochrany šikanovaných zamestnancov. V práci sú uvedené
základy skúmania problematiky násilia na pracovisku, príčin a prejavov mobbingu a následne
charakteristiky obete a páchateľa mobbingu. Práca poskytuje prehľad právnych úprav štátov, ktoré sa
problematikou mobbingu/bossingu zaoberajú a záverom sú uvedené možné návrhy de lege ferenda
slovenskej právnej úpravy.

Sig. V 50649
Barošová, Margita
Kolektívne vyjednávanie v Slovenskej republike : Záverečná správa z VÚ č. 2161. / Aut.
správy Barošová, Margita. Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2161. - Bratislava
: IVPR, 2013. - 178 s.
dialóg sociálny * vzťahy pracovnoprávne kolektívne * vyjednávanie kolektívne * porovnania
medzinárodné * kríza * zmluva kolektívna * zmluva kolektívna podniková * zmluva kolektívna
vyššieho stupňa * odbory * organizovanosť odborová * organizovanosť zamestnávateľov *
analýzy * spory kolektívne pracovnoprávne
Štúdia sa venuje predovšetkým problematike kolektívneho vyjednávania v súkromnom sektore v
Slovenskej republike (SR), a to najmä analýze kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa v rokoch 2000,
2006 a 2012 (ich porovnaniu). Určitá pozornosť je v štúdii venovaná aj analýze podnikových
kolektívnych zmlúv. Štúdia obsahuje aj širšie spektrum informácií z oblasti sociálneho dialógu, a to
nielen za SR, ale sú tu prezentované aj informácie o situácii v krajinách Európskej únie. Súčasťou
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štúdie sú pomerne rozsiahle závery (celkový záver), ktoré obsahujú nielen zhrnutie problematiky a
problémov v oblasti kolektívneho vyjednávania, ale aj návrhy na riešenie niektorých z nich.

Sig. V 50650
Fico, Milan
Zlepšenie udržateľnosti náhradného rodinného prostredia a monitoring dôvodov
predčasného ukončovania náhradnej rodinnej starostlivosti : Záverečná správa z VÚ č. 2262.
/ Aut. správy Fico, Milan. Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2262. - Bratislava :
IVPR, 2012. - 101 s.
starostlivosť náhradná rodinná * predčasné ukončenie náhradnej rodinnej starostlivosti *
faktory spájané s predčasným ukončovaním náhradnej rodinnej starostlivosti * SDQ dotazník
Práca identifikuje hlavné dôvody stojace za predčasným ukončovaním náhradnej rodinnej
starostlivosti na Slovensku. Ako prvé uvádza výpovede náhradných rodičov, u ktorých bola
starostlivosť ukončená predčasne. Porovnaním so skupinou, v ktorej náhradná rodinná starostlivosť
prebieha, špecifikuje hlavné dôvody, prečo sa tak stalo. Príčiny ukončení sumarizuje aj optikou
pracovníkov sociálnoprávnej ochrany. Text mapuje využívané formy podpory, zameriava sa na
hodnotenie a skúsenosti s ich využívaním. Obsahuje výpovede náhradných rodičov na to, čo im
najviac chýba, čo najviac oceňujú, námety na zlepšenie a zmenu. Zameriava sa aj na vybrané
kvantitatívne ukazovatele. Práca uvádza detailnejší empirický prehľad súvislostí, spájaných s
priebehom náhradnej rodinnej starostlivosti. V závere je vyhodnotený SDQ dotazník, zameraný na
správanie, emocionálne prežívanie a sociálne vzťahy detí prijatých do náhradných rodín.

Sig. V 50653
Kordošová, Miroslava - Novotný, Miroslav
BOZP a rizikové faktory zamestnancov vekovej kategórie 50 + : Uplatnenie starších osôb v
pracovnom procese a návrhy opatrení na úrovni vybraných odvetví a podniku. Správa z VÚ
č. 2341. / Aut. správy Kordošová, Miroslava ; Novotný, Miroslav. Inštitút pre výskum práce a
rodiny, Bratislava. - 2341. - Bratislava : IVPR, 2013. - 175 s.
BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * zamestnanci starší * vek 50+ * podmienky
pracovné * riziko * úrazovosť pracovná
Predkladaná správa prezentuje výsledky analýz dokumentov týkajúcich sa pracovnoprávneho
postavenie starších zamestnancov, zdravia, funkčnej a pracovnej schopnosti, pracovných podmienok,
pracovnej úrazovosti a identifikovanie rizík a ohrození na pracoviskách starších zamestnancov.
Objektivizuje problémy v oblasti BOZP a pracovných podmienok starších zamestnancov. Ďalej
predkladá výsledky prieskumu pracovných podmienok a postojov k aktívnemu starnutiu a
zamestnávaniu osôb 50+ generácie, ktorý bol vykonaný v roku 2013 v podnikoch v pôsobnosti
krajských inšpektorátov práce. V závere sú uvedené návrhy opatrení a odporúčaní pre aktívne
starnutie a zvyšovanie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre generáciu zamestnancov
50+.

13

Sig. V 50654
Novotný, Miroslav - Kordošová, Miroslava
Uplatnenie e-learningu ako metódy výchovy a vzdelávania BOZP v podnikovej praxi :
Správa z VÚ č. 2342. / Aut. správy Novotný, Miroslav ; Kordošová, Miroslava. Inštitút pre
výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2342. - Bratislava : IVPR, 2013. - 121 s.
výchova a vzdelávanie * vzdelávanie * e-learning * lektori * vzdelávanie zamestnancov *
BOZP * metódy vzdelávania * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Výskumná úloha sa zaoberala využitím rôznych foriem a metód výchovy a vzdelávania v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Správa predkladá analýzu a deskripciu súčasného stavu v
oblasti výchovy a vzdelávania a poskytuje prehľad možností aplikácie e-learningu pre potreby
vzdelávania a výchovy v oblasti BOZP. Vo výskumnej správe sú možnosti vzdelávania v oblasti
BOZP so zameraním na dve najrozšírenejšie formy, ktorými sú najmä tradičná forma vzdelávania
prostredníctvom lektora a prostredníctvom novej modernej formy e-learning. V jednotlivých kapitolách
správy sú analyzované základné informácie o e-learningu, jeho rozdelenie, požiadavky na e-learning
podľa rôznych štandardov. Správa podáva informáciu a porovnanie foriem výchovy a vzdelávania ich
súčasného používania v SR a vo vybraných krajinách EÚ. V závere je uvedené vyhodnotenie
súčasného stavu a odporúčania na aplikáciu e-learningu v oblasti BOZP.

Sig. V 50656
Bodnárová, Bernardína
Pomáhajúce profesie v práci s rómskou komunitou : Terénni sociálni pracovníci, asistenti
učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a asistenti osvety zdravia pri
začleňovaní rómskych komunít do širšej spoločnosti : Záverečná správa z VÚ č. 2279. / Aut.
správy Bodnárová, Bernardína. Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2279. Bratislava : IVPR, 2013. - 180 s.
profesie pomáhajúce * začleňovanie sociálne * komunity rómske * komunita rómska *
skupiny marginalizované * kompetencie sociálne * kompetencie odborné * komunita rómska
marginalizovaná * predpoklady kvalifikačné * miesta voľné pracovné * forma pracovného
kontraktu * ohodnotenie finančné * ohodnotenie spoločenské
Pomáhajúce profesie - terénni sociálni pracovníci, asistenti učiteľa na školách pre žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia a asistenti osvety zdravia - plnia dôležitú úlohu v MRK a pri ich
začleňovaní do širšej spoločnosti. ; Cieľom tejto práce bolo zmapovanie situácie v pomáhajúcich
profesiách pri začleňovaní obyvateľov z MRK do širšej spoločnosti z hľadiska získavania informácií o
voľnom pracovnom mieste, splnení kvalifikačných predpokladov, skúsenosti s vykonávanou prácou,
formy pracovného kontraktu, názorov na systém financovania terénnej sociálnej práce, najčastejšie
používaného jazyka v komunikácií, národnosti. ; Na zber empirických dát sme použili dotazníky, ktoré
boli distribuované elektronickou poštou, poprípade doručené na školení vybranej profesie. ; Na
základe mapovania možno povedať, že vzdelanostné požiadavky spĺňa prevažná väčšina
vykonávateľov pomáhajúcich profesií (podľa požiadaviek svojho rezortu) aj keď veľká časť z nich
prišla z iných profesií a odvetví. ; Svoje najvyššie vzdelanie dosiahli v rôznych odboroch a mnohí si
potrebnú kvalifikáciu dopĺňali v priebehu vykonávania práce. Na získanie informácie o voľnom
pracovnom mieste využívajú rôzne zdroje. Pomerne malý podiel respondentov deklaroval príslušnosť
k rómskej národnosti; a málo respondentov používa rómsky jazyk v komunikácií s klientmi (rozdiely
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podľa profesií). Respondenti zbierajú skúsenosti v tejto práci rôzne dlhú dobu; prevaha z nich má
pracovný kontrakt uzavretý na dobu určitú, niektorí prácu prerušili. Za hlavný dôvod prerušovania
práce označili nedostatok finančných prostriedkov na podporu pomáhajúcich profesií v práci s
rómskou komunitou a jej obmedzené financovanie (na dobu trvania projektu, poskytovania zdrojov z
nejakého určitého programu). V súvislosti s financovaním navrhli zmeny v systéme financovania a v
svojich návrhoch preferovali dlhodobé financovanie a financovanie z viacerých zdrojov.

Sig. V 50660
Repková, Kvetoslava
Odkázanosť na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe vo verejnej politike - vybrané výskumné
otázky : Čiastkový výstup z VÚ č. 2286 - Odkázanosť na pomoc inej osoby v domácom
prostredí - návrhy systémového riešenia. / Aut. správy Repková, Kvetoslava. Inštitút pre
výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2286. - Bratislava : IVPR, 2014. - 91 s.
odkázanosť na pomoc inej osoby * sebaobsluha * odkázanosť na pomoc inej osoby pri
sebaobsluhe * prevalencia odkázanosti na pomoc inej osoby * analýzy výskumné
sekundárne * metódy expertné * príspevok pri odkázanosti * príspevok na starostlivosť *
politika systémová
Primárnym predmetom čiastkového výstupu je stanovenie odhadov prevalencie odkázanosti na
pomoc inej osoby pri sebaobsluhe v slovenskej populácii ako základu pre hľadanie systémového
riešenia, ako podporovať pomoc pri odkázanosti v rámci verejnej politiky.; Za týmto účelom autorka
využila sekundárnu analýzu dostupných domácich a zahraničných zdrojov, elektronickú dotazníkovú
metódu a expertnú metódu, konkrétne modifikovanú formu Delfskej metódy. Kombináciou
(trianguláciou) týchto zdrojov stanovila rámcový odhad prevalencie odkázanosti na pomoc inej osoby v
slovenskej populácii, ktorý môže byť následne využitý ako jeden z podkladov pre modelovanie novej
sociálnej dávky - príspevku pri odkázanosti /príspevku na starostlivosť. Táto by sa mohla stať
univerzálnou formou verejnej podpory osôb na posilnenie ich príjmu v situácii odkázanosti na pomoc
iných a hľadania najvhodnejšej formy takejto pomoci podľa individuálnych preferencií odkázaných
ľudí. V závere autorka predstavuje základnú architektúru systémovo poňatej verejnej politiky
zameranej na podporu pomoci pri odkázanosti osôb na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe.
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Štatistické publikácie
Sig. ŠI 2116/14
Štatistická ročenka z oblasti dôchodkového poistenia 2012. - Bratislava : Sociálna poisťovňa,
2013. - 80 s. + 21 s. príl.
dôchodky * Sociálna poisťovňa * ročenky * poistenie dôchodkové * dôchodky vyplácané *
dôchodcovia * dôchodky starobné * dôchodky invalidné * dôchodky vdovecké * dôchodky
vdovské * dôchodky starobné predčasné

Sig. ŠI 2117/14, ŠI 2118/14
Informačný systém o priemerných zárobkoch, 2. štvrťrok 2013. - Bratislava : Trexima, 2013. 108 s. - (Informačný systém o cene práce)
zárobky priemerné * údaje štatistické * zárobok hodinový priemerný * cena práce * sféra
podnikateľská * sféra nepodnikateľská
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Dokumenty na CD
Sig. CD 50646

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2013 [Statistical Yearbook of the Slovak Republic
2013.]. - Bratislava : VEDA / ŠÚ SR, 2013.
ročenky štatistické * údaje štatistické * Slovensko
Dvadsiaty tretí ročník Štatistickej ročenky Slovenskej republiky.
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Anglicko * USA * postihnutie zdravotné * SHARE * ELSA * HRS
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Bezpečná práca

Janoušek, Miloš - Záborský, Tibor
Rizikové práce v Slovenskej republike / Janoušek, Miloš ; Záborský, Tibor
In: Bezpečná práca.- 3/2014, s. 3-5
práce rizikové * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * Centrálny register
rizikových prác * zamestnanci vykonávajúci rizikové práce

Šofranko, Marian - Halušková, Klára
Problematika posudzovania bezpečnostných rizík / Šofranko, Marian ; Halušková, Klára
In: Bezpečná práca.- 3/2014, s. 6-10
posudzovanie bezpečnosti * posudzovanie rizík * riziká bezpečnostné * prostredie banské *
bane * plyny škodlivé

Kilian, Miroslav
Zlomenina člnkovej kosti zápästia ako dôsledok pracovného úrazu / Kilian, Miroslav
In: Bezpečná práca.- 3/2014, s. 12-13
zlomeniny * úrazy pracovné * kazuistika

Uherek, Juraj
Výber vhodných ochranných prostriedkov na ochranu proti pádu / Uherek, Juraj
In: Bezpečná práca.- 3/2014, s. 15-18
ochrana proti pádu * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * pády * zábradlie * pád
z výšky

Sabo, Milan - Bartek, Alojz - Jastrabíková, Karolína
Opis a analýza smrteľného pracovného úrazu v poľnohospodárskom družstve / Sabo, Milan ;
Bartek, Alojz ; Jastrabíková, Karolína
In: Bezpečná práca.- 3/2014, s. 19-22
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úrazy pracovné smrteľné * práca v poľnohospodárstve * BOZP * bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci

Kordošová, Miroslava
Starší zamestnanci - BOZP, pracovné podmienky a aktívne starnutie / Kordošová, Miroslava
In: Bezpečná práca.- 3/2014, s. 27-34
zamestnanci starší * pracovníci starší * starnutie aktívne * ľudia starší * BOZP * bezpečnosť
a ochrana zdravia pri práci * podmienky pracovné * starnutie * funkcie mentálne * zmeny
psychické * zmeny fyzické

Balážiková, Michaela
Riadenie akustických rizík v pracovnom prostredí / Balážiková, Michaela
In: Bezpečná práca.- 6/2013, s. 4-7
riziká * riziká akustické * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * prostredie
pracovné * hluk * zdravie * účinky na zdravie

Hlivová, Eva
Pravidlá BOZP ako stresujúci faktor / Hlivová, Eva
In: Bezpečná práca.- 6/2013, s. 8-12
BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * záťaž psychická * záťaž psychická
nadmerná * stres na pracovisku

Demčák, Martin
Vodcovstvo v oblasti BOZP / Demčák, Martin
In: Bezpečná práca.- 6/2013, s. 18-20
BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * Podnikanie * vodcovstvo * vedenie *
manažment

Tureková, Ivana
Expozičné limity a nebezpečenstvá drevných prachov v pracovnom procese / Tureková,
Ivana
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In: Bezpečná práca.- 2/2014, s. 3-8
prostredie pracovné * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * prach * prach drevný
* limity hygienické

Kordošová, Miroslava - Olšovská, Andrea
Starší zamestnanci - BOZP, pracovné podmienky a aktívne starnutie / Kordošová, Miroslava
; Olšovská, Andrea
In: Bezpečná práca.- 2/2014, s. 9-18
zamestnanci starší * pracovníci starší * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci *
starnutie aktívne * podmienky pracovné

Bulla, Róbert
Výber z pracovných úrazov vyšetrovaných Inšpektorátom práce Nitra / Bulla, Róbert
In: Bezpečná práca.- 2/2014, s. 19-20
úrazy pracovné * inšpektorát práce * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Šimková, Lucia
Rozbor pracovných úrazov, ochorení súvisiacich s prácou a závažných priemyselných
havárií v organizáciách v pôsobnosti inšpekcie práce za rok 2013 / Šimková, Lucia
In: Bezpečná práca.- 2/2014, s. 33-39
inšpekcia práce * inšpektorát práce * úrazy pracovné * choroby z povolania * havárie
priemyselné

Jurík, Vladimír
Právne pozadie zodpovednosti v oblasti bezpečnosti technických zariadení / Jurík, Vladimír
In: Bezpečná práca.- 2/2014, s. 40-43
bezpečnosť technická * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * právo * bezpečnosť
technických zariadení * zodpovednosť za škodu
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Sabo, Milan - Bartek, Alojz - Jastrabíková, Karolína
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci živnostníka / Sabo, Milan ;
Jastrabíková, Karolína

Bartek, Alojz ;

In: Bezpečná práca.- 2/2014, s. 44-45
BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * živnostníci * práva a povinnosti
zamestnancov * predpisy BOZP * systém BOZP

Sinay, Juraj - Kardošová, Alica
Využitie metódy CERA pri posúdení rizík podporno-pohybovej sústavy na Slovensku / Sinay,
Juraj ; Kardošová, Alica
In: Bezpečná práca.- 4/2014, s. 3-8
posudzovanie rizík * sústava podporno-pohybová * činnosť pracovná * faktory rizikové *
BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bulla, Róbert
Vplyv dĺžky pracovného času na bezpečnosť pri práci a výchova a vzdelávanie odborných
cieľových skupín v tejto oblasti / Bulla, Róbert
In: Bezpečná práca.- 4/2014, s. 9-12
dĺžka pracovného času * čas pracovný * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci *
výchova a vzdelávanie * vzdelávanie BOZP

Meravý, Ján
Elektrina nám dobre slúži, ale môže aj škodiť... : Na čo myslieť, aby sme vo svojich bytových
domoch nemali časovanú bombu / Meravý, Ján
In: Bezpečná práca.- 4/2014, s. 15-17
elektrina * elektrobezpečnosť * bezpečnosť * byty * domy * revízia * revízie bezpečnosti

Stres, úrazy a poškodenie zdravia na pracovisku očami odborárov
In: Bezpečná práca.- 4/2014, s. 18-21
stres * odbory * úrazy * poškodenie zdravia * poškodenie zdravia pri práci * riziká
psychosociálne * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
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Ondrejková, Ľudmila
Zdravotný dohľad pre všetkých zamestnancov / Ondrejková, Ľudmila
In: Bezpečná práca.- 4/2014, s. 27-31
dohľad zdravotný * zamestnanci * podmienky pracovné * zdravie * pracovisko * služba
zdravotná pracovná * spôsobilosť zdravotná

Jančurová, Laurencia
Alkohol v práci - dôsledky a zistenia inšpekcie práce v roku 2013 / Jančurová, Laurencia
In: Bezpečná práca.- 4/2014, s. 32-34
alkohol * alkohol na pracovisku * inšpekcia práce * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri
práci * inšpektorát práce

Kordošová, Miroslava
Starší zamestnanci - BOZP, pracovné podmienky a aktívne starnutie / Kordošová, Miroslava
In: Bezpečná práca.- 4/2014, s. 37-42
zamestnanci * zamestnanci starší * pracovníci starší * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia
pri práci * starnutie aktívne * podmienky pracovné
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Bezpečnost a hygiena práce

Neugebauer, Tomáš
Motivační školení zaměstnanců na podporu vytváření pozitivního přístupu k prevenci rizik /
Neugebauer, Tomáš
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 11/2013, s. 10-13
prevencia rizík * školenia * školenia zamestnancov * školenia motivačné * BOZP *
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Škvorová, Dana
Pro změnu Feng-Shui / Škvorová, Dana
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 11/2013, s. 23-24
feng-shui * feng šuej * práca * pracovisko * prostredie pracovné

Kočí, Miloslav
Pády z výšky / Kočí, Miloslav
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 11/2013, s. 29-32
úrazy * úrazy pracovné * pády z výšok * pád z výšky * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia
pri práci

Ulmanová, Jiřina
Encyklopedie BOZP / Ulmanová, Jiřina
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 11/2013, s. 25-28
encyklopédie * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * projekty * slovníky
terminologické

Stádník, Jaroslav - Kieler, Petr
Práce ve výškách / Stádník, Jaroslav ; Kieler, Petr
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 12-13/2013, s. 10-14
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práca vo výškach * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * hodnotenie rizík *
legislatíva

Valta, Miroslav - Maturová, Jana
Boom bioplynových stanic v konsekvenci ochrany obyvatelstva / Valta, Miroslav ; Maturová,
Jana
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 12-13/2013, s. 36-41
bioplyn * biopalivá * stanice bioplynové * jednotky bioplynové * Česká republika * ochrana
obyvateľstva * riziká * výbuch

Kočí, Miloslav
Pády z výšky / Kočí, Miloslav
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 12-13/2013, s. 44-48
pády z výšok * pád z výšky * úrazy pracovné * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri
práci

Cáb, Stanislav
Analýza neelektrických zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu / Cáb, Stanislav
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 1/2014, s. 9-12
zariadenia neelektrické * nebezpečenstvo výbuchu * riziká * výbuch * vznietenie * BOZP *
požiadavky legislatívne * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bukovjan, Petr
Nemoc z povolání a odpovědnost zaměstnavatele / Bukovjan, Petr
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 1/2014, s. 13-14
choroba z povolania * ochorenia profesionálne * zodpovednosť zamestnávateľa * spory *
legislatíva * Česká republika

Senčík, Josef
Nebezpečí číhající ve studni / Senčík, Josef
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 1/2014, s. 18-21
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studne * údržba * regenerácia * asanácia * bezpečnosť * riziká

Černá, Libuše
Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě / Černá, Libuše
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 1/2014, s. 22-23
projekty * aktivity voľnočasové * deti * mládež * úrazy * eliminácia úrazov * prevencia úrazov

Hrubá, Kateřina
Bezpečnost a ochrana zdraví dětíé, žáků a studentů si žádá změny / Hrubá, Kateřina
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 2/2014, s. 17-18
bezpečnosť * bezpečnosť a ochrana zdravia v školstve * školstvo * deti * žiaci * študenti

Stádník, Jaroslav - Kieler, Petr
Inspekce práce a právní úpravy pro rok 2014 / Stádník, Jaroslav ; Kieler, Petr
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 3/2014, s. 2-6
inšpekcia práce * úprava právna * legislatíva * Česká republika * bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci * BOZP * novelizácie

Michalík, David
Pracovní stres - hlavní aspekty a možnosti prevence negativních důsledků z hlediska firemní
praxe / Michalík, David
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 3/2014, s. 20-21
stres * stres na pracovisku * stres pracovný * dôsledky negatívne * pracovisko * prevencia

Vala, Jiří
Zásady bezpečné práce v uzavřených prostorech / Vala, Jiří
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 4/2014, s. 5-10
priestory uzavreté * práca * práca v uzavretých priestoroch * zásady bezpečnosti * BOZP *
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * nebezpečenstvo * minimalizácia rizík * prevencia
rizík
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Bukovjan, Petr
Jaké znaky má závislá práce? / Bukovjan, Petr
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 4/2014, s. 11-14
práca závislá * úprava právna * spory pracovnoprávne * prípady

Senčík, Josef
BOZP při práci mimo pracoviště zaměstnavatele s ohledem na home office / Senčík, Josef
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 4/2014, s. 17-24
home office * práca z domu * telework * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci *
legislatíva * Česká republika

Michalík, David
Možnosti podpory bezpečného chování / Michalík, David
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 4/2014, s. 25-27
správanie zamestnanca * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * zamestnanci *
motivácia zamestnancov * kultúra firemná
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Demografie

Štyglerová, Terezie - Němečková, Michaela
Population Projection of the Czech Republic to 2100 / Štyglerová, Terezie ; Němečková,
Michaela
In: Demografie.- 4/2013, s. 263-274
projekcia demografická * projekcia obyvateľstva * Česká republika * starnutie populácie *
úbytok obyvateľstva

Chromková Manea, Beatrice - Rabušic Ladislav
Male Fertility in the Czech Republic - First Empirical Evidence / Chromková Manea, Beatrice
; Rabušic Ladislav
In: Demografie.- 4/2013, s. 275-290
plodnosť * plodnosť mužov * plodnosť mužská * Česká republika * správanie reprodukčné
mužské * miera plodnosti * počet detí ideálny * determinanty plodnosti

Schovánková, Soňa
How Many Foreigners from Third Countries Are in Fact Working in the Czech Republic? The
Case of Ukrainian, Vietnamese and Mongolian Work Permit Holders / Schovánková, Soňa
In: Demografie.- 4/2013, s. 291-308
migrácia pracovná * indikátory migrácie * migrácia * zamestnanosť cudzincov * Česká
republika * Vietnam * Ukrajina * Mongolsko * cudzinci na trhu práce

Válková, Kateřina
Vývoj plodnosti žen do 25 let v České republice / Válková, Kateřina
In: Demografie.- 1/2014, s. 4-20
plodnosť * vývoj plodnosti * Česká republika * matky mladé * miera pôrodnosti vekovo
špecifická * plodnosť manželská * plodnosť mimo manželstva * plodnosť mimomanželská
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Habartová, Pavlína - Hulíková Tesárková, Klára - Sivková, Olga
Prognóza počtu a velikosti vybraných typů hospodařících domácností v České republice pro
období 2013-2040 / Habartová, Pavlína ; Hulíková Tesárková, Klára ; Sivková, Olga
In: Demografie.- 1/2014, s. 21-36
domácnosti * typy domácností * Česká republika * prognózy

Vychová, Helena
Nástroje finanční podpory vzdělávání dospělých / Vychová, Helena
In: Demografie.- 1/2014, s. 37-46
vzdelávanie * vzdelávanie dospelých * nástroje * podpora finančná * Česká republika *
školenia * štúdium * vzdelávanie ďalšie

Kocourková, Jitka
Interrupce z pohledu sociologa : Recenzia / Kocourková, Jitka
In: Demografie.- 1/2014, s. 54-55
interrupcie * potraty * demografia * legislatíva

Němečková, Michaela - Štyglerová, Terezie
Projekce obyvatelstva v krajích České republiky do roku 2050 / Němečková, Michaela ;
Štyglerová, Terezie
In: Demografie.- 1/2014, s. 79-94
projekcia obyvateľstva * projekcia demografická * Česká republika * obyvateľstvo * procesy
demografické

Filasová, Alena
Vliv rozpadu manželských svazků na plodnost v České republice / Filasová, Alena
In: Demografie.- 2/2014, s. 107-125
plodnosť * plodnosť manželská * rozvody * páry rozvedené * rozpad manželstva * vdovy *
rozvedení * rozvedené * vdovci * vzťahy partnerské
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Dupalová, Petra
Demografie sportu: využití demografické analýzy k odhadu délky vrcholové atletické kariéry /
Dupalová, Petra
In: Demografie.- 2/2014, s. 126-138
demografia športu * šport * atletika * kariéra športová * tabuľky životné * kariéra vrcholová

Kocová, Markéta - Šídlo, Luděk
Diabetes mellitus - hrozba pro jednotlivce i pro celou společnost / Kocová, Markéta ; Šídlo,
Luděk
In: Demografie.- 2/2014, s. 160-171
cukrovka * diabetici * diabetes mellitus * zdravie * ochorenia * náklady na liečbu * pacienti *
Česká republika * liečba

Chytil, Daniel - Vaňková, Václava
Cizinci v EU / Chytil, Daniel ; Vaňková, Václava
In: Demografie.- 2/2014, s. 172-176
cudzinci * migranti * Európska únia * migrácia
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Ekonomické rozhľady

Holková, Vieroslava - Valach, Matej
Life Quality versus Social Quality in Slovakia [Kvalita života verzus sociálna kvalita na
Slovensku] / Holková, Vieroslava ; Valach, Matej
In: Ekonomické rozhľady.- 3/2013, s. 291-305
kvalita života * kvalita sociálna * HDI * Human Development Index * nerovnosť príjmová *
riziko chudoby * miera rizika chudoby * deprivácia materiálna * nezamestnanosť dlhodobá

Fendeková, Eleonóra - Brűderl, Georg
Opportunities and Challenges of Eastern European Countries to Participate in the Global
Semiconductor and Electronic Market [Príležitosti a výzvy pre krajiny Východnej Európy
zapojiť sa do globálneho trhu na polovodiče a elektroniku] / Fendeková, Eleonóra ; Brűderl,
Georg
In: Ekonomické rozhľady.- 3/2013, s. 306-325
trh * trh elektronický * trh na elektroniku * polovodiče * krajiny východoeurópske * trh
globálny * globalizácia * investície * inovácie * korupcia * Európska únia * ekonomiky
národné * ciele lisabonské * konvergencia * diverzita

Čihovská, Viera
Social Orientation of Marketing Concept [Sociálna orientácia marketingovej koncepcie] /
Čihovská, Viera
In: Ekonomické rozhľady.- 3/2013, s. 326-335
marketing * marketing sociálny * zodpovednosť sociálna * techniky marketingové * prístupy
marketingové

Joniaková, Zuzana - Blštáková, Jana
Význam organizačnej kultúry pre aplikáciu spoločensky zodpovedného podnikania :
Dobrovoľníctvo v organizáciách na Slovensku - výsledky výskumu / Joniaková, Zuzana ;
Blštáková, Jana
In: Ekonomické rozhľady.- 3/2013, s. 371-383
dobrovoľníctvo * kultúra organizačná * podnikanie spoločensky zodpovedné
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Oravíková Podoliaková, Katarína
Global Trends and Challenges in Investment Banking [Súčasné globálne trendy a výzvy v
oblasti investičného bankovníctva] / Oravíková Podoliaková, Katarína
In: Ekonomické rozhľady.- 4/2013, s. 413-423
bankovníctvo * bankovníctvo investičné

Grznár, Miroslav - Szabo, Ľuboslav
Differentiation in the Development of Industries during the Period of Crisis [Diferenciácia v
rozvoji priemyselných odvetví počas krízového obdobia] / Grznár, Miroslav ; Szabo,
Ľuboslav
In: Ekonomické rozhľady.- 4/2013, s. 424-436
kríza * kríza ekonomická * rozvoj priemyslu * odvetvia priemyselné * priemysel

Brocková, Ingrid
Inovatívna koordinácia na úrovni krajín G 20 / Brocková, Ingrid
In: Ekonomické rozhľady.- 4/2013, s. 463-473
krajiny G 20 * koordinácia * rast ekonomický inkluzívny * dane * úniky daňové *
transparentnosť * ekonomika globálna * reťazce globálne hodnotové

Šúbertová, Elena - Kinčáková, Michaela
Pripravenosť študentov manažérskeho zamerania na podnikanie na Slovensku / Šúbertová,
Elena ; Kinčáková, Michaela
In: Ekonomické rozhľady.- 4/2013, s. 483-493
študenti * študenti podnikania * študenti manažérskeho zamerania * pripravenosť na
podnikanie * podnikanie * vzdelávanie * podniky malé a stredné * vedomosti * skúsenosti *
prax

Mišúnová Hudáková, Ivana - Mišún, Juraj
Adaptability of the Internal Business Environment of Small and Medium - Sized Enterprises
in Slovakia [Adaptabilita interného podnikateľského prostredia malých a stredne veľkých
podnikov na Slovensku] / Mišúnová Hudáková, Ivana ; Mišún, Juraj
In: Ekonomické rozhľady.- 1/2014, s. 21-31
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prostredie podnikateľské * adaptabilita * podniky malé a stredné * Slovensko * ekonomika *
flexibilita

Ferenčíková, Soňa - Vícenová, Alena
Vplyv finančnej krízy na vývoj medzinárodných fúzií a akvizícií / Ferenčíková, Soňa ;
Vícenová, Alena
In: Ekonomické rozhľady.- 1/2014, s. 32-44
kríza finančná * kríza * fúzie medzinárodné * akvizície medzinárodné

Rehák, Štefan - Sekelský, Lukáš
Ekonomické vplyvy vysokoškolských študentov na hostiteľské mesto : Prípadová štúdia
Ekonomickej univerzity v Bratislave / Rehák, Štefan ; Sekelský, Lukáš
In: Ekonomické rozhľady.- 1/2014, s. 70-81
štúdie prípadové * študenti vysokoškolskí * študenti VŠ * vplyv ekonomický * Bratislava *
výdavky * príjmy

Ondrušeková, Eva - Pavličková, Viera
Výnosnosť investícií do vzdelania v Slovenskej republike / Ondrušeková, Eva ; Pavličková,
Viera
In: Ekonomické rozhľady.- 1/2014, s. 82-98
investície * investície do vzdelávania * Slovensko * vzdelanie * výnosnosť * výnosnosť
vzdelania

Hrnčiarová Turčiaková, Anna
Spotrebiteľské odmietanie privátnych značiek / Hrnčiarová Turčiaková, Anna
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Soukiazis, Elias - Muchová, Eva - Lisý, Ján
Slovak Economic Growth and the Consistency of the Balance-of-payments Constraint
Approach / Soukiazis, Elias ; Muchová, Eva ; Lisý, Ján
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Domonkos, Tomáš - Jánošová, Miroslava - Ostrihoň, Filip
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Ružeková, Viera
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do dôchodku s využitím logit modelu / Bujňáková, Tatiana ; Štefánik, Miroslav
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Su, Chi Wei - Jiang, Xia - Chang, Hsu-Ling
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Verbič, Miroslav - Majcen, Boris - Čok, Mitja
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Slovinsko * vzdelávanie * rast ekonomický * rozvoj endogénny
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Petreski, Marjan
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Obadi, Saleh Mothana ; Korček, Matej
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investície priame * Čína * investori * investori zahraniční * Afrika * krajiny rozvíjajúce sa *
investície zahraničné priame

Pejić Bach, Mirjana
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Řezanková, Hana - Želinský, Tomáš
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In: Empatia.- 4/2013, s. 13-20
profesie pomáhajúce * práca sociálna * pracovníci sociálni * pomoc * spôsoby práce *
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Špecifiká poradensko-psychologického provesu v kontexe RPPS / Hambálek, Vladimír
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In: Empatia.- 1/2014, s. 19-22
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Wija, Petr - Holmerová, Iva
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migrácia * migrácia mladých ľudí * ľudia mladí * ľudia mladí na trhu práce * migrácia svetová

Nedomová, Eva - Špiláčková, Marie
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Rodinná mediace v České republice a možnosti jejího uplatnění v sociální práci / Holá,
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Skalová, Jana
Transformace pobytových sociálních služeb jako podpora uplatňování práv osob s
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Vostatek, Jaroslav
Liberální penzijní model a sociální penze / Vostatek, Jaroslav
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model dôchodkový liberálny * dôchodky sociálne * penzie sociálne * politika dôchodková *
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Halásková, Renáta
Přístupy ke standardizaci služeb sociální péče v České republice / Halásková, Renáta
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štandardizácia * štandardizácia služieb sociálnej starostlivosti * služby sociálnej starostlivosti

Suchomelová, Miriam
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činnosť posudková * Francúzsko
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Strádal, Jiří
Národní soustava kvalifikací jako způsob, jak zefektivnit trh práce / Strádal, Jiří
In: Fórum sociální politiky.- 2/2014, s. 20-23
národná klasifikácia zamestnaní * trh práce * zefektívnenie trhu práce

Veverková, Soňa
Vývoj sociálního dialogu v České republice během světové finanční krize I. / Veverková,
Soňa
In: Fórum sociální politiky.- 2/2014, s. 23-26
dialóg sociálny * kríza finančná svetová * kríza * Česká republika

Jásek, Vít
Služby pro domácnost (SPD) - možný nový nástroj aktivní politiky zaměstnanosti / Jásek, Vít
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nástroje aktívnej politiky zamestnanosti * služby pre domácnosť
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In: Gender, rovné příležitosti, výzkum.- 2/2013, s. 4-12
sexualita * heterosexualita * homosexualita * USA * diskurz medicínsky * história sexuality

Janebová, Radka - Břízová, Tereza - Velčovská, Ivana
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In: Gender, rovné příležitosti, výzkum.- 2/2013, s. 14-26
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rovnakého pohlavia

Pitoňák, Michal
Prostorovost, institucionalizace a kontextualita heteronormativity: Studie vyjednávání
neheterosexuálních identit v Česku / Pitoňák, Michal
In: Gender, rovné příležitosti, výzkum.- 2/2013, s. 27-40
identita * heteronormativita priestoru * inštitucionalizácia * geografia sexualít * geografia
queer * queer * vyjednávanie identít * neheterosexualita

Porkertová, Hana
Potíže s hmotou: Judith Butler a/ nebo nový materialismus / Porkertová, Hana
In: Gender, rovné příležitosti, výzkum.- 2/2013, s. 41-51
postštrukturalizmus * hmota * materializmus nový * Judith Butler * Butler, Judith * gender *
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Dudová, Radka
Genderové souvislosti reforem důchodového pojištění v ČR / Dudová, Radka
In: Gender, rovné příležitosti, výzkum.- 2/2013, s. 56-66
systém dôchodkový * Česká republika * dávky dôchodkové * reforma dôchodková * rod *
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In: Mládež a spoločnosť.- 1/2014, s. 3-28
stratégie * mládež * politika mládeže * politika mládežnícka * investície * participácia *
vzdelávanie

Macháček, Ladislav - Mihálik, Jaroslav
Historická pamäť a súčasná politická participácia mládeže na Slovensku / Macháček,
Ladislav ; Mihálik, Jaroslav
In: Mládež a spoločnosť.- 1/2014, s. 38-54
projekty * projekt MYPLACE * mládež * pamäť historická * participácia mládeže politická *
participácia mládeže * správanie mládeže politické * demokracia * ľudia mladí * ideológie
pravicové * extrémizmus * rasizmus * aktivizmus sociálny * aktivizmus politický

Šramková, Marianna - Rusnáková, Jurina
Aké sú vzory dnešných pubescentov? / Šramková, Marianna ; Rusnáková, Jurina
In: Mládež a spoločnosť.- 1/2014, s. 55-64
mládež dospievajúca * adolescenti * pubescenti * vzory * dospievanie

Zelem, Ján
Je zle a môže byť ešte horšie / Zelem, Ján
In: Mládež a spoločnosť.- 1/2014, s. 65-76
školstvo * žiaci * stav školstva * vzdelávanie * výsledky študijné * gramotnosť * výsledky *
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Macháček, Ladislav
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mládež * participácia mládeže * participácia mládeže občianska * participácia mládeže
politická * participácia politická * vedomosti politické * Slovensko * Maďarsko * ľudia mladí *
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Moravčíková, Danka - Svitačová, Eva - Barát, Pavol - Mravcová, Anna - Porubčan, Peter
Vybrané aspekty života vidieckej mládeže / Moravčíková, Danka ; Svitačová, Eva ; Barát,
Pavol ; Mravcová, Anna ; Porubčan, Peter
In: Mládež a spoločnosť.- 4/2013, s. 20-37
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Životné dráhy mladých ľudí vyrastajúcich v náhradných rodinách v oblasti rodinného života /
Brozmanová Gregorová, Alžbeta ; Hudecová, Anna ; Belková, Vlasta ; Šolcová, Jana ;
Žilinčíková, Danka
In: Mládež a spoločnosť.- 4/2013, s. 38-54
dráhy životné * ľudia mladí * mládež * rodiny náhradné * ľudia mladí vyrastajúci v
náhradných rodinách * život rodinný * starostlivosť náhradná

Ibl, Petr - Kozoň, Antonín
Vliv některých společenských jevů na mládež / Ibl, Petr ; Kozoň, Antonín
In: Mládež a spoločnosť.- 4/2013, s. 55-65
mládež * ľudia mladí * javy spoločenské negatívne * extrémizmus * radikalizmus * rasizmus *
xenofóbia * antisemitizmus * nacionalizmus * neonacizmus * skinheads * terorizmus

Miháliková, Jana
Záruky pre mladých: šanca na riešenie nezamestnanosti mladých ľudí na Slovensku /
Miháliková, Jana
In: Mládež a spoločnosť.- 4/2013, s. 66-70
ľudia mladí * mládež * ľudia mladí na trhu práce * ľudia mladí nezamestnaní * zamestnávanie
mladých ľudí
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Právny obzor

Bárány, Eduard
Viazanosť štátu vlastným právom ako príklad cirkularity v práve / Bárány, Eduard
In: Právny obzor.- 6/2013, s. 567-581
právo * viazanosť právom * Rechstaat * štát * cirkularita v práve

Nikodým, Dušan
Pôsobnosť prezidenta v parlamentnej forme vlády / Nikodým, Dušan
In: Právny obzor.- 6/2013, s. 582-596
prezident * pôsobnosť prezidenta * vláda * vláda parlamentná * právo * politika * právomoci

Janáč, Viliam
Anonymita akcionárov / Janáč, Viliam
In: Právny obzor.- 6/2013, s. 597-613
akcionári * spoločnosť akciová * anonymita * deanonymizácia

Kurilovská, Lucia - Šišulák, Stanislav
Kontrola kriminality policajtov - vyváženosť prevencie a represie / Kurilovská, Lucia ; Šišulák,
Stanislav
In: Právny obzor.- 6/2013, s. 614-626
Policajný zbor * policajti * polícia * kriminalita * kriminalita * kriminalita policajtov * prevencia *
represia * delikvencia * činnosť trestná * príčiny * prevencia sociálna * médiá * prognózy

53

Psychológia a patopsychológia dieťaťa

Čema, Vladimír
Dynamické testovanie a transfer / Čema, Vladimír
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.- 3/2013, s. 187-197
testovanie * testovanie dynamické * transfer * učenie sa * vzdelávanie

Schraggeová, Milica - Časnochová, Zdenka
Sebahodnotenie adolescentov vo vzťahu k rodu a veku / Schraggeová, Milica ; Časnochová,
Zdenka
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.- 3/2013, s. 198-213
adolescenti * mládež dospievajúca * deti * sebavedomie * sebahodnotenie * rod * vek *
sebakoncept

Antalíková, Jana - Váryová, Barbora
Možnosť využizia dynamického hodnotenia pri diagnostike detí s dyskalkúliou / Antalíková,
Jana ; Váryová, Barbora
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.- 3/2013, s. 231-249
dyskalkúlia * deti * hodnotenie dynamické * diagnostika * psychológia

Boleková, Veronika - Szobiová, Eva
Osobnosť rezilientného adolescenta a jeho zmysel pre humor / Boleková, Veronika ;
Szobiová, Eva
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.- 3/2013, s. 250-263
adolescenti * adolescencia * deti * mládež dospievajúca * reziliencia * humor * zmysel pre
humor

Király, Gabriella
Vzťahy medzi špecifickými poruchami učenia a štruktúrou inteligencie - pohľad maďarskej
psychológie / Király, Gabriella
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In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.- 3/2013, s. 264-272
psychológia * štruktúra inteligencie * inteligencia * dyslexia * poruchy učenia

Miklošová, Ivana - Mikulajová, Marína
Longitudinálne sledovanie vývinu morfematického uvedomovania v detskej populácii s
narušeným vývinom reči / Miklošová, Ivana ; Mikulajová, Marína
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.- 4/2013, s. 283-301
uvedomovanie morfematické * deti * vývin reči narušený * sledovanie longitudinálne *
výskumy

Zubáková, Martina - Mikulajová, Marína
Fonematické uvedomovanie ako prediktor vývinu písania a čítania / Zubáková, Martina ;
Mikulajová, Marína
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.- 4/2013, s. 302-317
schopnosti fonologické * uvedomovanie fonematické * uvedomovanie fonologické * deti *
vývin písania a čítania

Kačmárová, Monika - Babinčák, Peter
Subjektívne hodnotenie aktuálneho emocionálneho stavu: overenie vlastností bipolárnej a
unipolárnej škály / Kačmárová, Monika ; Babinčák, Peter
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.- 4/2013, s. 318-334
stav emocionálny * hodnotenie subjektívne * škála bipolárna * škála unipolárna * psychológia

Tokárová, Oľga
Tréningové programy na rozvoj fonematického uvedomovania v zahraničí a na Slovensku /
Tokárová, Oľga
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.- 4/2013, s. 335-348
uvedomovanie fonematické * programy tréningové * programy intervenčné * čítanie
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Ščepitová, Dominika - Ráczová, Beáta
Tabu vo verbálnej komunikácii v rodinách adolescentov a adolescentiek a jeho
psychosociálne pozadie / Ščepitová, Dominika ; Ráczová, Beáta
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.- 4/2013, s. 349-361
mládež dospievajúca * deti * adolescencia * tabu * komunikácia verbálna * faktory
ovplyvňujúce komunikáciu * komunikácia * rodina * komunikácia v rodine

Širilová, Zita Kitty - Radoňáková, Lívia
Emocionálna regulácia v rámci sebapoškodzujúceho správania / Širilová, Zita Kitty ;
Radoňáková, Lívia
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.- 4/2013, s. 362-372
psychológia * mládež * emócie * správanie sebapoškodzujúce * sebapoškodzovanie *
regulácia emocionálna * represia * reevaluácia * stratégie regulácie
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Slovenská štatistika a demografia

Adamec, Štefan
Vplyv zmien nepriamych daní na vývoj inflácie / Adamec, Štefan
In: Slovenská štatistika a demografia.- 4/2013, s. 3-20
dane nepriame * dane * inflácia * indexy spotrebiteľských cien * index spotrebiteľských cien
harmonizovaný * ceny administratívne * dane konštantné

Chocholatá, Michaela
Analýza výmenných kurzov v období globálnej finančnej krízy: Empirická štúdia pre Česko,
Maďarsko a Poľsko / Chocholatá, Michaela
In: Slovenská štatistika a demografia.- 4/2013, s. 21-33
kurz výmenný * volatilita * model EGARCH * model DCC * kríza * kríza globálna finančná

Mészáros, Ján
Úroveň a trend úmrtnosti na Slovensku z pohľadu roku 2012 / Mészáros, Ján
In: Slovenská štatistika a demografia.- 4/2013, s. 34-44
úmrtnosť * miera úmrtnosti hrubá * miera úmrtnosti * príčiny úmrtia * príčiny smrti *
ukazovatele * dekompozícia nárastu strednej dĺžky života pri narodení * dĺžka života stredná

Grác, Róbert
Analýza diverzifikácie školstva v kontexte regionálnych štruktúr / Grác, Róbert
In: Slovenská štatistika a demografia.- 1/2014, s. 13-29
kvocient lokalizačný * zamestnanosť bázová * školstvo * koncentrácia * štruktúry regionálne

Šprocha, Branislav
Tabuľky plodnosti a ich využitie pri analýze reprodukčného správania žien z rómskych lokalít
na Slovensku / Šprocha, Branislav
In: Slovenská štatistika a demografia.- 1/2014, s. 30-43
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tabuľky plodnosti * tabuľky plodnosti prierezové * Rómovia * Rómky * ženy rómske *
Slovensko * plodnosť

Rímsky, Marek
Sobášnosť obyvateľov mesta Sabinov v 18. - 19. storočí / Rímsky, Marek
In: Slovenská štatistika a demografia.- 1/2014, s. 44-56
demografia * demografia historická * sobášnosť * reprodukcia obyvateľstva * Sabinov

Káčerová, Marcela - Horváthová, Radka
Zahraničná migrácia Slovenska - demografické a priestorové aspekty / Káčerová, Marcela ;
Horváthová, Radka
In: Slovenská štatistika a demografia.- 2/2014, s. 33-51
migrácia * migrácia zahraničná * migrácia zo Slovenska * aspekty demografické * aspekty
priestorové * emigranti * imigranti * štruktúry

Šustová, Šárka - Zykmundová, Eliška
Pracují, a přesto jsou chudí : Srovnávací analýza pracujících chudých v Česku a na
Slovensku podle dat z výběrového šetření EU-SILC / Šustová, Šárka ; Zykmundová, Eliška
In: Slovenská štatistika a demografia.- 2/2014, s. 52-66
chudoba * pracujúci chudobní * hranica chudoby * Česká republika * Slovensko * EU SILC

Vlačuha, Róbert
Stratégia Európa 2020 - chudba a sociálne vylúčenie / Vlačuha, Róbert
In: Slovenská štatistika a demografia.- 2/2014, s. 67-80
stratégia Európa 2020 * Európska únia * chudoba * znižovanie chudoby * vylúčenie sociálne
* riziko chudoby * deprivácia materiálna * intenzita práce veľmi nízka * EU SILC
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Sociální práce / Sociálna práca

Hetteš, Miroslav
Sociálna práca a zamestnanosť (Práca je najlepší liek pred guľkou) : Komentár k
monotematickému číslu SP / Hetteš, Miroslav
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 1/2014, s. 9-10
práca * práca sociálna * zamestnanosť * nezamestnanosť

Baláž, Roman
Řešení nezaměstnanosti po česku: 16 až 20 miliard na dávky a necelé 3 miliardy na aktivní
politiku zaměstnanosti : Rozhovor s: Tomáš Sirovátka / Baláž, Roman
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 1/2014, s. 11-16
politika zamestnanosti aktívna * nezamestnanosť * Česká republika * dávky v
nezamestnanosti * vylúčenie sociálne * ekonomika * OECD * nezamestnanosť dlhodobá

Melková, Gabriela
Nezaměstnanost v sociálně vyloučených lokalitách pomáhají řešiť lokální sítě zaměstnanosti
/ Melková, Gabriela
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 1/2014, s. 19-23
nezamestnaní * nezamestnanosť * lokality sociálne vylúčené * Česká republika * trh práce *
zamestnávanie prechodné

Šuplerová, Petra - Frýdková, Lenka
Vážné důvody pro ukončení zaměstnání a nižší podpora v nezaměstnanosti / Šuplerová,
Petra ; Frýdková, Lenka
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 1/2014, s. 33-36
dôvody ukončenia pracovného pomeru * podpora v nezamestnanosti * zákon o
zamestnanosti * Česká republika * úprava právna
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Maroušková, Iva - Seitl, Martin
Pracovní zátěž, životní spokojenost a work-life balance zaměstnanců přímé péče v
domovech pro seniory v jižních Čechách a Praze [Work-load, Life Satisfaction and Work-life
Balance of Staff Working in Direct Care in Nursing Homes of South Bohemia and Prague] /
Maroušková, Iva ; Seitl, Martin
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 1/2014, s. 40-50
domovy pre seniorov * zamestnanci * domovy dôchodcov * záťaž pracovná * spokojnosť
životná

Nádvorníková, Lenka
Bariéry v přístupu osob se zdravotním postižením na trh práce [Barriers to Labor Market
Access for the Persons with Disabilities] / Nádvorníková, Lenka
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 1/2014, s. 51-64
integrácia * prekážky všeobecné * bariéry * osoby so zdravotným postihnutím * osoby so ZP
* trh práce * úrady práce * zamestnávatelia * postihnutie zdravotné

Brozmanová Gregorová, Alžbeta - Jusko, Peter
Možnosti riešenia dlhodobej nezamestnanosti prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít
[Possible Solutions of Long-term Unemployment through Voluntary Activities] / Brozmanová
Gregorová, Alžbeta ; Jusko, Peter
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 1/2014, s. 65-78
nezamestnanosť * zamestnanosť * zamestnateľnosť * dobrovoľníctvo * nezamestnanosť
dlhodobá * práca sociálna * politika zamestnanosti * služby zamestnanosti * činnosť
aktivačná

Panáček, Michal - Žiaková, Eva
Kyberšikana ľ závažný sociálně patologický jev v současné populaci dospívajících v České
republice a na Slovensku [Cyberbullying ľ a Serious Social Pathology in the Present
Population of Adolescents in Czech and Slovak Republics] / Panáček, Michal ; Žiaková,
Eva
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 1/2014, s. 79-99
kyberšikanovanie * šikanovanie * kyberšikana * technológie informačné * technológie
komunikačné * dospievanie * mládež dospievajúca * kyberpriestor * poruchy
psychosomatické
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Nečasová, Mirka - Baláž, Roman
Model "občan radí občanovi" u nás už neexistuje : Rozhovor s: Ivan Kolář, školiteľ poradcov
a lektorov / Nečasová, Mirka ; Baláž, Roman
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 4/2013, s. 5-9
poradenstvo * poradenstvo občianske * poradne občianske

Barochová, Eliška
Kam směruje dárcovství české veřejnosti? / Barochová, Eliška
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 4/2013, s. 13-16
darcovstvo * Česká republika * darovanie * dary dobrovoľnícke * banky potravinové * zbierky
potravinové

Sokol, Jan
Zvláštnosti české občanské společnosti / Sokol, Jan
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 4/2013, s. 18-20
spoločnosť občianska * Česká republika * jazyk * spoločnosť * spoločnosť moderná

Balogová, Beáta
Pomôže zákon o sociálnej práci profesijnej identite sociálneho pracovníka? / Balogová,
Beáta
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 4/2013, s. 31-34
pracovníci sociálni * práca sociálna * zákon o sociálnej práci * rozvoj sociálnej práce

Míčka, Roman
Subsidiarita jako podstatný konstitutivní princip sociální politiky a občanské společnosti /
Míčka, Roman
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 4/2013, s. 35-42
subsidiarita * politika sociálna * spoločnosť občianska * učenie sociálne * učenie cirkvi
sociálne
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Doležalová, Antonie
Ztracená paměť občanské společnosti? / Doležalová, Antonie
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 4/2013, s. 43-53
spoločnosť * spoločnosť občianska * nadácie * spolky * družstvá * história

Kubalčíková, Kateřina
Obce a jejich participace při poskytování péče o seniory se sníženou soběstačností : Aktivní
hráč, nebo přihlížející? / Kubalčíková, Kateřina
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 4/2013, s. 54-65
seniori * ľudia starší * starostlivosť dlhodobá * obce * makroprax * participácia obcí *
poskytovanie starostlivosti

Janebová, Radka - Hudečková, Marcela - Zapadlová, Romana - Musilová, Jana
Příběhy sociálních pracovnic a pracovníků, kteří nemlčeli - popis prožívaných dilemat /
Janebová, Radka ; Hudečková, Marcela ; Zapadlová, Romana ; Musilová, Jana
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 4/2013, s. 66-83
práca sociálna * pracovníci sociálni * práva klientov * klienti sociálnej práce * obhajoba práv *
dilemy * zadávateľ * zadávatelia sociálnych služieb * služby sociálne

Zatloukal, Leoš - Vítek, Pavel
Koučovací model Reteaming a jeho využití při práci s nezaměstnanými / Zatloukal, Leoš ;
Vítek, Pavel
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 4/2013, s. 84-101
práca s nezamestnanými * nezamestnaní * koučing * koučovanie * práca sociálna * prístup
zameraný na riešenie

Šrajer, Jindřich - Chocová, Blanka
Vybraná problematika etiky sociální práce s rodinou / Šrajer, Jindřich ; Chocová, Blanka
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 4/2013, s. 102-109
práca sociálna * práca sociálna s rodinou * etika * etika sociálnej práce * komplexnosť *
manželstvo * rodina * pracovníci sociálni * výchova * rodičia * deti
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Lindovská, Eliška
Způsoby zvládání obtížných situací v kontextu bezdomovectví / Lindovská, Eliška
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 4/2013, s. 110-124
bezdomovectvo * bezdomovci * diskvalifikácia sociálna * vylúčenie sociálne * spôsoby
zvládania * zvládanie * bývanie viacstupňové * bývanie
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Sociológia

Brűggemann, Christian - Bloem, Simone
The Potential of International Student Assessments to Measure Educational Outcomes of
Roma Students / Brűggemann, Christian ; Bloem, Simone
In: Sociológia.- 6/2013, s. 519-541
programy pre študentov * PISA * študenti rómski * Rómovia * vzdelávanie * indikátory *
vzdelávanie Rómov

Thum, Anna-Elisabeth - Potjagailo, Galina - Veselkova, Marcela
The Universalisation of Upper Secondary Education in Germany: Lessons for Tertiary
Education? / Thum, Anna-Elisabeth ; Potjagailo, Galina ; Veselkova, Marcela
In: Sociológia.- 6/2013, s. 542-565
vzdelávanie * vzdelávanie terciárne * politika vzdelávacia * ekonómia vzdelávania *
vzdelávanie sekundárne vyššie
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Sociologický časopis

Mareš, Petr
Sonda do kultury města: Zlín - modelové město modernity / Mareš, Petr
In: Sociologický časopis.- 5/2013, s. 681-702
mesto * vedy sociálne * modernita * kultúra mesta * urbanizmus * taylorizmus * fordizmus *
štandardizácia * funkcionalizmus * utópia * Zlín

Růžička, Michal - Stanová, Magda
Oddělit a spojit: architektura sociálních nerovností v Benátské republice / Růžička, Michal ;
Stanová, Magda
In: Sociologický časopis.- 5/2013, s. 703-728
štruktúry sociálno-priestorové * nerovnosti sociálne * Benátky * renesancia * karneval

Oláh, Gábor
Kolektivní paměť, prostor a významy. Případ náměstí Svobody v Budapešti / Oláh, Gábor
In: Sociologický časopis.- 5/2013, s. 729-750
Budapešť * pamäť kolektívna * priestor urbánny * sociológia kultúry * sociológia kultúrna *
významy * ikonicita

Pospěch, Pavel
Exkluze v privatizovaném městském prostoru: případová studie nákupního centra / Pospěch,
Pavel
In: Sociologický časopis.- 5/2013, s. 751-779
centrá nákupné * sociológia urbánna * priestor privatizovaný * priestor mestský * exklúzia *
mesto * vylúčenie * bezdomovci

Mulíček, Ondřej - Osman, Robert - Seidenglanz, Daniel
Imaginace a reprezentace prostoru v každodenní zkušenosti / Mulíček, Ondřej ; Osman,
Robert ; Seidenglanz, Daniel
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In: Sociologický časopis.- 5/2013, s. 781-810
imaginácia * reprezentácia priestoru * každodennosť * priestor * mapa * škála * kontinuita
priestorová * diskontinuita priestorová * používatelia invalidných vozíkov * vozík invalidný
elektrický

Hafner - Fink, Mitja - Malnar, Brina - Uhan, Samo
The National Contexts of Post-national Citizenship / Hafner - Fink, Mitja ; Malnar, Brina ;
Uhan, Samo
In: Sociologický časopis.- 6/2013, s. 867-902
kontexty národné * občianstvo * občianstvo postnárodné * typológia krajín * globalizácia *
Európska únia

Novák, Petr - Miovský, Michael - Vopravil, Jiří - Gabrhelík, Roman - Šťastná, Lenka Jurystová, Lucie
Gender-Specific Effectiveness of the Unplugged Prevention Intervention in Reducing
Substance Use among Czech Adolescents / Novák, Petr ; Miovský, Michael ; Vopravil, Jiří ;
Gabrhelík, Roman ; Šťastná, Lenka ; Jurystová, Lucie
In: Sociologický časopis.- 6/2013, s. 903-926
zneužívanie psychoaktívnych látok * drogy * alkohol * látky návykové * adolescenti * mládež
dospievajúca * Česká republika * prevencia * efektivita * pohlavie * špecifiká rodové * látky
psychoaktívne * prevencia školská

Bernard, Josef - Kostelecký, Tomáš
Prostorový kontext volebního chování - jak působí lokální a regionální prostředí na
rozhodování voličů / Bernard, Josef ; Kostelecký, Tomáš
In: Sociologický časopis.- 1/2014, s. 3-28
voľby * voliči * správanie volebné * kontext lokálny * efekt susedstva * susedstvo * geografia
volebná

Hájek, Martin - Havlík, Martin - Nekvapil, Jiří
Problém relevance v tematicky orientovaném biografickém interview: případ
orálněhistorických životopisných rozhovorů / Hájek, Martin ; Havlík, Martin ; Nekvapil, Jiří
In: Sociologický časopis.- 1/2014, s. 29-56
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metodológia kvantitatívna * interview biografické * narativita * relevancia * relevancia
hypotetická * Alfred Schűtz * história orálna * rozprávanie * rozhovory

Vašát, Petr
"Předevčírem, nebo kdy to bylo?": Temporalita třídy nejchudších / Vašát, Petr
In: Sociologický časopis.- 1/2014, s. 57-82
bezdomovci * trieda najchudobnejšia * trieda najnižšia * temporalizácia * minulosť súčasnosť - budúcnosť * čas * rytmus každodenný * etnografia * štúdium času * spomínanie

Dirga, Lukáš - Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Nejasné vztahy moci - vězení očima českých dozorců / Dirga, Lukáš ;
Marhánková, Jaroslava

Hasmanová

In: Sociologický časopis.- 1/2014, s. 83-105
ústavy na výkon väzby * dozorcovia * moc * väzenie * stráž väzenská * trest * inštitúcie

Lyons, Pat
Impact of Salience on Differential Trust across Political Institutions in the Czech Republic /
Lyons, Pat
In: Sociologický časopis.- 3/2013, s. 347-374
dôvera * dôvera k inštitúciám * inštitúcie politické * Česká republika * sociológia politická

Váně, Jan - Štípková, Martina
The National Religious Environment and the Orthodoxy of Christian Beliefs: A Comparison of
Austria, the Czech Republic and Slovakia / Váně, Jan ; Štípková, Martina
In: Sociologický časopis.- 3/2013, s. 403-425
socializácia náboženská * ortodoxnosť viery * viera * náboženstvo * praktiky náboženské *
sociológia náboženstva * porovnania medzinárodné * Rakúsko * Česká republika *
Slovensko

Erickson, Patricia G. - Van der Maas, Mark
Revisiting Deterrence: Legal Knowledge, Use Context and Arrest Perception for Cannabis /
Erickson, Patricia G. ; Van der Maas, Mark
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In: Sociologický časopis.- 3/2013, s. 427-448
marihuana * politika protidrogová * politika drogová * zatknutia * názory verejnosti * mienka
verejná * Kanada * porovnania medzinárodné

Katrňák, Tomáš - Simonová, Natálie - Fónadová, Laura
Od diferenciace k diverzifikaci: test MMI a EMI v českém středním vzdělávání v první dekádě
21. století / Katrňák, Tomáš ; Simonová, Natálie ; Fónadová, Laura
In: Sociologický časopis.- 4/2013, s. 491-520
vzdelávanie * nerovnosť * stratifikácia sociálna * šance nerovnaké * Česká republika *
školstvo stredné * vzdelávanie stredné

Grygar, Jakub
Nové příběhy dobrého vojáka Švejka. Podrývání státu a kulturní blízkost v ukrajinskopolském pohraničí / Grygar, Jakub
In: Sociologický časopis.- 4/2013, s. 521-548
pamäť kolektívna * pohraničie * pohraničie ukrajinsko-poľské * Švejk * brikoláž

Gregor, Kamil - Havlík, Vlastimil
Příčiny jednotnosti hlasování a složení legislativních koalic v Senátu ve srovnání s
Poslaneckou sněmovnou v letech 1998ľ2010 / Gregor, Kamil ; Havlík, Vlastimil
In: Sociologický časopis.- 4/2013, s. 549-575
hlasovanie * Sněmovna poslanecká * parlament * Česká republika * strany politické *
skupiny stranícke * koalície legislatívne * Senát * správanie legislatívne * jednotnosť
stranícka * politika
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Výber z edičných programov
vydavateľstiev
SLON – Sociologické nakladatelství

Novinka
342 - Co s prostitucí? Veřejné politiky a práva osob v prostituci Havelková
Barbara
a
Bellak-Hančilová
Blanka
(eds.)
Kniha představuje českému publiku zahraniční, zejména feministické,
teoretické debaty o veřejných politikách prostituce a současné trendy v
právních
úpravách
této
problematiky.
Předkládá
rovněž
kri...
ISBN:
978-80-7419-149-7
Detail
Počet stran: 305 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 7/2014
Počet kusů na skladě: 450
Cena:

440,00 Kč

Novinka
336 - Čtenář a stroj. Vybrané metody sociálněvědní analýzy textů - Hájek
Martin
Kniha se zabývá metodologií textových analýz v kontextu sociální věd.
Tematicky pokrývá tři typy textových analýz, které se v sociálních vědách
nejčastěji
používají:
obsahovou,
diskurzní
a
narativn...
ISBN:
978-80-7419-161-9
Detail
Počet stran: 227 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 20. 5. 2014
Počet kusů na skladě: 450
Cena:

379,00 Kč

Novinka
341 - Demokratizace a lidská práva. Středoevropské pohledy - Holzer Jan,
Molek
Pavel
a
kol.
Demokracie a lidská práva se zdají být v západním společenskovědním
diskursu i politické praxi těsně propojenými pojmy. Je ovšem jejich blízkost
skutečně
tak
očividná?
Základním
cílem
monografie
je...
ISBN:
978-80-7419-159-6
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Detail
Počet stran: 267 Vazba: vázaná Vydání: první Datum vydání: 2013
Počet kusů na skladě: 455
Cena:

325,00 Kč

Novinka
338 - Dočasná stabilita? Volební podpora politických stran v České
republice
Linek
Lukáš
a
Lyons
Pat
Autoři se v knize zaměřili na dva provázané cíle. Prvním bylo vysvětlení toho,
proč jsou čtyři politické strany (ČSSD, KDU-ČSL, KSČM a ODS) opakovaně a
dlouhodobě
volebně
úspěšné,
což
jim
garantuje...
ISBN:
978-80-7419-160-2
Detail
Počet stran: 222 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2013
Počet kusů na skladě: 500
Cena:

339,00 Kč

Novinka
343 - Marx, marxismus a sociologie. Texty z pozůstalosti I - Petrusek
Miloslav
Texty Miloslava Petruska zařazené do této knížky vznikaly během dlouhého
časového období – zhruba od poloviny 90. let do roku 2004, kdy se z nich autor
pokusil
sestavit
knihu
s
velkým
K.
Ta
měla
bý...
ISBN:
978-80-7419-173-2
Detail
Počet stran: 116 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2014/8
Počet kusů na skladě: 75
Cena:

230,00 Kč

Novinka
339 - Společnost nevolnosti - třetí vydání - Bělohradský Václav
Třetí vydání esejů filosofa Václava Bělohradského. Většina esejů zde
uveřejněných vyšla ve zkrácené verzi v desetiletí 1997–2007 v Salonu, literární
příloze
čtvrtečního
Práva.
Rozhovor
s
Jiřím
Rulf...
ISBN:
978-80-7419-167-1
Detail
Počet stran: 368 Vazba: brož. Vydání: třetí Datum vydání: 20. 5. 2014
Počet kusů na skladě: 1000
Cena:

260,00 Kč

Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Kosmas
Zakoupit knihu ZDE
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Novinka
340 - Stáří ve městě, město v životě seniorů - Vidovićová Lucie, Galčanová
Lucie
aj.
Kniha se zaměřuje na souvislosti fenoménů demografického, resp.
individuálního stárnutí a urbanizace, přesněji řečeno na každodennost
stárnoucích obyvatel měst v kontextu sociálně-prostorových proc...
ISBN:
978-80-7419-141-1
Detail
Počet stran: 372 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2013
Počet kusů na skladě: 450
Cena:

340,00 Kč

Novinka
337 - Za rudou oponou. Komunisté a jejich voliči po roce 1989 - Kunštát
Daniel
Kniha v širokých historických, sociálních a politických souvislostech analyzuje
hlavní charakteristiky, vnitřní vývoj a pozici Komunistické strany Čech a Moravy
v
českém
politickém
systému
po
roce
...
ISBN:
978-80-7419-143-5
Detail
Počet stran: 325 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2013
Počet kusů na skladě: 500
Cena:

365,00 Kč

Novinka
333 - Ztracený Humboldtův ráj. Ideologie jednoty výzkumu a výuky ve
vysokém
Šima
Karel
a
Pabian
Petr
Karel Šima a Petr Pabian: Ztracený Humboldtův ráj: ideologie jednoty výzkumu
a výuky ve vysokém školství Je jednota výzkumu a výuky samozřejmým a
nezbytným
základem
moderního
vysokého
školství?
Sh...
ISBN:
978-80-7419-156-5
Detail
Počet stran: 166 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2013
Počet kusů na skladě: 450
Cena:

230,00 Kč
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Vydavateľstvo IRIS

Sociálne služby
bežná cena 12,90 EUR
naša cena 9,90 EUR

Teória a proces sociálneho poradenstva
bežná cena 19,90 EUR
naša cena 17,90 EUR

Fenomén pomoci v sociálnom myslení
bežná cena 13,90 EUR
naša cena 9,90 EUR

72

Rozvíjanie sociálnych spôsobilostí v pomáhajúcich profesiách
bežná cena 10,90 EUR
naša cena 9,90 EUR

Teória rodiny a proces práce s rodinou
bežná cena 14,90 EUR
naša cena 13,90 EUR

Sociálna práca. Dejiny, teórie a metódy
bežná cena 13,90 EUR
naša cena 10,90 EUR

73

Teoretické aspekty supervízie začínajúcich sociálnych pracovníkov
bežná cena 11,90 EUR
naša cena 9,90 EUR

Mýty a realita globálneho sveta
bežná cena 14,90 EUR
naša cena 13,20 EUR

Základy globálnej evolucioniky
naša cena 19,80 EUR
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Kauzálne modelovanie v sociológii
bežná cena 9,90 EUR
naša cena 7,90 EUR

Základy sociálnej psychológie
bežná cena 9,90 EUR
naša cena 7,90 EUR
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Martinus - výber z ponuky kníhkupectva

Sociálna konštrukcia, ale čoho?
Ian Hacking, Kalligram, 2006

Sloboda prejavu a sloboda po prejave
Ján Drgonec, Heuréka, 2013
Suburbanizácia a jej podoby na Slovensku
Peter Gajdoš, Katarína Moravanská, VEDA, 2013

Oni
Jon Ronson, Inaque.sk, 2014

Manuál prognostických metod
Martin Potůček, SLON, 2006
Vybrané kapitoly zo sociológie pre sociálnych a charitatívnych pracovníkov a
pracovníčky
Beáta Balogová, Menta Media, 2009
Základy teorie veřejné správy
Richard Pomahač, Aleš Čeněk, 2011

Současné metodologické otázky veřejné politiky
Martin Nekola a kol., Karolinum, 2011

Vymezení a strukturace problému ve veřejné politice
Arnošt Veselý, Karolinum, 2010

Ako sa mení slovenská spoločnosť
Vladimír Krivý, Sociologický ústav SAV, 2013

Základy projektovania pre charitatívnu a sociálnu službu
Bohuslav Kuzyšin, vydavateľ neuvedený, 2014

76

Chudoba a deprivácia na Slovensku
Tomáš Želinský, EQUILIBRIA, 2014

Sloboda prejavu a sloboda po prejave
Ján Drgonec, Heuréka, 2013
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Rozvoj osobnosti

15

Jak na ženy
J
Co by muži měli vědět o ženách a ženy by mužům
nikdy neřekly
ni

3662

Vztahy mužů a žen

Jak ﬂirtovat Navazujte
kontakty s lehkostí a šarmem
Nina Deissler

14×21 cm, 160 stran,
219 Kč, 8,51 €,
ISBN 978-80-247-3705-8

Jak to se mnou mluvíš?!
Neocenitelné rady pro lepší
komunikaci s vaším partnerem

Proč jsou šťastné páry
šťastné 20 receptů pro
naplněné partnerství

14×21 cm, 144 stran,
198 Kč, 8,32 €,
ISBN 978-80-247-4488-9

14×21 cm, 192 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-4496-4

Joachim Engl, Franz Thurmaier

Kn zkušené autorky a uznávané komunikační trenérky učí muže,
Kniha
jak se stát pro ženy tím pravým a jak si získat a udržet jejich přízeň. Popisuje konkrétní příklady a poskytuje praktické tipy a rady
zeň
od prvního oslovení přes první schůzku až po společné soužití.
Vylepšete své vztahy se ženami a naučte se učinit je šťastnými
Vy
a sspokojenými – zjistěte jak na ženy!
14×21 cm, 176 stran, 249 Kč, 10,46 €,
14
ISBN 978-80-247-5045-3
ISB

3978

3977

3769

Regina Swoboda
Re

Christian Thiel

3894

Jak na muže
J
Příručka raﬁnované a moudré ženy
P

14×21 cm, 160 stran,
219 Kč, 8,56 €,
ISBN 978-80-247-3468-2

Á ED IC E

3652

3840

Odvaha
Jak ji získat a více si užívat
života

IQ testy Praktická cvičení,
rady a tipy pro rozvoj verbálního,
numerického a prostorového
myšlení Mathias Katz

Franz Hölzl, Nadja Raslan

14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 7,10 €,
ISBN 978-80-247-4782-8
3878

2847

Trénink paměti
a koncentrace

Elke Nürnberger

Roland R. Geisselhart,
Christiane Burkart

14×21 cm, 108 stran,
169 Kč, 6,84 €,
ISBN 978-80-247-3903-8

14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 7,90 €,
ISBN 978-80-247-1654-1

3879

3865

Jak získat vnitřní klid
a rovnováhu

Syndrom vyhoření a jak
jej zvládnout

Elke Nürnberger

Christian Stock

14×21 cm, 108 stran,
169 Kč, 6,84 €,
ISBN 978-80-247-3904-5

14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 6,84 €,
ISBN 978-80-247-3553-5

3895

3955

Pozitivní emoce
Jak je posilovat a rozvíjet
v osobním i pracovním životě

Životní koučování a sebekoučování Klíč k pozitivním
změnám a osobní spokojenosti

Jiří Suchý, Pavel Náhlovský

Jiří Suchý, Pavel Náhlovský

14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 7,10 €,
ISBN 978-80-247-4375-2

14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 7,61 €,
ISBN 978-80-247-4010-2

3855

2834

Trénink úspěšné komunikace Jak uspět v každém
rozhovoru v práci i osobním
životě Christine Scharlau

Umění slovní sebeobrany
Jak pohotově a vtipně reagovat
na slovní útoky a provokace

14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 6,84 €,
ISBN 978-80-247-3301-2

14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 7,90 €,
ISBN 978-80-247-0919-2

Matthias Nöllke

2889

3759

Strategie vyjednávání

Trénink slovní sebeobrany
Jak pohotově najít správná
slova v každé situaci

14×21 cm, 160 stran,
199 Kč, 8,96 €,
ISBN 978-80-247-3858-1

Matthias Nöllke

14×21 cm, 120 stran,
169 Kč, 6,84 €,
ISBN 978-80-247-3517-7

Jak zlepšit své myšlení, paměť,
koncentraci a kreativitu
Horst Müller

Techniky učení

Jak se snadněji učit a více si pamatovat
David Reinhaus

Myšlenkové mapy vám
umožní rozvíjet nápady,
strukturovat informace,
lépe plánovat čas, snadněji
se učit či řídit projekty.
Dozvíte se, jak mapy
vytvářet a používat, včetně
řady ukázek.
14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 7,10 €,
ISBN 978-80-247-5057-6

14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 7,90 €,
ISBN 978-80-247-2176-7

Jak získat sebedůvěru
Klíč k životu podle vlastních
představ

Vojtěch Bednář

Myšlenkové mapy

3651

DV O UB AR EV N

Seznamte se s řadou
osvědčených metod
a odhalte způsob, jak
se snadněji učit a více
si zapamatovat. S touto
knihou se pro vás
učení nových věcí stane
potěšením.
14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 7,10 €,
ISBN 978-80-247-4781-1

Umění úspěšné komunikace
Jak správně naslouchat, řešit konﬂikty
a mluvit s druhými lidmi
Andreas Basu, Liane Faust

Síla pozitivního myšlení
3882

Poradce pro praxi

116×23 cm, 224 stran, 289 Kč, 12,14 €, ISBN 978-80-247-4324-0

Marie Forleo

Jak získat životní nadhled a udržet
starosti na uzdě
Elke Nürnberger

Naučte se úspěšně
komunikovat s druhými,
nenásilně překonávat nedorozumění, řešit konﬂikty,
naslouchat sobě i svému
okolí. Techniky v této knize
vás dovedou k úspěchu
a spokojenosti.
14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 7,10 €,
ISBN 978-80-247-5032-3

V této přehledné knížce
se dozvíte, jak změnit své
negativní myšlenkové
stereotypy, předsudky
i způsoby komunikace, které optimismu v nás brání.
Optimistickému přístupu se
lze naučit!
14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 6,84 €,
ISBN 978-80-247-3954-0

Moderní rétorika

Jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli – 3., doplněné vydání
Alena Špačková
V novém, aktualizovaném
vydání úspěšné příručky
vás autorka na mnoha příkladech a tipech systematicky připraví na to, abyste
úspěšně zvládli jakýkoli
připravený i improvizovaný
mluvený projev.
14×21 cm, 144 stran,
185 Kč, 7,27 €,
ISBN 978-80-247-2965-7

Řeč těla
2841

14×21 cm, 240 stran,
279 Kč, 11,72 €,
ISBN 978-80-247-4542-8

3479

14×21 cm, 224 stran,
279 Kč, 11,72 €,
ISBN 978-80-247-4543-5

Jak být neodolatelná
pro každého muže

3661

Dokonalá svůdkyně
Jak zaručeně získáte každého
muže Dietlind Tornieporth

3645

Dokonalý svůdce
Jak získat každou ženu, po které
toužíte Oliver Kuhn

Ž jsou zklamány tím, že muži nenaplňují jejich očekávání.
Ženy
A mužům připadá, že nic neudělají správně. Autorka v knize
uukazuje, že klíčem k úspěšnému vztahu je návrat žen k ženskosti,
př
přirozené ženské energii, která oproti mužskému principu boje
a neústupnosti staví na síle porozumění, důvěry a komunikace.
ZZdůrazňuje, že se žena musí cítit dobře sama se sebou, aby jednala lépe i s mužem. Věnuje se také ženám zatím nezadaným.

3862

3983

3984

Regina Swoboda
R

Jak neverbálně působit na druhé
a rozumět řeči těla
Tiziana Bruno, Gregor Adamczyk
Jaké signály vysíláte
mimikou, gesty, svým
hlasem? Co vyjadřuje
řečí těla váš partner?
Kniha poradí, jak cíleně
používat řeč těla a stát se
přesvědčivějším partnerem v komunikaci.
14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 7,90 €,
ISBN 978-80-247-1313-7
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Rozvoj osobnosti
John Williams

Světově známé prezentace Steva Jobse, zakladatele a ředitele
společnosti Apple, se staly novým celosvětovým zlatým standardem.
Kniha na základě analýzy nejlepších Jobsových projevů odkrývá
tajemství úspěšných prezentací. Budete překvapeni, jak je snadné
prodat své myšlenky, sdílet entuziasmus a ohromit a získat si
publikum tak, jak to dokázal Steve Jobs. Využijte jeho techniky pro
svá vlastní vystoupení!
17×23 cm, pevná vazba, 224 stran,
349 Kč, 14,66 €, ISBN 978-80-247-4389-9

Trčíte v práci, která vás k smrti nudí? Dřete se ve vlastní ﬁrmě,
která se nikdy nerozjela? Nedokážete se rozhodnout, co vlastně
chcete dělat? Je čas na změnu! Tato knížka vám ukáže, jak
vydělávat na tom, co děláte rádi. Poznáte, jak si vybudovat
práci plnou svobody i zábavy. V mnoha příbězích lidí, kteří si ze
svých vášní udělali výnosná živobytí, objevíte 10 tajemství, jak
změnit svůj pracovní život.
17×24 cm, 208 stran, 298 Kč, 13,41 €,
ER
ISBN 978-80-247-4164-2
B E S TS E LL

3919

Snadná cesta z prokrastinace
Neil Fiore

Time management IV. generace
2., aktualizované vydání
Petr Pacovský

Jděte po schodech
7 kroků ke skutečnému úspěchu

100 zlatých pravidel jak
zbohatnout

14×21 cm, 200 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-4591-6

14×21 cm, 224 stran,
279 Kč, 12,88 €,
ISBN 978-80-247-2160-6

Richard Templar

Janet Esposito

14×21 cm, 160 stran,
235 Kč, 9,42 €,
ISBN 978-80-247-3680-8

Rétorika a prezentace Jak
s jistotou prezentovat a působivě
přednášet – 7., aktualizované
vydání Emil Hierhold

17×24 cm, pevná vazba, 400 stran,
589 Kč, 26,79 €,
ISBN 978-80-247-2423-2

Jak získat psychickou
Jak získat hodinu denně
odolnost Strategie vítězů, které garantováno
Michael Heppell
změní váš pracovní výkon
Graham Jones, Adrian Moorhouse 14×23 cm, 192 stran,

17×24 cm, 224 stran,
319 Kč, 12,81 €,
ISBN 978-80-247-3022-6

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

249 Kč, 11,21 €,
ISBN 978-80-247-4155-0

3981

3864

3749

17×24 cm, 176 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-4526-8

3753

17×24 cm, 192 stran,
269 Kč, 10,71 €,
ISBN 978-80-247-3540-5

Přesvědčivá prezentace
Obchodní a manažerská
Špičkové rady, tipy a příklady
prezentace + DVD
2., aktualizované a doplněné vydání Aleš Kabátek, Olga Lošťáková

17×24 cm, pevná vazba, 208 stran,
499 Kč, 20,17 €,
ISBN 978-80-247-3344-9

Olga Medlíková

17×24 cm, 144 stran,
219 Kč, 8,51 €,
ISBN 978-80-247-3455-2

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

14×21 cm, 136 stran,
199 Kč, 8,96 €,
ISBN 978-80-247-4016-4

3773

Jak překonat strach
z veřejného vystoupení

3713

3989

17×24 cm, 224 stran,
319 Kč, 12,81 €,
ISBN 978-80-247-3905-2

Simone Janson

14×21 cm, 168 stran,
219 Kč, 8,51 €,
ISBN 978-80-247-4021-8

3646

Wolfgang Bilinski

Lothar J. Seiwert, Brian Tracy

K279

3880

3297

Velká kniha rétoriky
Jak s jistotou a přesvědčivě vystupovat při každé příležitosti

Jak sladit práci a osobní život Jak nebýt perfektní, ale
Udělej to zítra
...a udržet si tělesnou i duševní
úspěšný Proč snaha o absolutní a další tajemství time
pohodu
dokonalost nikam nevede
managementu Mark Forster

3844

Kniha ukazuje nové
souvislosti a opírá se
o nejefektivnější nástroj
sebeřízení – zdravý rozum.
Třetí vydání úspěšné
publikace je doplněno
o nové poznatky a obsahuje
6 nových tabulí.
17×24 cm, 192 stran,
289 Kč, 12,14 €,
ISBN 978-80-247-4751-4

Jak lépe plánovat a řídit
svůj čas, abyste byli méně
ve stresu a měli větší prostor na to, co je opravdu
důležité? Tato příručka
nabízí nejlepší techniky
a cvičení ukazující jak
na to.
14×21 cm, 208 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-4431-5

3885

Praktický atlas sebezvládání – 3., doplněné
vydání
Jiří Plamínek

3871

3999

3898

Mějte svůj čas pod kontrolou
Kolektiv autorů

Rory Vaden

Proč jsou někteří lidé
mnohem úspěšnější než
ostatní? Autor knihy analyzoval životní cestu padesáti
světově známých osobností
a nyní poutavě ukazuje, jak
a díky čemu se i vy můžete
dostat na vrchol.
17×24 cm, 224 stran,
299 Kč, 13,46 €,
ISBN 978-80-247-4187-1

Sebepoznání, sebeřízení a stres

Time management

17×24 cm, 232 stran,
289 Kč, 12,14 €,
ISBN 978-80-247-4770-5

Rainer Zitelmann

Kniha je určena všem, kteří
věří, že: efektivně pracovat
je rozumné, cítit se dobře
je příjemné, dokázat obojí
je možné! Time management IV. generace nabízí
cestu k tomuto cíli.
17×24 cm, pevná vazba,
264 stran,
399 Kč, 18,19 €,
ISBN 978-80-247-1701-2

Odkládáte často své úkoly a povinnosti? Víte, že byste měli,
ale prostě se vám nechce? Nemáte čas? V této knížce najdete
osvědčené techniky, díky kterým se do pracovních i osobních úkolů
pustíte s chutí. Zjistíte, jak si naplánovat nejen úkoly, ale také
zábavu, jídlo a další věci, které děláte rádi. Naučíte se dosáhnout
více v kratším čase díky efektivnímu pracovnímu stylu a zlepšíte
svůj život!
14×21 cm, asi 224 stran, cca 289 Kč, 12,14 €,
ISBN 978-80-247-5083-5

Jak zvládnout 77 obtížných
situací při prezentacích
a přednáškách Osvědčené rady
a příklady z praxe Zdeněk Helcl

Proč jsou úspěšní lidé úspěšní
3890

Člověk a čas

Jak přestat odkládat úkoly

25039

ER

Carmine Gallo

3393

B E S T S E LL

Jak dělat, co vás baví,
a dostat za to zaplaceno

3972

Tajemství skvělých prezentací
Steva Jobse Jak si získat každé publikum

3889

Komunikační a jiné „měkké“ dovednosti

Satanské metody
vyjednávání Jak je využívat
a jak se jim bránit
Wolf Ruede-Wissmann

17×24 cm, 240 stran,
319 Kč, 12,86 €,
ISBN 978-80-247-3741-6

Rozvoj osobnosti

Andreas Edmüller, Thomas Wilhelm
Knížka na mnoha příkladech a cvičeních odkrývá
tajemství přesvědčivé
komunikace. Představuje
více než padesát manipulativních technik a ukazuje
způsoby, jak je rozpoznat
a bránit se jim.
17×24 cm, 272 stran,
355 Kč, 14,15 €,
ISBN 978-80-247-3778-2

BES

3990

S touto užitečnou
knížkou plnou fotograﬁí,
praktických rad, příkladů
a cvičení se naučíte
zvládnout záludnosti
neverbální komunikace
a využít řeč těla k dosažení svých cílů.
14×21 cm, 200 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-4592-3

Jak poznat, když vám někdo lže
Příručka bývalého agenta FBI
Joe Navarro

Špičkový expert FBI na
neverbální komunikaci
vysvětluje, jak rychle
„přečíst“ druhé lidi: jak
odhalit jejich názory
a myšlenky, odkrýt jejich
chování a poznat klamné
a podvodné jednání.
17×24 cm, 224 stran,
319 Kč, 12,86 €,
ISBN 978-80-247-3350-0
R
E
LL
E
S
T

Řeč těla

V sedmi jednoduchých
lekcích se stanete odborníky na čtení ostatních
a na kontrolu vlastních
gest, což vám pomůže
dosáhnout takové reakce,
po jaké toužíte. A naučíte
se nový jazyk.
14×21 cm, 240 stran,
279 Kč, 12,56 €,
ISBN 978-80-247-4474-2

Rintu Basu

14×21 cm, 160 stran,
219 Kč, 8,51 €,
ISBN 978-80-247-3722-5

30 manipulativních technik
Gloria Beck

3853

3343
17×24 cm, 208 stran,
299 Kč, 11,99 €,
ISBN 978-80-247-3894-9

27 manipulativních technik
Jak účinně manipulovat a ještě
účinněji se bránit Andreas
Edmüller, Thomas Wilhelm

14×21 cm, 192 stran,
249 Kč, 9,85 €,
ISBN 978-80-247-3300-5

Carolin Lüdemann

Jak komunikovat chytře
Tipy a triky pro zvládání obtížných
rozhovorů Marion Recknagel,

Heike Rohmann-van Wüllen

Jak prokouknout lež
a odhalit pravdu
Naučte se číst druhé lidi

14×21 cm, 160 stran,
219 Kč, 8,51 €,
ISBN 978-80-247-3442-2

14×21 cm, 160 stran,
219 Kč, 9,86 €,
ISBN 978-80-247-4022-5

14×21 cm, 200 stran,
269 Kč, 10,71 €,
ISBN 978-80-247-3712-6

Jack Nasher

Jak na „špinavé“ triky a útoky
v komunikaci
Úspěšná argumentace ve stresu
Albert Thiele

Kniha prvního českého
mediátora plná praktických
rad a příkladů představuje
způsob řešení sporů, při
němž účastníkům konﬂiktu
pomáhá s nalezením dohody nestranný odborník –
mediátor.
14×21 cm, 168 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-5031-6

V knize, která je bestsellerem v západní Evropě,
se dozvíte, jak rozpoznat
neférové taktiky, jak
zvládat agresivní diskuse,
účinně reagovat na
osobní útoky a odrazit
manipulaci.
17×24 cm, 240 stran,
365 Kč, 14,58 €,
ISBN 978-80-247-3310-4

3776

25048

3976

14×21 cm, 136 stran,
189 Kč, 8,51 €,
ISBN 978-80-247-4485-8

3747

3660
Slovní sebeobrana pro ženy
Jak pohotově reagovat na slovní
útoky a provokace

Nejúčinnější lék na konﬂikty
Jiří Plamínek

3770

17×24 cm, 208 stran,
319 Kč, 12,43 €,
ISBN 978-80-247-3609-9

3886

Konﬂikty a vyjednávání
Umění vyhrávat, aniž by někdo
prohrál – 3., upravené a doplněné
vydání Jiří Plamínek

3860

17×24 cm, 200 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-4484-1

3765

3975
Jiří Plamínek

Umění vyjednávat a přesvědčit v obtížných situacích
Strategie a taktiky pro složité
případy Matthias Schranner

Matthias Nöllke

Kdo je pohotový a ovládá
umění slovní sebeobrany,
odchází ze slovních šarvátek a potyček jako vítěz
a s jistotou zvládá i obtížnou
komunikaci. Pojďte se
naučit, jak odrazit útoky
přesným zásahem.
17×24 cm, 224 stran,
319 Kč, 14,57 €,
ISBN 978-80-247-3004-2

Mediace

Komunikace a prezentace
Umění mluvit, slyšet a rozumět
2., doplněné vydání

Velká kniha umění slovní
sebeobrany

Rétorické triky a manipulace
jsou v práci, byznysu, ale
také v politice či médiích
běžné. Kniha vám odhalí tajemství manipulátorů a ukáže
vám, jak manipulaci odhalit,
bránit se jí i jak ji využívat.
17×24 cm, pevná vazba,
272 stran,
365 Kč, 16,50 €,
ISBN 978-80-247-1743-2

3856

3771

3877
Joe Navarro, Toni Sciarra Poynter

Zakázané přesvědčovací
techniky

Jak poznat, co kdo doopravdy říká
James Borg

Díky knížce bývalého
experta FBI zaručeně
poznáte, že vám někdo lže.
Naleznete zde více než
200 nejčastějších příznaků
lhaní, projevů podvodného chování, zatajování
informací apod.
14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 7,10 €,
ISBN 978-80-247-5065-1

Zakázaná rétorika

Jak prokouknout kolegy
i obchodní partnery
Příručka bývalého experta FBI

Jak rozumět signálům řeči těla a cíleně je
používat
Tiziana Bruno, Gregor Adamczyk

Chtěli byste umět snadněji přesvědčit jiné lidi,
získat je na svou stranu
a úspěšně s nimi navazovat
vztahy? V této čtivé knížce
plné rad a tipů se dozvíte,
jak na to. Využijte svou
šanci!
14×21 cm, 200 stran,
269 Kč, 11,30 €,
ISBN 978-80-247-4879-5

Jak prokouknout druhé lidi
Příručka bývalého experta FBI
Joe Navarro, Marvin Karlins

Řeč těla

Řeč těla
Gesta – mimika – emoce

Umění dialogu
Jak si s lidmi opravdu porozumět

14×21 cm, 144 stran,
229 Kč, 9,62 €,
ISBN 978-80-247-4394-3

17×24 cm, 200 stran,
269 Kč, 10,71 €,
ISBN 978-80-247-3810-9

Christa M. Heilmann

Alena Špačková

3845

Velká kniha manipulativních
technik

Paul McGee

V knížce najdete
špičková pravidla, rady
a příklady, jak krok za
krokem zlepšit své přesvědčovací schopnosti,
jak najít správná slova,
rozumět řeči těla či jednat s různými typy lidí.
17×24 cm, 240 stran,
349 Kč, 14,66 €,
ISBN 978-80-247-4821-4

3858

3874

Knížka plná praktických rad
vám pomůže čelit všem
slovním útokům a provokacím. Naleznete v ní 23
nejosvědčenějších technik
a na mnoha příkladech
uvidíte, jak tyto techniky
použít.
14×21 cm, 200 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-4795-8

Jak získat a ovlivnit téměř
každého

K294

Jak ovlivňovat názory, postoje a činy
druhých – 3., rozšířené vydání
James Borg

3659

Umění přesvědčivé komunikace

3665

Nejlepší techniky všech dob
Matthias Pöhm

3656

3654

Umění slovní sebeobrany

17

Základy mezilidské
komunikace
6. vydání
Joseph A. DeVito

17×24 cm, pevná vazba, 512 stran,
635 Kč, 28,78 €,
ISBN 978-80-247-2018-0

20

Ekonomie a podnikání
44. vydání

Mezinárodní obchod
ve světové krizi 21. století

3584

Ekonomie evropské integrace
E
Richard Baldwin, Charles Wyplosz
R

Ludmila Štěrbová a kolektiv

Česko-anglická publikace poslouží zejména akademikům, studentům VŠ
a vědcům jako praktický
průvodce v anglickém
jazyce v prostředí
vysokého školství a vědy.
S příklady a cvičeními.
17×24 cm, 224 stran,
299 Kč, 11,99 €,
ISBN 978-80-247-3577-1

Matematika v ekonomii
a ekonomice Luboš Bauer,

Matematika pro studenty
ekonomie
Jiří Moučka, Petr Rádl

Hana Lipovská, Miloslav Mikulík, Vít Mikulík

3586

17×24 cm, asi 352 stran, cca 389 Kč, 17,51 €,
ISBN 978-80-247-4419-3

Oldřich Šoba, Martin Širůček, Roman Ptáček

Vladimír Pikora, Markéta Šichtařová

BESTSELL

ER

Co když je všechno jinak, než se na první pohled zdá? Možná se blíží
kolaps eurozóny. Jedna krize střídá druhou. Dá se v takové chvíli spoléhat na to, že se o nás postará stát? Myslíte na stáří, ale nevíte, jak
v tak zvláštní době investovat bezpečně? Známí ekonomové Vladimír
Pikora a Markéta Šichtařová na tyto otázky odpovídají způsobem
srozumitelným každému laikovi a odhalují, co nás čeká. Taková kniha
o ekonomice tu ještě nebyla!
17×24 cm, 224 stran, 269 Kč, 10,71 €,
ISBN 978-80-247-4207-6
d o ti s k ů !

J iž

3554

9

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

3589

Michal Spirit

17×24 cm, 192 stran,
269 Kč, 10,71 €,
ISBN 978-80-247-3290-9

5519

3545

Základy statistiky Aplikace
v technických a ekonomických
oborech Jiří Neubauer,

Veřejný sektor a veřejné
ﬁnance Financování nepodnikatelských a podnikatelských
aktivit František Ochrana,

17×24 cm, 240 stran,
349 Kč, 14,66 €,
ISBN 978-80-247-4273-1

o důchodech, euru a budoucnosti

Ojedinělá kniha vás
seznámí s evolučními
hrami, diferenciálními
hrami, statistickými hrami
a metahrami, vysvětluje
základní myšlenkové toky
a koncepty a ilustruje je
na mnoha příkladech.
17×24 cm, 232 stran,
349 Kč, 14,66 €,
ISBN 978-80-247-4620-3

Úvod do studia práva

Marek Sedlačík, Oldřich Kříž

17×24 cm, 304 stran, 349 Kč, 14,66 €,
ISBN 978-80-247-4636-4

Všechno je jinak aneb Co nám neřekli

Martin Chvoj

3548

17×24 cm, 272 stran,
355 Kč, 14,15 €,
ISBN 978-80-247-3243-5

3892

ER

Pokročilá teorie her ve světě
kolem nás

Průvodce základními
statistickými metodami

Marie Budíková, Maria Králová,
Bohumil Maroš

Publikace srozumitelně a prakticky seznamuje s problematikou
ﬁnanční matematiky – s principy jednoduchého a složeného
úročení a s jejich aplikacemi na reálných ﬁnančních produktech
a investičních nástrojích, jako jsou běžné a spořící účty, renty,
podílové fondy, úvěry, cenné papíry a měnové kurzy. Výklad
je doprovázen konkrétními příklady. Knihu ocení studenti
ekonomických VŠ a všichni zájemci o tuto oblast.

B E S T S E LL

Publikace je osvědčenou
pomůckou ke studiu
mikroekonomické teorie,
nové vydání neopomíjí
ani zkušenosti z ﬁnanční
a ekonomické krize. Je určeno studentům ekonomie
na VŠ a v MBA studiích.
17×24 cm, 368 stran,
429 Kč, 17,99 €,
ISBN 978-80-247-4385-1

Kniha srozumitelně
objasňuje matematické
pojmy nezbytné pro všechny
studenty ekonomických
fakult. Příklady s řešením
ilustrují témata, která plně
pokrývají základní kurzy
matematiky na VŠ.
17×24 cm, 272 stran,
355 Kč, 14,15 €,
ISBN 978-80-247-3260-2

Moderní učebnice inspirovaná prestižními publikacemi anglosaských univerzit je určena studentům VŠ ekonomického směru.
Pokrývá problematiku, jež je obsahem výuky matematiky na
českých VŠ, klade však důraz na případové studie z ekonomické
praxe, např. aplikace osvojených matematických dovedností při
řešení úloh z mikroekonomie a makroekonomie, managementu
a ﬁnancí. K procvičení slouží řešené příklady a cvičení.

Finanční matematika v praxi

2., aktualizované vydání
Václav Jurečka a kolektiv

Nové vydání je aktualizováno a doplněno s ohledem na vývoj světového
i českého hospodářství,
např. v oblasti ﬁskální
politiky, nezaměstnanosti, ekonomického cyklu
nebo měnového kurzu.
17×24 cm, 352 stran,
399 Kč, 16,76 €,
ISBN 978-80-247-4386-8

3552

Uznávaná učebnice
ekonomie obsahuje
všechna témata nezbytná pro kompletní kurz
ekonomie. Je určena
studentům VŠ i praktickým ekonomům.
21×28 cm, šitá vazba,
768 stran,
1059 Kč, 42,14 €,
ISBN 978-80-7169-891-3

Mikroekonomie
3578

2., aktualizované vydání
Václav Jurečka a kolektiv

3585

TIT UL U!
PĚ ŠN ÉH O
DO TIS K ÚS

3579

Makroekonomie

Gregory N. Mankiw

3581

jazykem pro studenty, akademiky a vědce
Libor Štěpánek, Janice de Haaff a kol.

Na trhu ojedinělá publikace je určena studentům VŠ a dalším
zájemcům o problematiku mezinárodního obchodu, a to v současné
světové krizi s ohledem na aktuální vývoj v globalizovaném podnikatelském prostředí. V knize se seznámíte s pojetím mezinárodního obchodu, aktuálními trendy i prognózami vývoje. Dále se věnuje
obchodní a investiční politice, obchodním aspektům evropské
integrace i mezinárodní konkurenceschopnosti.
17×24 cm, šitá vazba, 368 stran, 429 Kč, 18,02 €,
ISBN 978-80-247-4694-4

Zásady ekonomie
3336

3764

R
Renomovaná
publikace dává studentům VŠ, ekonomům, politologgům a dalším zájemcům o evropskou ekonomiku a integraci k disppozici srozumitelný přehled skutečností, teoretických zdůvodnění
a diskusí spjatých se změnami v Evropě. Čtvrté vydání bylo důkladně
aaktualizováno, aby přiblížilo nejčerstvější postup integrace. Moderní
kkniha nabízí teoretický výklad, praktické příklady a reálná data
ddokreslující pohled na dosud nevyřešené otázky integrace.
119×25 cm, šitá vazba, 584 stran, 499 Kč, 20,96 €,
ISBN 978-80-247-4568-8
IS

Academic English – Akademická
angličtina Průvodce anglickým

3590

Ekonomie a související obory

Dvacet let české koruny
na pozadí vývoje obchodního
bankovnictví v České republice
J. Ptatscheková, J. Dittrichová
Na trhu ojedinělá
monograﬁe je věnována
nejdůležitějším událostem novodobého vývoje
domácí měny a bankovnictví v České republice
v letech 1990 až 2012.
14×21 cm, pevná vazba,
144 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-4681-4

Jan Pavel, Leoš Vítek a kolektiv

17×24 cm, 264 stran,
355 Kč, 14,15 €,
ISBN 978-80-247-3228-2
3553

Mezinárodní ekonomie

Pavel Neumann, Pavel
Žamberský, Martina Jiránková

17×24 cm, 160 stran,
249 Kč, 9,85 €,
ISBN 978-80-247-3276-3
3767

Stát ve třetím tisíciletí

Hans-Adam II. z Liechtensteinu

17×24 cm, pevná vazba,
208 stran,
319 Kč, 12,81 €,
ISBN 978-80-247-3652-5

Ekonomie a podnikání
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Management v informační společnosti
Procesně řízená organizace
3291

3573

Zuzana Šedivá

Principy, metodiky, architektury
Tomáš Bruckner, Jiří Voříšek,
Alena Buchalcevová a kolektiv

Publikace shrnuje současné
poznání v oblasti analýzy
a návrhu podnikových
informačních systémů.
Podrobný popis disciplín
tvorby IS je založen na
metodice MMDIS a vícedimenzionálním přístupu.
17×24 cm, 360 stran,
398 Kč, 17,91 €,
ISBN 978-80-247-4153-6

17×24 cm, pevná vazba, 496 stran,
589 Kč, 23,61 €,
ISBN 978-80-247-2615-1
3458

XML technologie Principy
a aplikace v praxi I. Mlýnková,
M. Nečaský, J. Pokorný,
K. Richta, K. Toman, V. Toman

16×24 cm, 272 stran,
319 Kč, 14,57 €,
ISBN 978-80-247-2725-7

Podnikové informační systémy

Václav Řepa

Podnik v informační společnosti
3., aktualizované a doplněné vydání
Josef Basl, Roman Blažíček

3294

Tvorba informačních systémů

3258

Podniková informatika
2., přepracované a aktualizované
vydání Jan Pour, Libor Gála,

Tato ojedinělá publikace
se komplexně zabývá
organizačními procesy
a jejich funkcí v řízení
ﬁrmy. Klíčovou částí knihy je autorsky originální
metodika Informačního
modelování organizací.
17×24 cm, 304 stran,
369 Kč, 16,61 €,
ISBN 978-80-247-4128-4

Již třetí vydání uznávané
publikace zohledňuje
dynamický vývoj v oblasti
podnikových informačních
systémů a nové požadavky
kladené na IS ze strany
podniků. S případovými
studiemi.
17×24 cm, pevná vazba,
328 stran, 429 Kč, 17,99 €,
ISBN 978-80-247-4307-3

Velká kniha o řízení ﬁrmy

Jim Collins

Praktické postupy pro úspěšný rozvoj organizace

Světově uznávaná kniha (v originále Good to Great) ukazuje, čím se liší
ﬁrmy, které se z průměrných vyhouply mezi nejlepší. Autor zkoumal, proč
některá společnost nabrala skvělý výkon, zatímco jiná zůstala jen dobrá.
Dozvíte se, jaký typ vůdcovství je nutný k dosažení výjimečnosti, že ideální
je kombinace ﬁremní kultury založené na disciplíně s etikou podnikání nebo
že ﬁrmy, které zavádějí radikální změny, se téměř nikdy nestanou skvělými.

Dana Janišová, Mirko Křivánek

Řízení rizik ve ﬁrmách a jiných
organizacích
4., aktualizované a rozšířené vydání
Vladimír Smejkal, Karel Rais

3570

B E S TS E LL

Kniha se komplexně a s důrazem na využití
poznatků v praxi věnuje řízení ﬁrmy od strategie až po praktickou implementaci metod
a nástrojů usnadňujících fungování celé
organizace. Autoři ukazují, že ﬁrma se chová
jako živý organismus s navzájem provázanými
částmi – pokud jedna z nich přestane fungovat, odrazí se to i na ostatních. Kniha nemá
svou komplexností a praktičností na českém
trhu konkurenci.
17×24 cm, pevná vazba, 400 stran,
590 Kč, 24,78 €,
ISBN 978-80-247-4337-0

ER

Tvorba strategie a strategické
plánování Teorie a praxe

Jiří Fotr, Emil Vacík, Ivan Souček,
Miroslav Špaček, Stanislav Hájek

Velká kniha

Osobní
mistrovství

Kniha uznávaných autorů
pomůže manažerům zvýšit
kvalitu tvorby strategie
i strategických plánů s důrazem na investiční program a ﬁnanční plán, jejich
realizaci, kontrolu, řízení
rizik a zvládání krizí.
17×24 cm, pevná vazba,
384 stran, 495 Kč, 20,79 €,
ISBN 978-80-247-3985-4
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Velká kniha

kujeme
akcionáĜe
Znalosti klasi¿

vé myšlení
2.1 Systémo

d 24

DĞŶƚĄůŶşŵŽĚĞů
WƌĂǀŝĚůĂŚƌǇ

hodnoty pro

ͣĂŬ

Kniha se podrobně věnuje
rizikům, která hrozí ﬁrmám
i jiným organizacím. Je
aktualizována s ohledem
na nový OZ a jiné předpisy,
nově se věnuje rizikům
spojeným s využíváním
fondů EU aj.
17×24 cm, pevná vazba,
488 stran, 590 Kč, 24,78 €,
ISBN 978-80-247-4644-9

Systémový pohled

24

ͣsĞǌƐĞƐƷƐ
ƉĢĐŚǇ
ũŝŶǉĐŚ͞

17×24 cm, pevná vazba, 304 stran, 425 Kč, 19,48 €,
ISBN 978-80-247-2545-1

ZNALOSTI

DŽĚĞƌŽǀĂŶĠ
ƚĞŵĂƟĐŬĠďůŽŐǇatd.)
;ƐĞŬƚŽƌǇ͕ƉƌŽĚƵŬƚǇ
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3469

3986

Řízení změn ve ﬁrmách
a jiných organizacích

Procesní řízení pro manažery

17×24 cm, pevná vazba, 136 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-4564-0

Manažerská příručka pro všechny, kdo chtějí pomocí procesního řízení co nejrychleji dosahovat konkrétních a udržitelných
výsledků. Úspěšnost přechodu od funkčního k procesnímu
řízení není mechanická záležitost, ale je determinována třemi
klíčovými proměnnými. Návazně na tyto proměnné kniha
deﬁnuje čtyři základní úrovně zralosti procesního řízení a pro
každou úroveň pak odpovídající metody a nástroje.

17×24 cm, pevná vazba, 176 stran,
269 Kč, 10,71 €,
ISBN 978-80-247-4008-9
3285

3952

Krizové řízení podniku
2., aktualizované a rozšířené
vydání

Zlepšování podnikových
procesů
Alena Svozilová

17×24 cm, pevná vazba, 232 stran,
319 Kč, 12,81 €,
ISBN 978-80-247-3938-0

Roman Zuzák, Martina Königová

17×24 cm, pevná vazba, 256 stran,
375 Kč, 14,99 €,
ISBN 978-80-247-3156-8

17×24 cm, pevná vazba, 416 stran,
529 Kč, 20,99 €,
ISBN 978-80-247-3293-0
3544

Management rizik projektů
se zaměřením na projekty
v průmyslových podnicích

Michal Korecký, Václav Trkovský

17×24 cm, pevná vazba, 584 stran,
739 Kč, 29,67 €,
ISBN 978-80-247-3221-3

22 šablon klíčových dokumentů
a 3 kompletní reálné projekty
Jan Doležal, Jiří Krátký, Ondřej Cingl

Praktická publikace zkušených autorů je důležitou
pomůckou pro všechny
projektové manažery.
Přináší vzory dokumentů pro
jednotlivé fáze a nástroje
projektového managementu.
17×24 cm, 192 stran,
289 Kč, 12,14 €,
ISBN 978-80-247-4631-9

3292

Jiří Fotr, Ivan Souček

17×24 cm, 176 stran, 249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-5038-5

5 kroků k úspěšnému projektu

3746

Investiční rozhodování
a řízení projektů

Roman Fišer

Lea Kubíčková, Karel Rais

Projektový management podle
IPMA 2., aktualizované a doplněné
vydání Jan Doležal, Pavel Máchal,
Branislav Lacko a kolektiv

BES

Nové vydání jediné publikace o řízení projektů dle
české implementace standardu projektového řízení
IPMA ICB v3.1 je určeno
zkušenějším i začínajícím
projektovým manažerům
a studentům VŠ.
17×24 cm, pevná vazba,
528 stran, 649 Kč, 29,21 €,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-4275-5

Projektový management
3289

Roman Zuzák
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Strategické řízení podniku

3994

3587

3971

Překlad bestselleru Good to Great

3595

Jak z dobré ﬁrmy udělat skvělou

3268

Podnikání a management

Systémový přístup k řízení projektů
2., aktualizované a doplněné vydání
Alena Svozilová
Druhé vydání úspěšné
knihy je doplněno o rozšířené procesní modely PM,
nově zpracováno je řízení
projektů ve speciﬁckých
prostředích, výrazněji rozšířena je projektová kontrola
a řízení kvality.
17×24 cm, pevná vazba,
392 stran, 479 Kč, 19,31 €,
ISBN 978-80-247-3611-2

Ekonomie a podnikání
Vše nezbytné, co potřebujete vědět pro dosažení
úspěchu v podnikání,
se dozvíte v této knize z pera
uznávaných autorů a českých podnikatelů. S příklady
a případovými studiemi.
17×24 cm, pevná vazba,
432 stran,
539 Kč, 21,41 €,
ISBN 978-80-247-3339-5

Gustav Tomek, Věra Vávrová
Na trhu ojedinělá publikace poskytuje návod, jak řešit rozpory mezi
funkcemi hodnototvorného procesu s cílem zvýšení konkurenceschopnosti ﬁrmy a hodnoty pro zákazníka. Základem je procesní
pohled na řízení odbytu, výroby a nákupu v rámci operativního
řízení výroby. Kniha spojující teorii s praxí je určena managementu
výrobních ﬁrem, studentům a je také pomůckou pro tvůrce softwaru v oblasti řízení odbytu, výroby a nákupu.
17×24 cm, 368 stran, 429 Kč, 18,02 €, ISBN 978-80-247-4486-5

Ekonomické a ﬁnanční řízení
ﬁrmy Manažerské účetnictví v praxi

2., výrazně rozšířené a aktualizované vydání
Tomáš Petřík

BES

3571

5., aktualizované a doplněné vydání
Miloslav Synek a kolektiv

Ekonomické a ﬁnanční řízení
pro neekonomy
2., aktualizované a rozšířené vydání
Hana Scholleová

Nové vydání nejpoužívanější publikace o řízení ﬁrmy
je aktualizováno v souvislosti s vývojem v české
a světové ekonomice,
legislativě apod. Je určeno
všem manažerům, podnikatelům a studentům VŠ.
17×24 cm, pevná vazba,
480 stran, 635 Kč, 25,37 €,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-3494-1

Jak číst účetní výkazy

Základy českého účetnictví a výkaznictví
Karel Šteker, Milana Otrusinová

Finanční analýza Komplexní
průvodce s příklady – 2., rozšířené vydání
Adriana Knápková, Drahomíra
Pavelková, Karel Šteker
Publikace s mnoha příklady ukazuje, jak pracovat
s účetními výkazy a jak
používat metody a postupy ﬁnanční analýzy.
Druhé vydání je rozšířeno
o analýzu při účtování
podle IFRS.
17×24 cm, 240 stran,
329 Kč, 13,82 €,
ISBN 978-80-247-4456-8

Kniha je určena všem,
kteří se potřebují rychle
zorientovat v účetních
výkazech dané společnosti. Velmi cenné jsou
příklady a praktické
ukázky interpretací
účetních výkazů.
17×24 cm, 264 stran,
299 Kč, 12,56 €,
ISBN 978-80-247-4702-6

Nové vydání je výrazně rozšířeno o moderní procesní,
hodnotové a zákaznicky a tržně orientované ﬁremní řízení
včetně ABC/ABM. Důraz je
kladen na vztah MÚ a tvorbu
efektivních rozhodnutí.
21×28 cm, pevná vazba,
736 stran,
1490 Kč, 59,77 €,
ISBN 978-80-247-3024-0

3., aktualizované a doplněné vydání
Jaromír Veber, Jitka Srpová a kolektiv

Třetí vydání knihy je
aktualizováno v souvislosti se změnami právních
norem, nově upravena
je problematika podpory
podnikání, marketingových
a obchodních činností, vč.
informačního zabezpečení.
17×24 cm, pevná vazba,
336 stran, 439 Kč, 18,44 €,
ISBN 978-80-247-4520-6

0R[N CÅ2

Finanční průvodce neﬁnančního
manažera Jak se rychle zorientovat

v podnikových a projektových ﬁnancích
Jakub Slavík

Úspěšná kniha srozumitelně
a na mnoha řešených příkladech osvětluje základní
ekonomické kategorie. Nové
vydání je rozšířeno o vysvětlení vztahů mezi náklady,
výnosy a ziskem.
17×24 cm, pevná vazba,
272 stran,
369 Kč, 16,61 €,
ISBN 978-80-247-4004-1

3472

3283

0R[N CÅ2

Zkušení autoři radí, jak
připravit kvalitní podnikatelský plán, s nímž
uspějete u investorů či
bank. Cenné jsou příklady
plánů a rady expertů
z praxe. Dozvíte se i základy tvorby strategií.
17×24 cm, 200 stran,
259 Kč, 11,14 €,
ISBN 978-80-247-4103-1

Manažerská ekonomika
3757

Jitka Srpová, Ivana Svobodová,
Pavel Skopal, Tomáš Orlík

3916

3470

Podnikatelský plán a strategie

3474

Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti
českých podnikatelů
Jitka Srpová, Václav Řehoř a kolektiv

3991

Od operativního řízení výroby k dodavatelskému
řetězci

Podnikání malé a střední ﬁrmy

Základy podnikání
3467

Integrované řízení výroby

3473
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Odborníci bez ekonomického vzdělání díky
knize porozumí základním
principům ﬁnančního řízení
v situacích, do nichž se
mohou dostat, např. při
rozhodování o investicích,
outsourcingu apod.
17×24 cm, 176 stran,
269 Kč, 11,30 €,
ISBN 978-80-247-4593-0

3913

Měření výkonnosti
Jak měřit, vyhodnocovat
a využívat informace o podnikové výkonnosti Jaroslav Wagner

17×24 cm, 256 stran,
399 Kč, 15,87 €,
ISBN 978-80-247-2924-4
3279

Investiční controlling
Jak hodnotit investiční záměry
a řídit podnikové investice
Hana Scholleová

17×24 cm, 288 stran,
429 Kč, 17,16 €,
ISBN 978-80-247-2952-7

2., aktualizované a doplněné vydání
Marek Šedivý, Olga Medlíková

Fundraising
3583

3960

Úspěšná nezisková organizace

3959

V novém vydání ojedinělé
příručky o „podnikání
v neziskovce“ se zkušení
odborníci opět podělí o to,
co je třeba mít, udělat
a zajistit pro efektivní
a správné fungování
neziskové organizace.
17×24 cm, 160 stran,
249 Kč, 9,85 €,
ISBN 978-80-247-4041-6

Public relations, fundraising
a lobbing pro neziskové
organizace

Marek Šedivý, Olga Medlíková
V ojedinělé příručce zkušených autorů se dozvíte,
co je třeba udělat, aby se
nezisková organizace stala
atraktivní pro veřejnost
a byla schopna zajistit
dostatek zdrojů na prosazování svého poslání.
17×24 cm, 144 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-4040-9

Marketing a strategické řízení
ve veřejných službách

pro neziskové organizace
Petr Boukal a kolektiv

Jak poskytovat zákaznicky orientované veřejné služby

V knize se dozvíte zásady
a fundraisingové metody
vhodné pro komunikaci
s možnými podporovateli. Výklad je doplněn
praktickými příklady
z různých oblastí působení
neziskových organizací.
17×24 cm, 264 stran,
349 Kč, 14,66 €,
ISBN 978-80-247-4487-2

Jakub Slavík
Na trhu ojedinělá publikace je určena manažerům a výkonným
pracovníkům organizací, které dodávají veřejné služby (školství,
zdravotnictví, hromadná doprava, sociální služby aj.). Zkušený autor
seznamuje čtenáře se základními principy marketingového řízení
a zákaznicky orientovaného strategického řízení a ukazuje, jak je
aplikovat na speciﬁcké prostředí veřejných služeb. Nabízí také řadu
případových studií.
17×24 cm, 192 stran, 299 Kč, 12,56 €, ISBN 978-80-247-4819-1

3296

3576

3471

Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti ﬁrem
a CSR reportování

Etika, ekonomika, příroda

Expertní inženýrství
v systémovém pojetí

Klára Kašparová, Vilém Kunz

17×24 cm, 160 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-4480-3

3187

Neziskové organizace

Josef Šmajs, Bohuslav Binka,
Ivo Rolný

14×21 cm, 192 stran,
298 Kč, 13,41 €,
ISBN 978-80-247-4293-9

Přemysl Janíček, Jiří Marek
a kolektiv

17×24 cm, pevná vazba, 592 stran,
690 Kč, 28,98 €,
ISBN 978-80-247-4127-7

3464

Společenská odpovědnost
organizace CSR v praxi a jak
s ním dál Marek Pavlík,

Martin Bělčík a kolektiv

17×24 cm, 176 stran,
269 Kč, 10,71 €,
ISBN 978-80-247-3157-5

3466 Likvidace podniku, Václav Pelikán, 185 Kč, 7,27 € 3748 Kreativita a inovace
v organizaci, Emilie Franková, 375 Kč, 14,99 € 3275 Oceňování podniku a standardy hodnoty,
Tomáš Krabec, 539 Kč, 21,41 € 3271 Projektový management pro praxi, Stephen Barker,
Rob Cole, 229 Kč, 195 Kč, 7,70 € 3752 Řízení platební schopnosti podniku, Mária Režňáková
a kolektiv, 319 Kč, 12,81 € 3269

Úspěšný projektový manažer, Richard Newton, 375 Kč, 17,19 €

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Ekonomie a podnikání

Čtvrté vydání dnes již
klasického díla v oblasti
managementu je neocenitelným průvodcem po světě
podnikání. Autor v něm formou atlasu shrnul zkušenosti
ze své zhruba dvacetileté
poradenské praxe.
17×24 cm, 160 stran,
269 Kč, 10,71 €,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-3664-8

20 typů lidí – jak s nimi jednat,
jak je vést a motivovat
2., rozšířené vydání
František Bělohlávek

Asertivita pro manažery

Jak využít pozitiva asertivní komunikace
k dosažení svých cílů – 2., rozšířené vydání
Dagmar Lahnerová

Koučování pro manažery

aneb Všichni mají potřebné zdroje
pro své cíle
Radoslava Podaná
Pokud chcete využívat
metodu koučování k rozvoji
a motivaci spolupracovníků, klientů či přátel,
v této knížce zkušené
a uznávané autorky získáte
ucelený a praktický návod
jak na to.
14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 7,10 €,
ISBN 978-80-247-4519-0

Knížka úspěšných českých
autorů a koučů se věnuje
tématu aktivního řízení
osobního života a cestám
k získání stálého životního
uspokojení. Nalezněte
pozitivní postoj k sobě,
druhým i životu.
14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 7,61 €,
ISBN 978-80-247-4010-2

Richard Templar, Ros Jay

B E S T S E LL

2. vydání bestselleru
Richard Templar

Poprvé šéfem

3861

Jiří Plamínek

ER

Nemáte dost času pro přípravu klíčových
manažerských úkolů? Drtí vás náročné deadliny a přemíra práce? Chtěli byste vzdorovat
času, ale nevíte jak? Tento praktický manuál
vám poskytne rady a tipy, co říkat a dělat,
potřebujete-li vybrat vhodného pracovníka, motivovat spolupracovníky, připravit
prezentaci, projekt či vést týmové porady
a koučovat.
17×24 cm, pevná vazba, 520 stran,
739 Kč, 33,69 €, ISBN 978-80-247-1279-6

Chcete se stát snadno
a rychle úspěšnými manažery? V rozšířeném vydání
světového bestselleru se
dozvíte, jaká pravidla musíte znát, abyste vytčených
cílů dosáhli a vybudovali si
skvělou kariéru.
14×21 cm, 248 stran,
269 Kč, 12,11 €,
ISBN 978-80-247-4176-5

Tajemství motivace
Jak zařídit, aby pro vás lidé rádi
pracovali – 2., doplněné vydání

3247

Velká kniha
manažerských
dovedností

107 zlatých pravidel úspěšného
manažera

Ve druhém vydání úspěšné
příručky se dozvíte, jak
asertivně jednat s jednotlivci a týmy, jak vyjadřovat
nesouhlas a řešit konﬂikty,
jak čelit kritice a jak
používat prvky asertivity
v praxi.
17×24 cm, 192 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-4406-3

3980

3955

změnám a osobní spokojenosti
Jiří Suchý, Pavel Náhlovský

Autor, úspěšný kouč
lídrů, v tomto evropském
bestselleru předkládá
kombinací otázek a akčních plánů návod, jak na
sobě cíleně pracovat,
abyste zlepšili své vůdčí
dovednosti.
14×21 cm, 176 stran,
249 Kč, 11,21 €,
ISBN 978-80-247-4163-5

Vynikající knížka,
která je bestsellerem
v západní Evropě, ukazuje
na mnoha rozhovorech,
koučovacích otázkách
a příkladech, jak úspěšně
vést druhé lidi pomocí
koučování.
17×24 cm, 256 stran,
375 Kč, 17,19 €,
ISBN 978-80-247-2654-0

Jak úspěšněji zvládat
komunikaci a jednání
s druhými lidmi? Ve druhém
vydání oblíbené knížky
přibližuje autor již dvacet
lidských typů a přináší
rady a techniky, jak s nimi
efektivně pracovat.
17×24 cm, 160 stran,
199 Kč, 8,36 €,
ISBN 978-80-247-4323-3

Životní koučování
a sebekoučování Klíč k pozitivním

Lídrem jednoduše a přirozeně
Steve Radcliffe

3995

potenciál podřízených pracovníků
E. Haberleitner, E. Deistler, R. Ungvari

Leadership
3574

Vedení lidí a koučování
v každodenní praxi Jak rozvíjet

3967

3969

BES

3637

Praktický atlas managementu
4., zcela přepracované vydání
Jiří Plamínek

3973

3768

Vedení lidí, týmů a ﬁrem
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Jak uspět na vedoucí pozici
6., doplněné vydání
Ralph Frenzel
Stali jste se poprvé šéfem
nebo vedoucím týmu? Tato
knížka vám praktickými
tipy, radami a příklady
pomůže v nové roli uspět.
Najdete tu také plán
aktivit na prvních 100 dnů
vašeho šéfování.
14×21 cm, 160 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-4637-1

14×21 cm, 128 stran,
185 Kč, 7,27 €,
ISBN 978-80-247-3447-7
3965

Vedení porad
Jak dosáhnout maximálního
výsledku s minimem lidí, času
a energie – 2., rozšířené vydání
Jiří Plamínek

14×21 cm, 120 stran,
179 Kč, 7,99 €,
ISBN 978-80-247-4118-5

3976

3745

3278

3287

Konﬂikty a vyjednávání
Umění vyhrávat, aniž by někdo
prohrál – 3., upravené a doplněné
vydání Jiří Plamínek

10 nejdražších manažerských chyb Jak se vyvarovat
nejzávažnějších chyb při řízení
lidí Jan Urban

Organizační kultura a její
změna

Management
Organizování, rozhodování,
ovlivňování

14×21 cm, 136 stran,
189 Kč, 8,51 €,
ISBN 978-80-247-4485-8

17×24 cm, 176 stran,
279 Kč, 11,14 €,
ISBN 978-80-247-3176-6

Růžena Lukášová

17×24 cm, pevná vazba, 240 stran,
375 Kč, 14,99 €,
ISBN 978-80-247-2951-0

Ladislav Blažek

17×24 cm, pevná vazba, 200 stran,
319 Kč, 12,43 €,
ISBN 978-80-247-3275-6

3763

3954

3288

3705

Komunikační a obchodní
dovednosti manažera
3., doplněné vydání

10 kroků k vyššímu výkonu
pracovníků Jak snadno
a účinně předcházet nedostatkům
v práci Jan Urban

Management a organizační
chování 2., aktualizované
a rozšířené vydání

Management

Vladimíra Khelerová

14×21 cm, 144 stran,
199 Kč, 8,13 €,
ISBN 978-80-247-3566-5

17×24 cm, 128 stran,
198 Kč, 8,91 €,
ISBN 978-80-247-3955-7

Václav Cejthamr, Jiří Dědina

17×24 cm, pevná vazba,
352 stran, 479 Kč, 18,88 €,
ISBN 978-80-247-3348-7

James H. Donelly, James L.
Gibson, John M. Ivancevich

17×23 cm, šitá vazba, 824 stran,
999 Kč, 46,47 €,
ISBN 978-80-7169-422-9

4370

3754

25052

2899

Jak žít šťastně na dluh

11 manažerských hříchů
Jak se manažeři připravují
o kariéru, rozum, partnery a zábavu

Psychologie efektivního
leadershipu

Manažerské dovednosti

17×24 cm, 176 stran,
269 Kč, 10,71 €,
ISBN 978-80-247-3456-9

14×21 cm, 152 stran,
259 Kč, 10,88 €,
ISBN 978-80-247-4646-3

Josef Janda

14×21 cm, 176 stran,
239 Kč, 10,09 €,
ISBN 978-80-247-4833-7

Umění přesvědčivé komunikace,
James Borg, viz str. 17 3656

Klaus Schuster

Jakub Procházka, Martin Vaculík,
Petr Smutný

Jan Lojda

14×21 cm, 184 stran,
289 Kč, 11,57 €,
ISBN 978-80-247-3902-1

3738

2323

3026

Rozvoj a vzdělávání
manažerů

Sociální vztahy v organizaci
a jejich management

17x24 cm, 240 stran,
375 Kč, 14,99 €,
ISBN 978-80-247-3067-7

17×24 cm, 224 stran,
349 Kč, 14,66 €,
ISBN 978-80-247-4211-3

101 příběhů a metafor
z manažerské praxe
Kreativní nástroj pro lektory,
manažery a edukátory

Ivana Folwarczná

Vojtěch Bednář a kolektiv

Petr Škrla

14×21 cm, 176 stran,
269 Kč, 10,71 €,
ISBN 978-80-247-2141-5
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Ekonomie a podnikání

Personalistika, vzdělávání a trénink

Dave Ulrich, Jon Younger, Wayne Brockbank, Mike Ulrich
Kniha poskytuje profesionálům v oblasti HR inspirativní myšlenky a praktické nástroje pro rozvoj
jejich práce a zvýšení efektivnosti organizace, v níž
zodpovídají za oblast lidských zdrojů. Klíčovým
konceptem je HR byznys partner, tedy profesionál
zodpovědný za řízení lidských zdrojů, který se
přímo podílí na vytváření hodnoty pro organizaci,
dosahování klíčových cílů a realizaci strategie
a plánů ﬁrmy.
„Přesvědčivý a průlomový pohled na věc, který profesi řízení lidských zdrojů doslova katapultuje do
reality ekonomiky podnikání. Z bohatství této knihy
může těžit každý vedoucí pracovník. Autorům se
skvěle podařilo postavit pracovníky HR před výzvu
spočívající ve zvládnutí jazyka businessu.“

Personalistika pro manažery
a personalisty
Martin Šikýř

3628

17×24 cm, pevná vazba, 304 stran,
495 Kč, 20,79 €, ISBN 978-80-247-5090-3

17×24 cm, pevná vazba,
272 stran, 425 Kč, 17,11 €,
ISBN 978-80-247-3058-5

Personální práce v malých
a středních ﬁrmách
4., aktualizované a doplněné vydání
Josef Koubek

Kniha výborně poradí
a pomůže při běžné i méně
časté personální práci.
Čtvrté vydání se nově věnuje např. řízení talentů,
koncepci celkové odměny
nebo participaci a zapojování pracovníků.
17×24 cm, 288 stran,
399 Kč, 15,87 €,
ISBN 978-80-247-3823-9

Vyučovací metody na vysoké
škole Praktický průvodce výukou
v prezenční i distanční formě studia
Lucie Rohlíková, Jana Vejvodová

100 kreativních metod a her
na semináře a workshopy
Zamyat M. Klein

Alžbeta Kucharčíková

Praktická publikace
uznávaných autorek je
nepostradatelná pro mladé
vysokoškolské učitele,
ale ocení ji i zkušenější
pedagogové, kterým nabídne mnoho cenných rad
a zajímavých podnětů.
17×24 cm, 288 stran,
349 Kč, 15,71 €,
ISBN 978-80-247-4152-9

3591

Efektivní vzdělávání
zaměstnanců 2., aktualizované
a rozšířené vydání Josef Vodák,

3887

3660

Kniha prvního českého
mediátora plná praktických
rad a příkladů představuje
způsob řešení sporů, při
němž účastníkům konﬂiktu
pomáhá s nalezením dohody nestranný odborník:
mediátor.
14×21 cm, 168 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-5031-6

Dave Ulrich

Praktická příručka je
určena začínajícím
i zkušenějším lektorům.
Druhé vydání přináší
nové metody práce s posluchači, hry a další rady
a tipy, jak řešit lektorsky
náročné situace.
17×24 cm, 176 stran,
269 Kč, 11,30 €,
ISBN 978-80-247-4336-3

3766

Nejúčinnější lék na konﬂikty
Jiří Plamínek

3648

Mistrovské řízení
lidských zdrojů

3888

3970

Manuál úspěšného lektora
2., doplněné vydání
Olga Medlíková

Druhé vydání komplexní a praktické publikace se věnuje
úspěšným metodám moderní výuky a ukazuje, jak z jejích prvků
stavět vzdělávací programy, jak volit styl výuky a řešit potíže,
jež při učení vznikají. Pro druhé vydání autor přepracoval výklad
věnující se účelu, kontextu a stavu vzdělávání dospělých a nově
představuje čtyři významné učitele lidstva a věnuje se vlivu
učitelů na společnost vůbec.
17×24 cm, pevná vazba, 336 stran, 529 Kč, 22,22 €, ISBN
978-80-247-4806-1

Mediace

17×24 cm, pevná vazba,
448 stran, 739 Kč, 33,69 €,
ISBN 978-80-247-2890-2

Lektorské dovednosti
3655

Průvodce pro lektory, účastníky a zadavatele
2., rozšířené vydání Jiří Plamínek

Michael Armstrong

Publikace přináší ucelený
pohled na personalistiku
a personální činnosti
v moderní organizaci, seznamuje s důležitými ustanoveními pracovněprávních
předpisů, odkazuje na
platný zákoník práce.
17×24 cm, 208 stran,
249 Kč, 11,21 €,
ISBN 978-80-247-4151-2

Karen Carey
seniorní viceprezidentka pro řízení lidských zdrojů,
Atlantis

Vzdělávání dospělých

Odměňování pracovníků
Jak z odměňování učinit zdroj
úspěšnosti podniku

3777

Šest kompetencí HR budoucnosti

3642

Nejnovější trendy a postupy – 10. vydání
Michael Armstrong

Výhodou publikace je
komplexní zpracování
problematiky. Autor,
světová kapacita v oboru, ji
připravil s cílem, aby řízení
lidských zdrojů maximálně
přispívalo k úspěšnosti
organizace.
17×24 cm, pevná vazba,
800 stran, 990 Kč, 48,40 €,
E R ISBN 978-80-247-1407-3
LL
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3966

Nová éra řízení lidských
zdrojů – ze servisu partnerem

3480

Řízení lidských zdrojů

111 her pro atraktivní výuku
angličtiny
Petr Hladík

Chcete vést výuku
hravou a nenásilnou
formou? V knize najdete
111 her, které jsou rozděleny dle cíle na aktivizující hry, seznamovací,
konverzační, gramatické
a hry pro rozvoj psaní.
14×21 cm, 144 stran,
199 Kč, 8,36 €,
ISBN 978-80-247-4763-7

Knížka přináší 100 atraktivních metod, oblíbených
her, cvičení a nápadů pro
semináře a workshopy,
které nadchnou účastníky, zatraktivní průběh
semináře a zvýší efektivitu
vzdělávání.
14×21 cm, 184 stran,
249 Kč, 11,21 €,
ISBN 978-80-247-4023-2

17×24 cm, 240 stran,
319 Kč, 12,43 €,
ISBN 978-80-247-3651-8
3963

133 her pro motivaci a rozvoj
týmů 2., rozšířené vydání
Jaroslava Ester Evangelu,
Oldřich Fridrich

17×24 cm, 176 stran,
289 Kč, 11,57 €,
ISBN 978-80-247-3927-4

2887

3953

3276

3870

Personální řízení
Východiska a vývoj, 2., přepracované a rozšířené vydání

Koncepce personálního
řízení a řízení lidských zdrojů

70 tipů pro hodnocení
pracovníků

17×24 cm, 192 stran,
279 Kč, 11,14 €,
ISBN 978-80-247-3948-9

17×24 cm, 168 stran,
249 Kč, 9,85 €,
ISBN 978-80-247-2937-4

Lektorské ﬁnty Jak připravit
a realizovat zajímavá školení
2., aktualizované a rozšířené
vydání Jana Trdá

Renata Kocianová

17×24 cm, 152 stran,
249 Kč, 11,21 €,
ISBN 978-80-247-3269-5

Sergej Vojtovič

Diane Arthur

14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 6,84 €,
ISBN 978-80-247-3675-4

2142

3775

3255

3644

Personální činnosti a metody
personální práce

Psychologie pro ekonomy
a manažery 3., aktualizované
a doplněné vydání

Diagnostické metody
v personalistice

Hry na semináře
a workshopy 66 kreativních
her Susanne Beermann,

Renata Kocianová

17×24 cm, 224 stran,
319 Kč, 12,43 €,
ISBN 978-80-247-2497-3

Daniela Pauknerová a kolektiv

17×24 cm, 264 stran,
319 Kč, 14,36 €,
ISBN 978-80-247-3809-3

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Jaroslava Ester Evangelu

17×24 cm, 176 stran,
269 Kč, 12,18 €,
ISBN 978-80-247-2607-6

Monika Schubach

14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 7,90 €,
ISBN 978-80-247-2964-0

Ekonomie a podnikání
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Marketing a reklama

Moderní metody a techniky
marketingového výzkumu
Roman Kozel, Lenka Mynářová,
Hana Svobodová

Poprvé u nás vychází kniha
Philipa Kotlera, která je
přizpůsobena podmínkám na
evropském, a tedy i českém
trhu! Komplexně se zabývá
všemi důležitými oblastmi
marketingu.
17×24 cm, pevná vazba,
1048 stran,
1499 Kč, 68,38 €,
ISBN 978-80-247-1545-2

Mezinárodní marketing
3179

Chování zákazníka
3760

14. vydání

Philip Kotler, Kevin Lane Keller
Čtrnácté vydání nejuznávanější učebnice marketingového řízení, tzv. bible
marketingu, přináší nejnovější poznatky
marketingové teorie a praxe. Autoři
reﬂektují dramatické změny v marketingovém prostředí v poslední době,
zejména ekonomické poklesy a recese,
rostoucí význam udržitelného a „zeleného“
marketingu a rychlý rozvoj využití počítačů,
internetu a mobilních telefonů. Významná
pozornost je věnována sociálním médiím
a komunikaci vůbec. Všechna témata jsou
aktualizována a doplněna o nové přístupy,
myšlenky a příklady z praxe. Na konci
každé kapitoly najdete nové případové
studie vysoce inovativních a marketingově
úspěšných počinů ﬁrem z různých oblastí.
Výklad pokrývá všechna hlavní témata
marketing managementu.

Strategie a trendy – 2., rozšířené vydání
Dagmar Jakubíková
Publikace se komplexně
věnuje problematice
strategického marketingu,
tvorbě marketingových
strategií, jejich implementaci a kontrole. Je určena
manažerům, podnikatelům
i studentům VŠ.
17×24 cm, pevná vazba,
368 stran, 495 Kč, 20,79 €,
ISBN 978-80-247-4670-8

Publikace představuje současné metody, postupy a techniky
marketingového výzkumu
a přináší řadu rad a aktuálních
trendů. Velmi cenné je množství příkladů a případových
studií z reálné praxe.
17×24 cm, pevná vazba,
304 stran,
399 Kč, 16,30 €,
ISBN 978-80-247-3527-6

Jak odkrýt tajemství „černé skříňky“
Jitka Vysekalová a kolektiv

Marketing management

Strategický marketing
3186

3181

Šesté vydání jedné z nejpoužívanějších učebnic
marketingu přináší kromě
základů strategického
marketingu a nástrojů
marketingového mixu
pohled na nejnovější trendy
a formy marketingu.
17×23 cm, pevná vazba,
864 stran, 999 Kč, 48,10 €,
ISBN 978-80-247-0513-2

4. evropské vydání
Veronica Wong, Philip Kotler,
John Saunders, Gary Armstrong

3., aktualizované a přepracované vydání
Hana Machková
Nové vydání moderní publikace reaguje na současný
vývoj v oblasti mezinárodního marketingu. Je
rozšířeno o aktuální trendy
v komunikační politice
a distribuci či úlohu inovací
v podnikání.
17×24 cm, pevná vazba,
200 stran, 319 Kč, 12,86 €,
ISBN 978-80-247-2986-2

Plnobarevná publikace
přináší nejnovější poznatky
o tom, jak chování spotřebitele ovlivňuje cena, produkt,
značka, obal atd., představuje typy spotřebitelů a mnoho
dalšího. S příklady z praxe.
17×24 cm, pevná vazba,
360 stran,
425 Kč, 17,11 €,
ISBN 978-80-247-3528-3

3572

Moderní marketing

BESTSELLE

21×28 cm, pevná vazba, 816 stran,
2290 Kč, 96,18 €,
ISBN 978-80-247-4150-5

R

Základy marketingu
Z

3184

6. vydání
Philip Kotler, Gary Armstrong

3446

3140

Marketing

Miroslav Karlíček a kolektiv
M

N českém trhu jde o první knihu základů marketingu, která vznikla
Na
v úzké spolupráci s předními odborníky z praxe. Hlavní autor, vedoucí
katedry marketingu na VŠE v Praze, představuje základní principy marka
ketingu srozumitelně a čtivě a dokládá je mnoha praktickými příklady.
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3755

3183

Nové vydání úspěšné
plnobarevné publikace s mnoha
fotograﬁemi a obrázky přináší
aktuální informace o reklamě
a jejím působení a efektivnosti.
Kniha nemá díky své komplexnosti a reﬂektování českých
podmínek na trhu konkurenci.
17×24 cm, pevná vazba,
328 stran, 459 Kč, 20,66 €,
ISBN 978-80-247-4005-8

Monika Monzel

7148

Jak na dokonalou prezentaci
v PowerPointu
Marek Laurenčík

14×21 cm, 128 stran, 199 Kč, 8,36 €,
ISBN 978-80-247-4377-6
3445

Jak psát reklamní text

99 tipů pro úspěšnější reklamu

Vysoce efektivní marketingový plán
15 kroků k úspěchu v podnikání
Peter Knight

17×24 cm, 148 stran, 269 Kč, 12,18 €,
ISBN 978-80-247-1999-3

3962

3178

Třetí vydání základní české
knížky o reklamě přináší
aktuální informace ze světa
české a zahraniční reklamy,
novinky o moderních
formách marketingové
komunikace a nové příklady
z reklamní praxe.
17×24 cm, 208 stran,
269 Kč, 10,71 €,
ISBN 978-80-247-3492-7

17x24 cm, 200 stran, 375 Kč, 17,19 €,
ISBN 978-80-247-2928-2

4., rozšířené a aktualizované vydání
Jitka Vysekalová a kolektiv

4., aktualizované a doplněné vydání
Zdeněk Křížek, Ivan Crha
Již čtvrté vydání knížky se
věnuje všemu podstatnému, co je třeba znát
k sestavení účinného
reklamního textu pro různá
média. Rozšířeny jsou
kapitoly o tvůrčím psaní,
reklamě na internetu aj.
17×24 cm, 224 stran,
289 Kč, 12,99 €,
ISBN 978-80-247-4061-4

3188

Psychologie reklamy

Reklama

Jak dělat reklamu – 3., aktualizované
a doplněné vydání
Jitka Vysekalová, Jiří Mikeš

17:01:47

Emoce v marketingu
Jak oslovit srdce zákazníka

Jitka Vysekalová a kolektiv
Emoce hrají v marketingu důležitou, ne-li
hlavní roli – od marketingového výzkumu
přes jednotlivé části marketingového mixu
až po komunikační strategie. Jak je můžeme
v marketingové komunikaci využít? Jaký mají
význam pro člověka a jeho spotřební a nákupní chování? Jak je zkoumat a měřit? Jak
s jejich pomocí vzbudit zájem zákazníků? Na
tyto a další otázky naleznete odpovědi včetně
příkladů v této ojedinělé publikaci.
17×24 cm, pevná vazba, 296 stran,
495 Kč, 20,79 €, ISBN 978-80-247-4843-6

v marketingu

– jak znalosti
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Obr. 3.2 Mapa emocí v rĤzných zemích

Zdroj: Max Fisher, www.washingtonpost.com (in Záleská, 2013).
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Jak komunikovat na našem trhu
Ja
Miroslav Karlíček, Petr Král
M

Moderní marketingová
komunikace

Jana Přikrylová, Hana Jahodová

3190

Denisa Kasl Kollmannová
Na českém trhu dosud chyběla podobně komplexní a moderně
pojatá publikace z oboru PR, zaměřená na domácí podmínky
a obsahující případové studie. Je určená studentům VŠ,
tiskovým mluvčím a pracovníkům PR v komerčním i veřejném
sektoru. Představuje jak teoretické přístupy a koncepty, tak důležité poznatky ze souvisejících disciplín, a popisuje speciﬁcké
oblasti PR včetně jejich etických a legislativních hranic.

Olga Jurášková, Pavel Horňák
a kolektiv

Slovník přináší téměř
1500 hesel z oblasti
reklamy, PR, podpory
prodeje, direct marketingu,
psychologie marketingové
komunikace, a také z nových
forem a prostředků marketingové komunikace.
17×24 cm, pevná vazba,
272 stran, 349 Kč, 14,66 €,
ISBN 978-80-247-4354-7

3968

3138

Efektivní krizová
komunikace pro všechny
manažery a PR specialisty

Marketingová komunikace
Maggie Geuens, Joeri Van den
Bergh, Patrick De Pelsmacker

17×24 cm, pevná vazba,
600 stran,
899 Kč, 41,49 €,
ISBN 80-247-0254-1

Radek Chalupa

17×24 cm, 176 stran,
259 Kč, 11,66 €,
ISBN 978-80-247-4234-2
3293

3176

Public relations jako
ovlivňování mínění
3., rozšířené vydání

Public relations – moderně
a účinně 2., aktualizované
a doplněné vydání

17×24 cm, 224 stran,
298 Kč, 13,41 €,
ISBN 978-80-247-3926-7

17×24 cm, pevná vazba,
240 stran, 355 Kč, 14,15 €,
ISBN 978-80-247-2866-7

Jozef Ftorek

3594

17×24 cm, pevná vazba, asi 240 stran, cca 349 Kč, 14,66 €,
ISBN 978-80-247-5022-4

M
Marketing
služeb – efektivně
a moderně 2., aktualizované a rozšířené

Velký slovník marketingových
komunikací

Publikace uznávaných
českých autorek se komplexně věnuje problematice
marketingové komunikace
a komunikačního mixu.
Součástí knihy jsou
případové studie a barevná
obrazová příloha.
17×24 cm, pevná vazba,
320 stran, 419 Kč, 16,73 €,
ISBN 978-80-247-3622-8

Kn
Kniha,
na jejímž vzniku se podílelo množství expertů z marketingo
gové praxe, komplexně a čtivě seznamuje s nástroji marketingové
komunikace a jejich aplikacemi na našem trhu. Od zahraničních
ko
publikací, které jsou dostupné v ČR a SR, se odlišuje příklady
pu
výhradně z domácích podmínek. Poskytuje komplexní a konzisvý
tentní náhled na danou problematiku, nikoliv jen dílčí aspekty
te
m
marketingové komunikace.
17×24 cm, 224 stran, 289 Kč, 11,57 €,
17
IS
ISBN 978-80-247-3541-2

Public relations

3577

Marketingová komunikace
M

3182

Ekonomie a podnikání
3761

26

Václav Svoboda

3172

3959

Marketing obchodní ﬁrmy

Public relations,
fundraising a lobbing
pro neziskové organizace

Marcela Zamazalová

17×24 cm, 240 stran,
319 Kč, 14,57 €,
ISBN 978-80-247-2049-4

vydání
vy
Miroslava Vaštíková
Čt publikace nemá na trhu konkurenci. Dozvíte se, jak v praxi
Čtivá
vytvořit nabídku atraktivního sortimentu služeb a tyto služby
vy
ús
úspěšně poskytovat zákazníkům. Nové vydání je rozšířeno např.
o strategii balíčků služeb, o strategii obrany proti krizi a pro
zv
zvýšení konkurenceschopnosti služeb, více se zaměřuje na moderní
formy komunikace, jako jsou sociální sítě, a přináší informace
fo
o speciﬁkách marketingu veřejného sektoru.
17
17×24 cm, asi 256 stran, cca 349 Kč, 14,66 €,
ISBN 978-80-247-5037-8
IS

Marek Šedivý, Olga Medlíková

17×24 cm, 144 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-4040-9

3175

3859

Guerillový marketing
Jak s malým rozpočtem
dosáhnout velkého úspěchu

Public relations a politika
Kdo a jak řídí naše osudy
s naším souhlasem

Thomas Patalas

Jozef Ftorek

17×24 cm, 192 stran,
269 Kč, 12,18 €,
ISBN 978-80-247-2484-3

17×24 cm, 192 stran,
319 Kč, 12,81 €,
ISBN 978-80-247-3376-0

3580

V této ojedinělé knížce
najdou vedoucí prodejen,
majitelé i prodavači
praktické rady, užitečné
návody a příklady, jak
získat více spokojených
zákazníků a zvýšit zisky
svých obchodů.
17×24 cm, 200 stran,
298 Kč, 13,41 €,
ISBN 978-80-247-4162-8

Mezinárodní obchodní
a diplomatický protokol

3., doplněné a přepracované vydání
Soňa Gullová
Již třetí vydání knížky radí,
jak jednat v dalších zemích
světa, např. v USA, Norsku,
Koreji. V příloze najdete vzory protokolární a diplomatické korespondence, pravidla
používání vizitek aj.
17×24 cm, pevná vazba,
336 stran,
349 Kč, 14,66 €,
ISBN 978-80-247-4418-6

Skvělé služby Jak dělat služby, které
vaše zákazníky nadchnou Adam Hazdra,
Kateřina Jiřinová, Lukáš Kypus,
Veronika Harazínová, Vojtěch Lunga

BES

4365

Jak mít více zákazníků a větší tržby
3., aktualizované a rozšířené vydání
Richard Hammond

3996

3915

Chytře vedená prodejna

Obchodní podnikání
ve 21. století

Věra Mulačová, Petr Mulač a kolektiv

3555

Obchod a prodej
Jak prodávat, když nikdo
nekupuje ...a jak prodávat ještě více,
až lidé a ﬁrmy kupovat začnou
Dave Lakhani

Publikace je pro všechny se
zájmem o obchod a management, marketing a ﬁnanční
řízení obchodních ﬁrem.
Velký důraz je kladen na
pochopení role spotřebitele či na obchodování na
zahraničních trzích.
17×24 cm, pevná vazba,
520 stran, 619 Kč, 26,00 €,
ISBN 978-80-247-4780-4

První kniha o inovacích
a designu služeb u nás.
Najdete v ní spoustu praktických rad, tipů a nástrojů,
jak dělat služby, které si
vaši zákazníci zamilují
a ke kterým se budou rádi
vracet.
14×21 cm, 160 stran,
249 Kč, 10,46 €,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-4711-8

Zhoršily se vám prodeje?
Snížil počet zakázek?
V nové „bibli“ prodeje
najdete jasné strategie,
nástroje a techniky, které
vám pomohou okamžitě
zlepšit vaše prodejní
výsledky a zisky.
17×24 cm, 208 stran,
319 Kč, 12,81 €,
ISBN 978-80-247-3309-8

3546

3951

4455

Mezinárodní obchodní operace 5., aktualizované vydání

Telemarketing v praxi
2., aktualizované a rozšířené
vydání

10 kroků k obchodnímu
úspěchu Mentální trénink pro
rozhodování ve stresu

Květoslava Santlerová a kolektiv

Christoph Wahlen

17×24 cm, 224 stran,
249 Kč, 9,85 €,
ISBN 978-80-247-3928-1

14×21 cm, 240 stran,
299 Kč, 12,56 €,
ISBN 978-80-247-4220-5

Hana Machková, Eva Černohlávková, Alexej Sato a kolektiv

17×24 cm, 240 stran,
355 Kč, 14,15 €,
ISBN 978-80-247-3237-4
3456

3758

4362

Zahraniční obchod
Teorie a praxe

Umění prodávat
3., doplněné a aktualizované
vydání

10 způsobů, jak se (ne)
nechat připravit o peníze

Miroslav Svatoš a kolektiv

17×24 cm, 368 stran,
375 Kč, 17,19 €,
ISBN 978-80-247-2708-0

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Alena Filipová

17×24 cm, 208 stran,
269 Kč, 10,71 €,
ISBN 978-80-247-3511-5

Tomáš Tyl

14×21 cm, 224 stran,
289 Kč, 12,14 €,
ISBN 978-80-247-4467-4

J uspět při obchodním
Jak
ttelefonování Získejte jistotu, domluvte si

Jiří Jemelka

vvíce schůzek a uzavřete více obchodů

Kniha zkušeného obchodníka, jenž zažil úspěchy
i neúspěchy a postupně
přišel na to, co rozhoduje
o skvělých výsledcích,
vám poradí, jak se stát
úspěšným obchodníkem
milujícím svou práci.
14×21 cm, 240 stran,
299 Kč, 12,56 €,
ISBN 978-80-247-4805-4

Ať už jste prodejce nebo
nákupčí, v této praktické
knize najdete speciální
metody a strategie, které
vám pomohou zvládnout
všechny vyjednávací
taktiky. Čtvrté vydání
bestselleru!
17×24 cm, 208 stran,
319 Kč, 12,81 €,
ISBN 978-80-247-3752-2

Miroslav Princ
M
A už jste podnikatel či zaměstnanec a pracujete v jakémkoliv
Ať
ooboru – pokud si po telefonu domlouváte schůzky nebo získávváte objednávky, v této knize naleznete praktické a vyzkoušené
tipy a návody, s jejichž pomocí snadno a rychle navážete
ti
kkontakt s novými zákazníky a klienty a prolomíte bariéru jejich
oodmítání. Zvyšte s touto knihou své výsledky z telefonování
o desítky i stovky procent!
114×21 cm, 176 stran, 249 Kč, 10,46 €, ISBN 978-80-247-5043-9

Jak myslí špičkový obchodník
3964

3961

Prodej problémovým
zákazníkům Klíč k vyjednávání
a přesvědčování – 3., rozšířené
vydání Nicolas Caron

Velká kniha o prodeji

Co odlišuje ty nejlepší od průměrných
Martin Limbeck

17×24 cm, 272 stran,
339 Kč, 15,26 €,
ISBN 978-80-247-4049-2
3957

12 fází úspěšných prodejních
rozhovorů
Hermann Scherer

14×21 cm, 144 stran,
199 Kč, 8,96 €,
ISBN 978-80-247-4024-9

BES

3191

a marže a stát se mistrem ve vyjednávání
Phillippe Korda

Prodej – dřina nebo hra

27

3918

Zlatá pravidla obchodního
vyjednávání Jak obhájit své ceny

3917

3774

Ekonomie a podnikání

5. vydání
Martin Limbeck

Nejlepší německý trenér
prodejců odkrývá tajemství
špičkových obchodníků.
Prodejní techniky se
dokáže naučit každý, ale
postoj a myšlení odlišují
nejlepší obchodníky od těch
průměrných.
14×21 cm, 200 stran,
269 Kč, 12,11 €,
ISBN 978-80-247-4067-6
R
E
LL
E
TS

Uznávaný prodejní trenér a autor ve své klíčové knize o prodeji
popisuje, jak úspěšně získávat nové zákazníky, uzavírat obchody
a budovat dlouhodobé vztahy se zákazníky. Projdete s ním osm
etap úspěšného a dlouhodobého získání zákazníků: od prvního
telefonického kontaktu přes prezentaci nabídky a uzavření obchodu až po poprodejní služby. V knize naleznete mnoho konkrétních
praktických rad a tipů.
16×23 cm, pevná vazba, asi 272 stran, cca 495 Kč, 20,79 €,
ISBN 978-80-247-4095-9

Cestovní ruch

Kniha je první na našem
trhu, jež se věnuje trendům
a produktům v nabídce
cestovního ruchu a představuje je na příkladech ze
zahraničí i z ČR. Je určena
pracovníkům v cestovním
ruchu.
17×24 cm, 208 stran,
289 Kč, 12,14 €,
ISBN 978-80-247-4603-6

Šárka Tittelbachová

17×24 cm, 200 stran,
279 Kč, 11,14 €,
ISBN 978-80-247-3842-0
3958

Cestovní ruch – podnikatelské principy a příležitosti
v praxi Kateřina Ryglová,
Michal Burian, Ida Vajčnerová

17×24 cm, 216 stran,
299 Kč, 11,99 €,
ISBN 978-80-247-4039-3

Monika Palatková

Publikace uznávané autorky
je určena jak studentům
škol zaměřených na
turismus, tak institucím
a ﬁrmám zabývajícím se
rozvojem turismu v destinaci na národní, regionální
a lokální úrovni.
17×24 cm, 208 stran,
269 Kč, 10,71 €,
ISBN 978-80-247-3749-2

3299

Mezinárodní turismus
M

Jak uspět v domácí i světové konkurenci
2., aktualizované a rozšířené vydání
Dagmar Jakubíková

Marketingový management
destinací

3298

M
Moderní
publikace, která je na českém trhu ojedinělá svou
ppraktičností a představením nejnovějších poznatků a trendů v řízení hotelů, je určena studentům a lidem z praxe. Nové vydání
ze
kknihy se podrobněji věnuje hotelovému marketingu a obchodu,
využití nových technologií a řízení ekonomického a technického
vy
úúseku hotelu. Publikace nově obsahuje také fotograﬁe dobrých
a špatných příkladů z praxe.
117×24 cm, 224 stran, 269 Kč, 11,30 €, ISBN 978-80-247-4835-1

22., aktualizované a rozšířené vydání
Monika Palatková
M

Druhé vydání úspěšné
publikace reaguje na
vývoj v ekonomice, více
prostoru je věnováno
analýze marketingového
prostředí, výzkumu trhu,
kupnímu chování zákazníků apod. S příklady.
17×24 cm, 320 stran,
369 Kč, 16,61 €,
ISBN 978-80-247-4209-0

3778

Turismus a veřejná správa

Felix Křížek, Josef Neufus
F

Pu
Publikace
přináší komplexní pohled na mezinárodní turismus. Je
určena odborníkům soukromého i veřejného sektoru a studentům
ur
škol zaměřených na turismus. Nové vydání je aktualizováno
šk
s ohledem na vývoj mezinárodního turismu, zabývá se novou
metodikou sledování turismu, rozšířená je i kapitola věnující se
m
konkurenceschopnosti, turismu v rozvojových zemích a zcela nově
ko
jsou dle Vize 2030 zpracovány předpokládané trendy.
js
17×24 cm, 256 stran, 298 Kč, 12,52 €,
17
ISBN 978-80-247-4862-7
IS

Ekonomika turismu

Turismus České republiky
2., aktualizované a rozšířené vydání
Monika Palatková, Jitka Zichová

Ojedinělá publikace
se zabývá turismem
v ekonomických souvislostech. V novém vydání je
aktualizována problematika
turismu v národní ekonomice a tematika turismu ČR
v kontextu členství v EU.
17×24 cm, asi 224 stran,
cca 279 Kč, 11,72 €,
EZ NU ISBN 978-80-247-3643-3
VY JD E V BŘ

Geograﬁe turismu
3974

Halina Kotíková

22., aktualizované a rozšířené vydání

Marketing v cestovním ruchu
3185

Nové trendy v nabídce
cestovního ruchu

M
Moderní
hotelový
m
management

Monika Palatková, Eva Mráčková, Milan
Kittner, Ondřej Kašťák, Josef Šesták
Publikace se soustředí na
klíčové oblasti spojené s řízením a provozem CK – od
legislativy přes marketing,
řízení kvality až po mezinárodní operace v činnosti CK.
S příklady a případovými
studiemi.
17×24 cm, 224 stran,
279 Kč, 11,72 €,
ISBN 978-80-247-3751-5

3563

3992

V nové publikaci autoři
seznamují s činnostmi
a technikami jednotlivých
kategorií průvodců,
s využitím moderních
technologií, věnují se legislativní úpravě i vzdělávání
průvodců v ČR.
17×24 cm, 204 stran,
269 Kč, 11,30 €,
ISBN 978-80-247-4807-8

Management cestovních
kanceláří a agentur

3300

Věra Seifertová a kolektiv

3565

3476

Průvodcovské činnosti

Mimoevropská teritoria
Iveta Hamarneh

Publikace seznamuje studenty a pracovníky v oblasti
turismu s problematikou
geograﬁe turismu v mimoevropských teritoriích. Autorka svět dělí dle metodiky
UNWTO a nabízí komplexní
přehled regionů.
17×24 cm, 224 stran,
279 Kč, 11,72 €,
ISBN 978-80-247-4430-8

72

Společenskovědní obory

Žurnalistika a komunikace
2913

2921

Od počátku do současnosti
Petr Bednařík, Jan Jirák,
Barbara Köpplová

Odborná publikace učebnicového charakteru je zatím
jedinou na českém trhu,
která se speciálně zaměřuje
na výzkum mediální komunikace a klíčových technik,
používaných k analýze jejího
obsahu i jejích příjemců.
17×24 cm, asi 520 stran,
cca 769 Kč, 32,30 €,
ISBN 978-80-247-3568-9

Od res publica po public relations
Jan Křeček

Redakční práce
Jak připravit text k publikování
Milan Pokorný, Dana Pokorná

14×21 cm, 224 stran,
299 Kč, 11,99 €,
ISBN 978-80-247-3773-7

Seznamte se spolu s námi
se zásadami a možnostmi
krizové mediální komunikace. Naše kniha vám bude
oporou v případě, kdy se
vaše ﬁrma či instituce stane předmětem nežádoucího
zájmu médií.
14×21 cm, 192 stran,
289 Kč, 12,99 €,
ISBN 978-80-247-3780-5

2911

Stylistika pro žurnalisty
Eva Minářová

17×24 cm, 296 stran,
375 Kč, 14,99 €,
ISBN 978-80-247-2979-4

2920

2923

2916

Masová komunikace
a veřejné mínění

Komunikace ve veřejné
správě

Internetová publicistika

Lukáš Urban, Josef Dubský,
Karol Murdza

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

2926

Vojtěch Bednář

Publikace nabízí čtenářům
představu o tom, jak
vznikla masová média, jak
se vyvíjela ve světovém
i českém prostředí a jak
se stalo, že dnes hrají tak
závažnou roli v našem
životě.
17×24 cm, 448 stran,
429 Kč, 17,16 €,
ISBN 978-80-247-3028-8

Politická komunikace
2918

Krizová komunikace s médii

Dějiny českých médií

Nejužívanější metody a techniky
Renáta Sedláková

2924

Výzkum médií

Vojtěch Bednář

Vladimír Heger

14×21 cm, 216 stran,
299 Kč, 11,99 €,
ISBN 978-80-247-3452-1

17×24 cm, 256 stran,
369 Kč, 16,61 €,
ISBN 978-80-247-3779-9

14×21 cm, 240 stran,
319 Kč, 12,86 €,
ISBN 978-80-247-3563-4
2930

2922

24020

Public relations
Dějiny – teorie – praxe

Mediální komunikace
pro management

Politika a média
v konzumní společnosti

17×24 cm, 240 stran,
379 Kč, 15,92 €,
ISBN 978-80-247-4229-8

14×21 cm, 160 stran,
249 Kč, 9,85 €,
ISBN 978-80-247-3629-7

14×21 cm, 192 stran,
299 Kč, 11,99 €,
ISBN 978-80-247-3667-9

Ladislav Kopecký

Vojtěch Bednář

Vlastimil Růžička

Sociologie
Sociologie trochu jinak
2., rozšířené vydání
Lukáš Urban

Publikace podává
obraz současného stavu
stáří, stárnutí a seniorů
a s nimi spojených
procesů. Zprostředkovává mladším generacím
jedinečný hlubší pohled
na život jejich prarodičů.
17×24 cm, 232 stran,
299 Kč, 12,56 €,
ISBN 978-80-247-3850-5

2779

Petr Sak, Karolína Kolesárová

24012

24029

Sociologie stáří a seniorů

Kapitoly metodologie
sociálních výzkumů

24033

Sociální kapitál a rozvoj
regionu Příklad Kraje Vysočina

Jiří Reichel

Věra Majerová, Tomáš Kostelecký, Luděk Sýkora a kolektiv

Kniha je učebnicí pro
ty, kdo se zajímají
o přípravu, realizaci a vyhodnocování sociálních
výzkumů. Titul uvítají
studenti společenskovědních a humanitních oborů
i lidé z praxe.
14×21 cm, 192 stran,
319 Kč, 12,43 €,
ISBN 978-80-247-3006-6

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

14×21 cm, 224 stran,
289 Kč, 11,64 €,
ISBN 978-80-247-4093-5
2729

Soudobá sociologická
teorie
Jiří Šubrt, Jan Balon

14×21 cm, 232 stran,
319 Kč, 12,86 €,
ISBN 978-80-247-2457-7

Eliška Novotná

14×21 cm, 192 stran,
269 Kč, 12,18 €,
ISBN 978-80-247-2396-9

Jan Jandourek

Drahomír Suchánek,
Václav Drška
ladový
Cena poroty JTP za výk
slovník roku 2013

14×21 cm, pevná vazba,
264 stran, 399 Kč, 17,96 €,
ISBN 978-80-247-3679-2
24016

2775

Slovník ﬁlozoﬁckých pojmů
současnosti 3., rozšířené
a aktualizované vydání

Sociologie sociálních
skupin

14×21 cm, 120 stran,
185 Kč, 7,27 €,
ISBN 978-80-247-2957-2

24023

Renomovaní čeští autoři přináší vyvážené, věcné a konfesně nezatížené podání
církevních dějin, které odráží současný stav
historického bádání. Publikace zodpovídá
všechny základní otázky, včetně opomíjených
témat. Jistě ji ocení nejen zájemci o církevní
dějiny, ale také studenti vysokoškolských
humanitních oborů a teologických či právnických oborů.
17×24 cm, pevná vazba, 432 stran,
599 Kč, 25,16 €, ISBN 978-80-247-3719-5

ladový

14×21 cm, pevná vazba,
336 stran, 499 Kč, 20,17 €,
ISBN 978-80-247-3613-6

Náboženský život a barokní
zbožnost v českých zemích
Český autor přináší přehled
hlavních rysů náboženského
života barokního člověka
u nás, jeho náboženských
hodnot a projevů zbožnosti
a zaměřuje se na nástroje
a lidovou religiozitu.
14×21 cm, pevná vazba,
416 stran,
499 Kč, 20,96 €,
ISBN 978-80-247-3698-3

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Cena poroty JTP za výk
slovník roku 2013

ladový

Miloslav Petrusek a kolektiv

Čítanka sociologických klasiků
Jan Jandourek

14×21 cm, 200 stran, 319 Kč, 12,43 €,
ISBN 978-80-247-2934-3
Sociologie organizace
Eliška Novotná

14×21 cm, 112 stran, 169 Kč, 79 Kč, 3,18 €,
ISBN 978-80-247-2428-7

24017

24018

Slovník církevního práva

Církve a české školství

Jiří Rajmund Tretera,
Záboj Horák

Jiří Mikulec

Dějiny sociologie

14×21 cm, 240 stran, 319 Kč, 12,86 €,
ISBN 978-80-247-3234-3

Eliška Novotná

Jiří Olšovský
Cena poroty JTP za výk
slovník roku 2013

24011

2731

Základy sociologie

2777

Antika a středověk

24022

Slovník sociologických
pojmů 610 hesel

2727

Církevní dějiny

24025

Religionistika

14×21 cm, pevná vazba,
152 stran, 259 Kč, 10,28 €,
ISBN 978-80-247-3614-3

Záboj Horák

14×21 cm, 264 stran,
319 Kč, 12,86 €,
ISBN 978-80-247-3623-5

8011

7928

Sekty a nová náboženství

Šaría – úvod
do islámského práva

Douglas E. Cowan,
David G. Bromley

14×21 cm, 224 stran,
349 Kč, 14,66 €,
ISBN 978-80-247-3163-6

Jan Potměšil

14×21 cm, 224 stran,
269 Kč, 12,11 €,
ISBN 978-80-247-4379-0

Psychologie
2619

Alena Plháková

Zdeněk Helus

2098

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

17×24 cm, 304 stran,
429 Kč, 19,48 €,
ISBN 978-80-247-1521-6

2183

2184

Pětifaktorový model
v psychologii osobnosti
Přístupy, diagnostika, uplatnění

Psychologie osobnosti
Hlavní témata, současné přístupy

2315

2176

Úvod do psychologie
osobnosti

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

Panajotis Cakirpaloglu

17×24 cm, 288 stran,
399 Kč, 17,96 €,
ISBN 978-80-247-4033-1

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

2173

Zrakové vnímání
Radovan Šikl

17×24 cm, 312 stran,
499 Kč, 20,96 €,
ISBN 978-80-247-3029-5

2129

2180

Psychodiagnostika

Emoce a interpersonální
vztahy

Ivana Šnýdrová

14×21 cm, 144 stran,
195 Kč, 8,90 €,
ISBN 978-80-247-2165-1

Ivan Slaměník

17×24 cm, 208 stran,
319 Kč, 12,86 €,
ISBN 978-80-247-3311-1

Integrativní přístup k interpretaci
Martin Lečbych

2157

Dopravní psychologie

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

Soudní psychiatrie
a psychologie

4., aktualizované vydání
Pavel Pavlovský a kolektiv
Nové vydání úspěšné knihy
zachycuje problematiku
soudní psychiatrie z hlediska
klinické psychiatrie, sexuologie a klinické psychologie.
Sjednocuje názory znalců na
problémy oboru a doplňuje
je zajímavými příklady.
17×24 cm, 232 stran,
389 Kč, 16,34 €,
ISBN 978-80-247-4332-5

Analýza příčin a možnosti ovlivňování
závažných sociálně patologických jevů
Slavomil Fischer, Jiří Škoda
Co je považováno za
sociální patologii? Jak se
vypořádat s deviantními
jevy? V knize doplněné řadou ilustrativních kazuistik
se dozvíte vše o nejdiskutovanějších tématech tohoto
oboru.
14×21 cm, 224 stran,
319 Kč, 14,90 €,
ISBN 978-80-247-2781-3

2320

2340

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

2158

Sociální patologie

Rorschachova metoda

2331

2302

Miroslav Orel a kolektiv

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

Psychopatologie

Psychologické aspekty změn
v české společnosti Člověk
na přelomu tisíciletí I. Gillernová,

17×24 cm, 256 stran,
375 Kč, 14,99 €,
ISBN 978-80-247-2798-1

Sociální psychologie

pro praxi. Výběr, výcvik a rehabilitace řidičů
Matúš Šucha, Vlasta Rehnová,
Martin Kořán, Dana Černochová
Jde o první komplexní
publikaci na trhu v oblasti
bezpečnosti dopravy, a to
především výběru, výcviku a rehabilitace řidičů.
Seznamuje s postupy
dopravně-psychologického vyšetření.
17×24 cm, 216 stran,
299 Kč, 12,56 €,
ISBN 978-80-247-4113-0

2341

4., přepracované a doplněné vydání
Pavel Říčan, Dana Krejčířová a kolektiv

2086

2079

Dětská klinická psychologie

Bezkonkurenční kniha
obsahuje historické kořeny, vývoj a současnou
podobu kvalitativního
přístupu v psychologii,
myšlenkové proudy
i významné myslitele
19. a 20. století atp.
17×24 cm, 332 stran,
459 Kč, 21,18 €,
ISBN 80-247-1362-4

V. Kebza, M. Rymeš a kolektiv

24×17 cm, 216 stran,
349 Kč, 14,66 €,
ISBN 978-80-247-4621-0

17×24 cm, 208 stran,
319 Kč, 12,43 €,
ISBN 978-80-247-3133-9

Publikace svou vyváženou koncepcí poskytuje
komplexní pohled na
problematiku psychického
vývoje jedince. Nové vydání
je v mnohém aktualizováno
a doplněno o novější
informace.
17×24 cm, šitá vazba,
368 stran, 459 Kč, 21,18 €,
ISBN 978-80-247-1284-0

Michal Miovský

Tato praktická příručka shrnující
zákl
základní poznatky psychologické
vědy je určena především čtenářům
řům, kteří ocení její aktuálnost,
sdě
sdělnost, přehledné uspořádání
a ko
kompaktní rozsah. Její koncepce
nav
navazuje na populární zahraniční
přehledové publikace, členění
přeh
text
textu však vychází ze struktury
obvy
obvyklé pro domácí vysokoškolské
stud
studium. Pro zpestření je publikace
vyba
vybavena „okénky“ přinášejícími
dod
dodatečné informace a zajímavosti s celkem 120 ilustracemi,
vost
foto
fotograﬁemi a grafy. Knihu uvítají
nap
například studenti psychologie
a př
příbuzných oborů, ale také odborníci hledající přehledný výtah z již
přečtené literatury.

Pavel Říčan

Vývojová psychologie

Kvalitativní přístup a metody
v psychologickém výzkumu

Dalibor Kučera

17×24 cm, 304 stran,
429 Kč, 17,16 €,
ISBN 978-80-247-3434-7

17×24 cm, 256 stran,
375 Kč, 14,99 €,
ISBN 978-80-247-3380-7

2., aktualizované vydání
Josef Langmeier, Dana Krejčířová

Hlavní obory a témata současné
psychologické vědy

Marek Blatný a kolektiv

Martina Hřebíčková

2094

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

14×21 cm, 320 stran,
319 Kč, 12,86 €,
ISBN 978-80-247-3037-0

2344

Dějiny psychologie

2171

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

2077

73

Kyberšikana Průvodce novým
fenoménem Alena Černá (ed.),
Lenka Dědková, Hana Macháčková,
Anna Ševčíková, David Šmahel
Čtenář se seznámí
s okolnostmi vzniku tohoto
jevu, s rozdíly oproti tradiční
šikaně i s jeho mediálním
obrazem. Kniha se věnuje
také problematice dopadů
kyberšikany a možnostem
prevence.
14×21 cm, 152 stran,
239 Kč, 10,04 €,
ISBN 978-80-247-4577-0

Psychologie
27506

Van Goghovo ucho
Paul Gauguin a pakt mlčení

Aplikovaná forenzní psychologie
Ingrid Matoušková

2039

17×24 cm, 304 stran,
399 Kč, 16,76 €, ISBN 978-80-247-4580-0
Moderní psychologie pro právníky
Domácí násilí, stalking, predikce násilí
Ludmila Čírtková

17×24 cm, 160 stran, 259 Kč, 11,88 €,
ISBN 978-80-247-2207-8

Mediace v teorii a praxi

2323

2327

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

2326
2887

25052

Sociální vztahy v organizaci
a jejich management
Vojtěch Bednář a kolektiv

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

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Andy Bondy, Lori Frost

Rétorika Vážnost mluveného slova,
2., aktualizované vydání
Božena Šmajsová Buchtová

25009

Komunikační dovednosti
v praxi 2., doplněné
a přepracované vydání
Milan Mikuláštík

17×24 cm, 328 stran,
429 Kč, 17,16 €,
ISBN 978-80-247-2339-6
2141

Dospělost a její variabilita
Marie Farková

17×24 cm, 136 stran,
219 Kč, 9,89 €,
ISBN 978-80-247-2480-5

Personální řízení

Východiska a vývoj
2., přepracované a rozšířené vydání
Renata Kocianová

Personální činnosti
a metody personální práce
Renata Kocianová

Publikace, věnovaná
studentům andragogiky,
psychologie, personalistiky, ale i odborníkům,
postihuje vývoj personální
práce, vlivy na personální
řízení, systém řízení
v organizaci apod.
17×24 cm, 224 stran,
319 Kč, 12,43 €,
ISBN 978-80-247-2497-3

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

Vít jak si v novém týmu získat pozici leadera? Chcete zvýšit
Víte,
výkon svých podřízených bez nutnosti přidávat jim peníze? Tato
vý
kn
kniha vám poradí, jak na to. Nabízí komplexní pohled na leadership a jeho efektivitu. Zaměřuje se zejména na to, zda a jak různé
sh
fa
faktory ovlivňují efektivitu leadera a jak toho lze prakticky využít
př
při výběru a tréninku. Podrobně popisuje transformační přístup
k vvedení lidí.
14
14×21 cm, 152 stran, 259 Kč, 10,88 €,
ISBN 978-80-247-4646-3
IS

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

Vizuální komunikační strategie
v autismu

14×21 cm, 232 stran,
299 Kč, 11,99 €, ISBN 978-80-247-3031-8

Publikace přináší pohled
do podstaty přesvědčování.
Zájemcům o psychologii,
reklamu, propagaci, média
a obchod poslouží jako
průvodce světem psychické
manipulace, interpersonálního a mediálního ovlivňování.
17×24 cm, 108 stran,
199 Kč, 8,36 €,
ISBN 978-80-247-4247-2

Jakub Procházka, Martin Vaculík, Petr Smutný
Ja

Jaromír Janoušek

14×21 cm, 144 stran,
199 Kč, 9,19 €, ISBN 978-80-247-2053-1

Stanislav Gálik

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

Verbální komunikace a lidská psychika

17×24 cm, 172 stran,
259 Kč, 139 Kč, 5,60 €, ISBN 978-80-247-1594-0

Psychologie přesvědčování

Lenka Holá

P
Psychologie
efektivního
le
leadershipu

17×24 cm, 320 stran,
459 Kč, 21,18 €,
ISBN 978-80-247-1363-2

2639

Jan Tomášek

Gudrun Hennig, Georg Pelz

2126

2778

Úvod do kriminologie
Jak studovat zločin

14×21 cm, 216 stran,
319 Kč, 12,86 €, ISBN 978-80-247-2982-4
3988

Kn představuje základy psychologie a behaviorální patologie
Kniha
sériových vrahů. Jako ukázku různých podob tohoto patologicsé
kého fenoménu uvádí příběhy nejbrutálnějších jedinců, a to
ké
od dětství až do aktuálního stadia vyšetřování jejich násilných
činů. Představuje 200 příběhů mužů a žen s vysoce patoločin
gickým proﬁlem osobnosti a chování a ukazuje příčiny vzniku
gic
a pprojevů zla a násilí.
17×24 cm, 472 stran, 599 Kč, 25,16 €, ISBN 978-80-247-4371-4
17

2177

2076

Transakční analýza
Terapie a poradenství

17×24 cm, 208 stran,
319 Kč, 12,86 €,
ISBN 978-80-247-2926-8

Andrej Drbohlav
A

2319

2163

Psychologie architektury

2172

20 skutečných případů brutálních činů
200
sériových vrahů současnosti
sé

Nezaměstnanost

14×21 cm, 200 stran,
319 Kč, 12,86 €,
ISBN 978-80-247-3069-1

Lubomír Kostroň

2335

Psychologie sériových vrahů
P

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

Jan Průcha

17×24 cm, pevná vazba,
440 stran, 579 Kč, 26,49 €,
ISBN 978-80-247-2329-7

Vztah mezi Gauguinem a van Goghem byl více než bouřlivý a jeho
konec je zahalen rouškou tajemství. Co se vlastně stalo té osudné
noci, kdy Vincent van Gogh přišel o ucho? Autoři se rozhodli
zkoumat korespondenci, chorobopisy, tehdejší denní tisk a dospěli
k překvapivému závěru. Toto poutavé čtení jistě zaujme psychology, psychiatry, studenty dějin umění, ale také čtenáře z řad laické
veřejnosti.
17×24 cm, pevná vazba, 240 stran, 469 Kč, 19,70 €,
ISBN 978-80-247-4395-0

v praxi
Lenka Holá a kolektiv

2174

Interkulturní komunikace

Jiří Kulka

Hans Kaufmann, Rita Wildegans

Mediace a možnosti využití

25011

Psychologie umění
2., přepracované a doplněné
vydání

2142

74

2899

2197

Manažerské dovednosti

Psychologie práce
a organizace
Nové poznatky

Jan Lojda

14×21 cm, 184 stran,
289 Kč, 11,57 €,
ISBN 978-80-247-3902-1

Irena Wagnerová a kolektiv

17×24 cm, 160 stran,
259 Kč, 10,28 €,
ISBN 978-80-247-3701-0

2638

2658

Psychologie a sociologie
ekonomického chování

Kariérní poradenství

Zuzana Hubinková a kolektiv

17×24 cm, 280 stran,
359 Kč, 149 Kč, 5,99 €,
ISBN 978-80-247-1593-3

Štefan Vendel

14×21 cm, šitá vazba, 224 stran,
299 Kč, 159 Kč, 6,41 €,
ISBN 978-80-247-1731-9

Psychologie

14×21 cm, 144 stran, 199 Kč, 99 Kč, 3,99 €,
ISBN 978-80-247-1788-3

Dívčí a chlapecká identita
Vývoj a úskalí
Pavlína Janošová

17×24 cm, 288 stran, 429 Kč, 19,48 €,
ISBN 978-80-247-2284-9

2083

25007

Záměrné sebepoškozování
v dětství a adolescenci

14×21 cm, 160 stran,
199 Kč, 9,19 €,
ISBN 80-247-1424-8

14×21 cm, 176 stran,
279 Kč, 12,88 €,
ISBN 978-80-247-2333-4

Simona Hoskovcová

Marie Kriegelová

2165

2341

Psychologie lidské
odolnosti

Kyberšikana
Průvodce novým fenoménem

Karel Paulík

2135

Jaro Křivohlavý

14×21 cm, 144 stran,
199 Kč, 9,26 €,
ISBN 978-80-247-2362-4

Psychologie pocitů štěstí

2192

2314

Optimismus, pesimismus
a prevence deprese
Jaro Křivohlavý

14×21 cm, 144 stran,
199 Kč, 8,96 €,
ISBN 978-80-247-4007-2

Psychosociální krizová
spolupráce

Bohumila Baštecká a kolektiv

Současný stav poznání
Jaro Křivohlavý

Publikace uznávaného
psychologa podává přehled
výsledků experimentálních
prací, které jsou zaměřeny
na problematiku kladných
emocionálních zážitků,
a aplikuje jejich poznatky
do běžného života.
14×21 cm, 136 stran,
219 Kč, 9,20 €,
ISBN 978-80-247-4436-0

Asbjørn O. Faleide, Lilleba
B. Lian, Eyolf K. Faleide

14×21 cm, 240 stran,
399 Kč, 15,87 €,
ISBN 978-80-247-2864-3
1959

Lékařská psychologie
v praxi
Jiří Beran

14×21 cm, 144 stran,
229 Kč, 99 Kč, 3,99 €,
ISBN 978-80-247-1125-6

Nové přístupy, aktuální poznatky,
praktické aplikace
Alena Slezáčková

2305
2303

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

Krizová intervence pro praxi

3031

Vliv psychiky na zdraví
Soudobá psychosomatika

Veronika Sobotková

Průvodce pozitivní psychologií

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

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

Psychologie moudrosti
a dobrého života

14×21 cm, 144 stran,
219 Kč, 8,56 €,
ISBN 978-80-247-3604-4

Principy, proces, metody
2., aktualizované a doplněné vydání
Naděžda Špatenková

Rizikové a antisociální chování
v adolescenci
Kniha se zabývá antisociálním chováním dospívajících
z pohledu teorie i praxe
a v kontextu dalších forem
rizikového chování (zneužívání návykových látek, šikany aj.). Jde o první publikaci
tohoto druhu u nás.
14×21 cm, asi 112 stran,
cca 159 Kč, 6,68 €,
ISBN 978-80-247-4042-3

Kniha nabízí konkrétní
návody a postupy pro práci
s různými typy klientů –
zaměřuje se na poradenské
přístupy a systémy, verbální a neverbální komunikaci
v poradenském procesu, na
práci s rizikovými klienty.
17×24 cm, asi 232 stran,
cca 349 Kč, 14,66 €,
ISBN 978-80-247-4451-3

Poradenství pro pozůstalé

17×24 cm, 200 stran,
329 Kč, 14,81 €,
ISBN 978-80-247-3007-3

Jaro Křivohlavý

Roman Procházka, Jan Šmahaj,
Marek Kolařík, Martin Lečbych

14×21 cm, 152 stran,
239 Kč, 10,04 €,
ISBN 978-80-247-4577-0

2170

Stárnutí z pohledu
pozitivní psychologie
Možnosti, které čekají

Teorie a praxe poradenské
psychologie

Alena Černá (ed.), Lenka
Dědková, Hana Macháčková,
Anna Ševčíková, David Šmahel

17×24 cm, 240 stran,
399 Kč, 15,87 €,
ISBN 978-80-247-2959-6

Jiří Mareš

2342

2166

14×21 cm, 256 stran,
319 Kč, 14,90 €, ISBN 978-80-247-1998-6

Případ šestiletého chlapce
Peter Pöthe

Autentický a komentovaný
záznam psychoanalyticky
orientované psychoterapie
šestiletého chlapce.
Publikace je určena
zejména psychiatrům,
psychoanalytikům
a psychoterapeutům.
14×21 cm, 104 stran,
159 Kč, 6,41 €,
ISBN 978-80-247-3758-4

Autor předkládá čtenářům
informace z oblasti psychoanalýzy dětí a dospívajících, vývojové psychologie
a psychiatrie. Věnuje
se terapii i diagnostice,
vše doplňuje praktickými
příklady ze své praxe.
14×21 cm, 168 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-4585-5

Nadání a nadaní Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah
ke školské praxi Lenka Hříbková

Psychická odolnost
předškolního dítěte

Posttraumatický rozvoj
člověka

2., doplněné a aktualizované vydání
Peter Pöthe

Psychoterapie dítěte

2316

2112

Psychologické poradenství v náhradní
rodinné péči Zbyněk Gabriel, Tomáš Novák

Emoční poruchy v dětství
a dospívání

kém, psychologickém a sociálně-právním
kontextu Milan Valenta, Jan Michalík,
Martin Lečbych a kolektiv
Publikace určená studentům i odborníkům v praxi
se zaměřuje na speciﬁka
osobnosti žáků a klientů
s mentálním postižením,
na jejich diagnostiku
a potřebnou speciálněpedagogickou podporu.
17×24 cm, 352 stran,
429 Kč, 17,99 €,
ISBN 978-80-247-3829-1

2187

Tomáš Novák, Bohumila Průchová

14×21 cm, 144 stran, 219 Kč, 9,89 €,
ISBN 978-80-247-1449-3

Iva Šolcová

2338

Předrozvodové
a rozvodové poradenství

2199

2622

17×24 cm, 144 stran, 219 Kč, 8,56 €,
ISBN 978-80-247-2920-6

Mentální postižení v pedagogic-

Kniha nabízí poznatky
o vývoji jazykových
schopností v předškolním
věku, o poruchách vývoje
jazykových schopností,
o dyslexii, dysfázii, ale
i o vztahu jazykových
schopností a inteligence.
14×21 cm, asi 144 stran,
cca 239 Kč, 10,09 €,
ISBN 978-80-247-4240-3

Vývoj resilience v dětství a dospělosti

14×21 cm, 104 stran,
179 Kč, 89 Kč, 3,58 €, ISBN 978-80-247-2947-3
2122

Tamara Cenková, Dana Češková-Lukášová,
Vlaďka Fischerová-Katzerová

2501

Grafologie v poradenské a terapeutické
praxi Co lze vyčíst z písma druhých

v předškolním věku
Gabriela Seidlová Málková,
Filip Smolík

Kniha přináší soubor šesti
testů pro hodnocení rozvoje
jazykových schopností,
o nichž pojednává monograﬁe Vývoj jazykových schopností. Je určena učitelům
a dalším odborníkům, kteří
pracují s předškolními dětmi.
21×29 cm, asi 404 stran,
cca 799 Kč, 33,56 €,
ISBN 978-80-247-4239-7

2336

2162

Jedinečná publikace
seznamuje s nejnovějšími
výzkumnými poznatky
o tom, jak vzniká a jak se
vyvíjí jazyková a komunikační schopnost u dětí
od narození a během
předškolního období.
17×24 cm, 200 stran,
269 Kč, 10,71 €,
ISBN 978-80-247-3603-7

Vývoj jazykových schopností

2152

Gabriela Seidlová Málková,
Filip Smolík

25044

Diagnostika jazykového vývoje

2322

Poznatky vývojové psycholingvistiky
Jan Průcha

25043

2191

Dětská řeč a komunikace

75

2., aktualizované a doplněné vydání
Naděžda Špatenková a kolektiv

Co je to krize? Co prožívají
lidé v krizi? Kdo jim pomůže? A hlavně, jak můžeme
lidem v krizové situaci
pomoci? Na tyto a další
otázky odpovídá publikace
zkušeného autorského
týmu.
17×24 cm, 200 stran,
319 Kč, 12,86 €,
ISBN 978-80-247-2624-3

Psychologie
Rozumět sobě i druhým
Renate Motschnig, Ladislav Nykl

2021

Psychoterapeutické
systémy Průřez teoriemi
James O. Prochaska,
John C. Norcross

20×25 cm, pevná vazba,
480 stran, 1179 Kč, 53,77 €,
ISBN 80-7169-766-4

Julia Willerton

Kniha se zaměřuje na
klíčové aspekty včetně vývoje mezilidských vztahů,
jejich poruch a následné
péče. Věnuje se významu
evoluce, individuálních
rozdílů a vlivu vztahů na
duševní a fyzické zdraví.
16×24 cm, 160 stran,
289 Kč, 12,99 €,
ISBN 978-80-247-3924-3

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

2198
2306

2136

17×24 cm, 288 stran,
399 Kč, 18,19 €,
ISBN 978-80-247-2390-7

2615

2159

Speciální psychoterapie
2., přepracované a doplněné
vydání

Základy muzikoterapie
Jiří Kantor, Matěj Lipský,
Jana Weber a kolektiv

17×24 cm, pevná vazba,
296 stran,
499 Kč, 22,47 €,
ISBN 978-80-247-2846-9

17×24 cm, 400 stran,
459 Kč, 21,18 €,
ISBN 978-80-247-1315-1

Kognitivní trénink v praxi
Jana Klucká, Pavla Volfová

Sexuologie

Přehledná publikace předkládá soubor 52 komplexních cvičení zaměřených
na trénink paměti, myšlení,
pozornosti, vnímání, řeči
atd., doplněných odborným
komentářem o jednotlivých
funkcích.
17×24 cm, 160 stran,
249 Kč, 11,19 €,
ISBN 978-80-247-2608-3

2312

Psychologie sportu

David Tod, Joanne Thatcher,
Rachel Rahman

16×24 cm, 200 stran,
389 Kč, 16,34 €, ISBN 978-80-247-3923-6
2311

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

Psychologie mezilidských
vztahů

David Boadella a kol.

Rodinná terapie
Systemické a narativní přístupy
2., doplněné a přepracované
vydání Š. Gjuričová, J. Kubička

Jan Vymětal a kolektiv

Inteligence a učení
Nick Lund

16×24 cm, 152 stran,
279 Kč, 11,72 €, ISBN 978-80-247-3922-9

2309

2313

2310

David Giles

Biosyntéza Výbor z textů

2056

Z pohledu psychologie
Psychologie médií

Milan Valenta

Obecná psychoterapie
2., rozšířené a přepracované
vydání

17×24 cm, 340 stran,
419 Kč, 19,19 €,
ISBN 978-80-247-0723-5

Kniha navazuje na úspěšnou
publikaci Interakční psychologický výcvik. Předkládá
dalších 200 sociálně-interakčních technik pro výcvikové
skupiny, zaměřených např.
na zlepšení komunikačních
dovedností či sebepoznání.
17×24 cm, 128 stran,
229 Kč, 9,62 €,
ISBN 978-80-247-4450-6

Dramaterapie
4., aktualizované a rozšířené vydání

14×21 cm, 128 stran, 179 Kč, 7,99 €,
ISBN 978-80-247-4135-2

2143

Nové hry pro výcvikové skupiny
Marek Kolařík

Jaroslava Dosedlová

17×24 cm, 264 stran, 365 Kč, 14,58 €,
ISBN 978-80-247-3851-2

Jan Vymětal a kolektiv

2147

2337

Interakční psychologický výcvik
pro praxi

Terapie tancem Role tance v dějinách
lidstva a v současné psychoterapii

14×21 cm, 184 stran, 269 Kč, 12,11 €,
ISBN 978-80-247-3711-9

8118

20×25 cm, pevná vazba, 356 stran,
949 Kč, 43,48 €,
ISBN 80-7169-628-5

3., aktualizované a doplněné vydání
Jan Vymětal

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

17×24 cm, šitá vazba, 400 stran,
589 Kč, 26,79 €,
ISBN 978-80-247-2449-2

Kamil Kalina

Výzkumné metody a statistika
Ian Walker

16×24 cm, 224 stran,
379 Kč, 15,92 €, ISBN 978-80-247-3920-5

Petr Weiss a kolektiv

Cena ČLS JEP v oboru
sexuologie v roce 2010

2334

2151

2332
2168

Marek Kolařík

17×24 cm, 184 stran,
349 Kč, 14,66 €,
ISBN 978-80-247-3881-9

Klaus Dörner, Ursula Plog

Přehledná publikace je
základní prezentací stále
se rozvíjejícího oboru.
Mapuje vznik, vývoj
a současný stav oboru
a postihuje teoretické
a praktické stránky
psychoterapeutické léčby.
17×24 cm, 288 stran,
429 Kč, 17,16 €,
ISBN 978-80-247-2667-0

Interakční psychologický výcvik

2137

Terapeutická komunita
Obecný model a jeho aplikace
v léčbě závislostí

2000

Úvod do psychoterapie

Kniha je cenným
průvodcem psychoterapeutickým směrem zvaným
logoterapie, a to nejen pro
psychology a další odborníky, ale pro všechny, kdo
se zajímají o existenciální
rozměr v životě.
14×21 cm, asi 208 stran,
cca 339 Kč, 14,24 €,
ISBN 978-80-247-4346-2

2307

Terapie zaměřená
na člověka
Pro využití v praxi

Bláznit je lidské
Učebnice psychiatrie
a psychoterapie

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

Existenciální analýza jako hledání cest
Martina Kosová a kolektiv

14×21 cm, 112 stran,
195 Kč, 7,70 €,
ISBN 978-80-247-3521-4

Dave Mearns, Brian Thorne

Kamil Kalina
K

Logoterapie

Kurt Ludewig

17×24 cm, 184 stran,
279 Kč, 12,56 €,
ISBN 978-80-247-4055-3

Jde o první ucelenou
publikaci zacílenou na konstruktivní komunikaci, která
je podstatná pro týmovou
práci, management, online
komunikaci apod., protože
učí naslouchání a větší
vnímavosti.
17×24 cm, 176 stran,
299 Kč, 11,99 €,
ISBN 978-80-247-3612-9

P
Psychoterapeutické
systémy
a jejich uplatnění v adiktologii

2190

Základy systemické terapie

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

Sex jako obohacení života
Sexuální trénink v sedmi lekcích, 2., rozšířené
vydání Stanislav Kratochvíl

14×21 cm, 122 stran,
179 Kč, 7,99 €, ISBN 978-80-247-4370-7

2140

Představujeme vám na
našem trhu jedinečnou
odbornou publikaci,
která zaznamenává vývoj
a proměny významného
směru humanistické psychoterapie – rogersovské
psychoterapie.
17×24 cm, 192 stran,
355 Kč, 14,15 €,
ISBN 978-80-247-2938-1

2317

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

Sexuální dysfunkce 3., doplněné
a aktualizované vydání
Stanislav Kratochvíl

17×24 cm, pevná vazba, 304 stran,
429 Kč, 199 Kč, 7,99 €, ISBN 978-80-247-2476-8

2194

Vybraná témata z historie a současnosti
Daniela Šiffelová

Komunikace zaměřená
na člověka

2333

Rogersovská psychoterapie
pro 21. století

2193

2169

76

Experimentální hypnóza
3., aktualizované a rozšířené vydání
Stanislav Kratochvíl

17×24 cm, 368 stran, 539 Kč, 21,46 €,
ISBN 978-80-247-3628-0

