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Knihy 
 

10 kapitol o vývoji občianskej spoločnosti na Slovensku / Samuel Arbe, a kol. - 1. vyd. - Bratislava : Partners for 
Democratic Change Slovakia, 2012. - 128 s. - ISBN 978-80-89563-07-4. 
Plný text: http://www.pdcs.sk/sk/publikacie/10-kapitol-o-vyvoji-obcianskej-spolocnosti.html 
50836 

Anotácia: Ambíciou tejto knihy je ponúknuť čitateľovi prehľad o transformačnej skúsenosti Slovenska s dôrazom na 
rozvoj a fungovanie občianskej spoločnosti. Kniha sa venuje trom širším oblastiam. V prvej časti popisuje rozvoj a 
fungovanie občianskej spoločnosti na Slovensku. Venuje sa spolupráci troch sektorov v spoločnosti, popisuje 
fungovanie mimovládneho sektora, bližšie nahliada na rozvoj dobrovoľníctva, darcovstva a práce s mladými ľuďmi na 
Slovensku. V druhej časti sa kniha zameriava na zmeny vo vybraných spoločenských oblastiach. Detailnejšie sa venuje 
najmä vzdelávaniu v oblasti environmentálneho povedomia, rodovej rovnosti a postaveniu žien v spoločnosti. 
Záverečná časť sa zameriava na budovanie demokratického štátu. Popisuje proces vzniku Ústavy Slovenskej 
republiky, poukazuje na spôsoby, akými sa Slovensko vyrovnávalo s totalitným dedičstvom a zločinmi z minulosti. 
Posledná kapitola popisuje úlohu občianskej spoločnosti pri posilňovaní bezpečnosti v štáte. 

Against our Will = Proti našej vôli. Muži, ženy a znásilnenie : Men, Women and Rape / Susan Brownmiller. - New York : 
Fawcett Books, 1993. - 472 s. - ISBN 978-0-449-90820-4 : 16,43 EUR. 
50867 

Anotácia: Silná a nadčasová publikácia (prvý krát vyšla v roku 1975) predstavuje unikátny dokument histórie, politiky 
a sociológie znásilnenia a nerovnosti mužov a žien pred zákonom. Autorka vracia späť storočia demagogických lží a 
dezinterpretácií a ukazuje, ako bolo a stále je znásilnenie akceptované spoločnosťou. Dôkladná analytička a detailná 
historička Susan Brownmiller diskutuje dôsledky znásilnenia v biblickej dobe, v dobe vojen, tiež pojednáva o 
sexuálnom zneužívaní detí, partnerskom znásilnení a znásilnení na rande. Tejto komplexnej a oceňovanej štúdii je 
pripisovaný veľký sociálny význam. 

Battered Women in the Courtroom = Týrané ženy v súdnej sieni. Moc odpovedí súdu : The Power of Judicial Responses 
/ James Ptacek. - 1. vyd. - Boston : Northeastern University Press, 1999. - 240 s. - ISBN 1-55553-390-6 : 31,11 EUR. 
50852 

Anotácia: Súčasná legislatíva poskytla ženám potrebné práva na vyhľadanie ochrany pred násilníckymi mužmi, ale 
sudcovia stále držia v rukách moc udeľovať súdne zákazy alebo posielať vinníkov za mreže. Väčšina štúdií o štátnych 
intervenciách pre obete sa zameriavala na úlohu polície. Táto publikácia po prvý krát skúma spôsoby, akými sudcovia 
a sudkyne reflektujú na ženy, ktoré hľadajú legálnu nápravu ich ťaživej situácie. Autor tiež odhaľuje množstvo mýtov 
a dilem o zneužívaní žien. 

Bourreaux et Victimes = Kati a obete. Psychológia mučenia : Psychologie de la Torture / Françoise Sireni. - 1. vyd. - 
Paris : Odile Jacob, 1999. - 281 s. - ISBN 978-2-7381-0674-2 : 33,25 EUR. 
50850 

Anotácia: V rámci boja proti násiliu a utrpeniu vyspovedať sa zo spôsobeného násilia nestačí. Musíme pomáhať 
obetiam znovu získať normálny život. Autorka ukazuje cestu smerom k duševnému svetu mučiteľov. Ako niekoho 
prinútiť k priznaniu, oznámeniu informácií, k zrade? Fyzické násilie nevysvetľuje všetko. Aké sú psychologické 
mechanizmy u agresorov?  

http://www.pdcs.sk/sk/publikacie/10-kapitol-o-vyvoji-obcianskej-spolocnosti.html
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Extremism vs. Democracy in Central Europe = Extrémizmus verzus demokracia v strednej Európe. Problémy, 
skúsenosti, výzvy : Issues, Experiences, Challenges / Grigorij Mesežnikov, Miroslav Kocúr, Gábor Csomor, Wojciech 
Wciseł, Michal Vít. - 1. vyd. - Bratislava : IVO, 2015. - 153 s. - ISBN 978-80-89345-53-3 : 9,90 EUR. 
Plný text: http://www.ivo.sk/7807/sk/publikacie/extremism-vs-democracy-in-central-europe-issues-experiences-
challenges 
50869 

Anotácia: Inštitút pre verejné otázky vydal v novembri 2015 svoju novú analytickú publikáciu – knihu v anglickom 
jazyku Extremism vs. Democracy in Central Europe: Issues, Experiences, Challenges (editori Grigorij Mesežnikov a 
Miroslav Kocúr). Publikácia vznikla ako výstup projektu Extrémizmus vo verejnom diskurze a politických hnutiach 
strednej Európy.  
Autori zo štyroch vyšehradských krajín sa v knihe venujú historickým, politickým, ideologickým a socio-kultúrnym 
súvislostiam fenoménu pravicového extrémizmu v strednej Európe, pravicovo-extrémistickej a radikálno-
nacionalistickej scéne v jednotlivých krajinách V4 a trendom v súčasnom verejnom diskurze o nacionalizme.  
Politický extrémizmus má širší historický a sociálny kontext, z tohto dôvodu sa v jednotlivých krajinách V4 vyskytujú 
príbuzné faktory, ktoré sú základom extrémistických prejavov vo verejnom a politickom živote. Sú medzi nimi 
politizujúce hyperbolizovanie národných symbolov, nejednoznačná či priam konfliktná interpretácia minulosti, 
revanšistické postoje vo vzťahu k časti spoločnosti, tradície nacionalistickej politiky, konfesionálne konflikty, a tieto 
formy sú prepojené s odporom voči liberálno-demokratickému západu. 

Feministky hovoria o práci : Ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu / Małgorzata Maciejewska, Miroslava 
Mišičková, Pun Ngai, Martina Sekulová, Kathi Weeks, Ľubica Kobová. - 1. vyd. - Bratislava : Aspekt, 2015. - 214 s. - 
ISBN 978-80-8151-032-8. 
50841 

Anotácia: Akými premenami prechádza práca? Sú premeny práce na Slovensku niečím výnimočné či skôr kopírujú 
globálne trendy? A aká je práca žien? Poznáme mnoho štruktúrnych determinantov práce žien a mužov - 
horizontálnu rodovú segregáciu (segregáciu do povolaní považovaných za "mužské" a "ženské"), vertikálnu rodovú 
segregáciu (vzťah nepriamej úmernosti medzi počtom žien a úrovňou v hierarchii pracovných pozícií), dvojité 
zaťaženie žien (vykonávanie platenej aj väčšiny neplatenej práce ženami) a rodový mzdový rozdiel. (Por. EIGE, 2013; 
Súhrnná správa, 2014.)  
No dalo by sa o pracovnom živote žien a mužov hovoriť podobne zmysluplne, hoci inak? Práve tieto iné spôsoby 
vypovedania o práci ponúka predkladaná publikácia. Ich inakosť spočíva v predmete, metóde aj v spôsobe opisu či 
vysvetlenia. Ťažiskový – hoci nie výlučný – je tu dôraz na pracovnú etiku, etnografickú metódu výskumu a 
kapitalizmus ako logiku vysvetľovania aj pojem dožadujúci sa bližšieho vysvetlenia. V textoch piatich autoriek sa v 
rôznej miere krížia tri uvedné perspektívy, aby nám naraz priblížili aj znesamozrejmili niečo, čo považujeme za 
"bežnú" prácu. 

Hearts and Money beyond Borders = Srdcia a peniaze bez hraníc. Získavanie darov pre rozvojovú spoluprácu a 
humanitárnu pomoc : Fundraising from Individuals for Development and Relief / Ján Mihálik, a kol. - 1. vyd. - Bratislava 
: Partners for Democratic Change Slovakia, 2012. - 337 s. - ISBN 978-80-89563-02-9. 
Plný text: 
http://www.ngdofundraising.net/files/HEARTS_AND_MONEY_BEYOND_BORDERS_PDCS_2012_PDF_version_comple
te.pdf 
Plný text: http://www.pdcs.sk/sk/publikacie/download/24_0189d5ed1ece88034564024a911ce836.html 
50839 

Anotácia: Kniha obsahuje 16 prípadových štúdií zo strednej Európy a 5 štúdií zo Spojeného kráľovstva s poznatkami a 
odporúčaniami pre fundraiserov. Je výsledkom práce 24 expertov v štyroch tematických pracovných skupinách 
(Topical Working Groups) tohto projektu. Ponúka skúsenosti dvadsiatky organizácií z nášho regiónu a Spojeného 
Kráľovstva. 

http://www.ivo.sk/7807/sk/publikacie/extremism-vs-democracy-in-central-europe-issues-experiences-challenges
http://www.ivo.sk/7807/sk/publikacie/extremism-vs-democracy-in-central-europe-issues-experiences-challenges
http://www.ngdofundraising.net/files/HEARTS_AND_MONEY_BEYOND_BORDERS_PDCS_2012_PDF_version_complete.pdf
http://www.ngdofundraising.net/files/HEARTS_AND_MONEY_BEYOND_BORDERS_PDCS_2012_PDF_version_complete.pdf
http://www.pdcs.sk/sk/publikacie/download/24_0189d5ed1ece88034564024a911ce836.html
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Fundraising je založený na práci s ľuďmi a na dlhodobých vzťahoch s nimi. Nejde v ňom len o peniaze a spôsoby ich 
získavania. Účinný a zodpovedný fundraising sa nesmie uchyľovať k manipulácii darcov. Skôr je pozvánkou pre ľudí, 
ktorí žijú okolo nás, aby sa stali súčasťou napĺňania nášho spoločného poslania. 
Jednotlivé prípadové štúdie uvádzajú živé príklady toho, že ľudia sú ochotní podieľať sa aj svojimi darmi na vytváraní 
spravodlivejšieho a lepšieho sveta pre všetkých. Dáte im šancu urobiť tak aj cez vašu organizáciu? 
Táto publikácia vznikla v rámci programu Posilnenie fundraisingových kapacít mimovládnych rozvojových organizácií 
v Strednej Európe, ktorý bol financovaný Európskou úniou a realizovaný s finančnou podporou SlovakAid. 

Kvalita sociálnych služieb v kocke : 1. časť / Mária Kovaľová, Ondrej Buzala. - 1. vyd. - Štefanov : Tabita, 2015. - 391 s. - 
ISBN 978-80-972184-0-9. 
50855 

Anotácia: Predstavujeme Vám knihu, ktorá vypĺňa medzeru v informovaní odbornej verejnosti o problematike 
systémového zabezpečovania kvality sociálnych služieb na Slovensku. Má ambíciu byť  dobrým a jasným úvodom do 
rozsiahlych myšlienkových modelov systémov a modelov kvality s prvým "nástrelom" aplikácie v podmienkach 
Slovenskej republiky. Tento svet, tieto myšlienkové modely máme v pláne postupne prechádzať spolu so svojimi 
čitateľmi a objavovať jednu krajinu za druhou, nestrácajúc pri tom zo zreteľa, že sa vnárame do prostredia plného 
problémov, nedorozumení, ľudskej bolesti, ale zároveň aj do prostredia plného výziev, radostí z úspechov pri 
vyriešení neriešiteľného a ľudí ochotných konať dobro, nehľadiac pri tom na svoj osobný prospech. Veríme že si 
nájde svojich priaznivcov nielen medzi manažérmi kvality a manažmentom sociálnych služieb, ale aj v ostatnej 
odbornej verejnosti a u študentov sociálnej práce. 

Kvalita života seniorov a pohybová aktivita ako jej súčasť / Dagmar Nemček, a kol. - 1. vyd. - Prešov : Vydavateľstvo 
Michala Vaška, 2011. - 163 s. - ISBN 978-80-7165-857-3. 
50830 

Anotácia: Vedecká monografia vznikla na Katedre športovej edukológie a športovej humanistiky FTVŠ UK, v rámci 
grantovej úlohy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR VEGA. Zámerom bolo prispieť k rozšíreniu 
poznatkov o kvalite života z pohľadu seniorskej populácie, v ktorej významnú úlohu by mala zohrávať i účasť na 
pravidelnej pohybovej aktivite. Tento indikátor kvality života sa významne spolupodieľa na spomaľovaní nežiadudich 
involučných procesov organizmu u osôb vyššieho veku, preto sa autori vo výskumných prácach zamerali hlavne na 
postavenie pohybovej aktivity v živote starších osôb. 

Legitimita a pramene sociálnych intervencií v kontexte sociálnej práce : Vysokoškolská učebnica / Kvetoslava Repková. 
- 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita, 2016. - 78 s. - ISBN 978-80-555-1558-8. 
50857 

Anotácia: Učebnica je síce primárne určená študentom a študentkám v pomáhajúcich disciplínach (vrátane tretieho 
stupňa vysokoškolského vzdelávania), najmä v odbore sociálna práca. Môže byť však užitočná aj pre profesionálov a 
profesionálky, ktorí/é sa angažujú ako vysokoškolskí učitelia/ľky, tvorcovia/kyne politík na rozličných úrovniach, či ako 
priami poskytovatelia sociálnych intervencií. Je možné ju kombinovať s učebnými textami používanými v 
hlavnoprúdových predmetoch pomáhajúcich odborov, nielen v rámci predmetu Sociálna politika. 
Učebnica sa skladá z piatich kapitol. Prvá kapitola je venovaná východiskovým teoretickometodologickým otázkam. 
Autorka sa v nej opiera o teoretický koncept ukotvenia, krátko ho predstavuje a na jeho základe uvádza pojmologický 
aparát celej učebnice. Následne predstavuje výber typológií sociálnych intervencií s kritickým poukazom na ich 
dichotomickú povahu, rovnako na limitujúce aspekty dichotomických typológií. 

 
Druhá kapitola je zameraná na osobitosti vzťahu dvoch kľúčových disciplín – sociálnej politiky a sociálnej práce. 
Autorka v nej vychádza z diverzity prístupov k chápaniu sociálnej politiky, čo následne vedie k diverzite pomáhajúcich 
disciplín, ktoré sú zastúpené v sociálnej oblasti. Otázkam legitimity zameranej na legitimitu sociálno-politických 
dokumentov a legitimitu samotných sociálnych intervencií sa venuje tretia kapitola. 
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Najrozsiahlejšia a vnútorne najčlenitejšia je štvrtá kapitola. Inšpirujúc sa právnou terminológiou a právnou vedou 
autorka v tejto kapitole vymedzuje pojem pramene sociálnych intervencií. Špecificky sa prameňom venuje podľa ich 
materiálnych, gnozeologických a formálnych aspektov. Pre uvedený účel využíva aj najnovšie poznatky 
behaviorálnych vied, ktoré získavajú na dôležitosti v otázkach výkladu materiálnych prameňov sociálnych intervencií. 
Za osobitnú zmienku stojí aj problematika tzv. intervenčných vied, ktoré sú súčasťou gnozeologických prameňov 
sociálnych intervencií, a ku ktorým sa vzťahujú vysoké očakávania spoločnosti pri pozitívnom ovplyvňovaní jej 
budúceho smerovania.  

V poslednej piatej kapitole autorka integruje poznatky predchádzajúcich kapitol do tzv. techniky "rodného listu 
sociálnej intervencie". Techniku ponúka ako integrované východisko práce pomáhajúcich profesionálov a 
profesionálok pri dizajnovaní a vykonávaní sociálnych intervencií a sociálneho výskumu, opierajúc sa o priority 
sociálnej politiky zhmotnené v príslušných sociálno-politických dokumentoch. Do prílohy učebnice sú zaradené 
vybrané príklady sklonu ľudí k chybám, ktorých sa dopúšťajú pri výbere a spracovávaní informácií kľúčových pre 
prijímanie rozhodnutí v živote. Práve sklony k chybám vedúce k tzv. behaviorálnym zlyhaniam predstavujú jeden z 
významných materiálnych prameňov sociálnych intervencií i sociálneho intervenčného výskumu. 

Let´s Go to Work! The Future of Labour in Europe = Poďme do práce! Budúcnosť práce v Európe : Vol 1 / Miroslav 
Beblavý, Ilaria Maselli, Marcela Veselková. - 1. vyd. - Brussels : Centre for European Policy Studies, 2014. - 250 s. - 
ISBN 978-94-6138-406-5. 
50838 

Anotácia: V publikácii výskumní pracovníci zo siedmich európskych krajín približujú ľahko zrozumiteľným jazykom 
výsledky z rôznych oblastí sociálnych vied týkajúce sa budúcnosti práce v Európe. 

Long-Term Care Reforms in OECD Countries = Reformy dlhodobej starostlivosti v krajinách OECD. Úspechy a zlyhania : 
Successes and Failures / Cristiano Gori, José-Luis Fernández, Raphael Wittenberg. - 1. vyd. - Bristol : Policy Press, 
2016. - 316 s. - ISBN 978-1-4473-0505-7 : 104,50 EUR. 
50868 

Anotácia: S narastajúcim národným aj medzinárodným záujmom o problematiku čo najlepšej harmonizácie potrieb a 
poskytovania dlhodobej starostlivosti, táto publikácia ponúka poznatky i inšpiráciu širokému čitateľskému publiku, 
ktoré sa zaujíma o kľúčové otázky politík v komparatívnych štúdiách. 

Malá encyklopedie moderní ekonomie / Milan Sojka, Bronislav Konečný. - 1. vyd. - Praha : Libri, 1996. - 270 s. - ISBN 
80-85983-05-2. 
50843 

Anotácia: Malá encyklopedie moderní ekonomiky podává základní přehled o současném stavu ekonomické teorie a 
jejím vývoji. 130 grafů a tabulek, slovíček ekonomických pojmů, galerie ekonomů a držitelů Nobelovy ceny za 
ekonomii, rejstříky. 

Misijná a charitatívna činnosť / Ladislav Bučko. - 1. vyd. - Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. 
Alžbety, n.o., 2009. - 248 s. - ISBN 978-80-89271-37-5. 
50833 

Anotácia: Táto publikácia je zhrnutím teoretických poznatkov autora zo štúdia misiológie a jeho praktických 
skúseností z pôsobenia v misijných a charitatívnych projektoch na Slovensku a v zahraničí (Rusko, Kazachstan, 
Arménsko, Keňa). Publikácia je určená všetkým, ktorý sa zaujímajú o oblasť misijnej a charitatívnej práce, 
predovšetkým však študentom a učiteľom študijných programov, ktoré majú k misijnej a charitatívnej činnosti vzťah 
/teológia, sociálna práca, rozvojová spolupráca, história kultúrna antropológia atď./. 
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New Social Images of Rural Women = Nové sociálne obrazy vidieckych žien : Album of New Social Images of Rural 
Women. - 1. vyd. - Rivarossa : Bluebook s.r.l., 2008. - 100 s. 
50832 

Anotácia: Sociálne, ekonomické a kultúrne zmeny, ktorými prešli naše krajiny za posledné desaťročie, poznačené 
medziiným, aj problémami v zamestnanosti, explóziou informácií a informačno-komunikačných technológií, ako aj 
rodových otázok mali osobitný a viac-menej pozitívny dopad na vidiecky svet. 
Ženy zohrávajú významnú úlohu, nie vždy viditeľnú, nie vždy uznávanú spoločnosťou ako celkom, v rozvoji 
spoločnosti a najmä vidieckych oblastí.  
Ich možnosti, aktivity, úloha a postavenie sa mení, čí sa vytvára to, čo sa pokúšame identifikovať ako "Nové sociálne 
podoby". 
Publikácia vznikla v rámci iniciatívy Equal. 

Nový zákon o verejnom obstarávaní s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení : Zákon č. 343/2015 Z.z. z 
18. novembra 2015 o verejnom obstarávaní v znení zákona č. 438/2015 Z.z. - Bratislava : Epos, 2016. - 192 s. - ISBN 
978-80-562-0117-6 : 4,50 EUR. 
50847 

Anotácia: Nový zákon o verejnom obstarávaní s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení. 

Občianky a revolucionárky : Ako, kedy, kde sa vylučujú nevhodné subjekty / Deborah Cohen, Lessie Jo Frazier, Tuula 
Gordon, Charles T. Lee, Zuzana Maďarová, Bice Maiguashca, Alexandra Ostertágová, Shana Penn, Pun Ngai, Wu Ka-
ming. - 1. vyd. - Bratislava : Aspekt, 2015. - 196 s. - ISBN 978-80-8151-034-2. 
50842 

Anotácia: Publikácia opisuje príbehy rôznych žien, ktoré vstupujú do revolučného a občianskeho priestoru v rôznych 
časových obdobiach, na rôznych miestach a v rôznych historických, spoločenských a politických kontextoch. 
Keď sme sa rozprávali o tom, čo čítame a ako o tom premýšľame, občianky a revolucionárky sa začali čoraz viac 
približovať. Nachádzali sme medzi oboma oblasťami prieniky v témach i vedeckých prístupoch a ako podnetné sa 
ukázalo ich čítanie vo vzájomných súvislostiach. Navyše, poskytnúť príbehom o občiankach a revolucionárkach 
spoločný priestor sa javilo ako zmysluplné aj z ďalšieho dôvodu: napriek tomu, že obe oblasti skúmania sú pomerne 
podrobne rozpracované a z historických i súčasných štúdií je zjavné, že utváranie politickej subjektivity (nielen) žien 
súvisí s konceptualizovaním občianstva aj revolúcií, tieto výskumné oblasti navzájom len málo komunikujú a zdá sa, 
že každá ide vlastnou cestou. Šesť vybraných prekladových štúdií a ich usporiadanie naznačuje, čo môže takéto 
spojenie ponúknuť. 

Od segregácie k inkluzívnemu vzdelávaniu : Prípad školy v Sarišských Michaľanoch / Vlado Rafael, Igor André, Alica 
Petrasová. - 1. vyd. - Bratislava : UNDP, 2014. - 66 s. - ISBN 978-80-89263-20-2. 
50834 

Anotácia: Školu v Šarišských Michaľanoch pri Prešove ako prvú na Slovensku odsúdili v roku 2012 za segregáciu 
rómskych deti. 
Prípad dodnes púta veľkú pozornosť, o škole písali aj zahraničné média ako napríklad prestížny New York Times. 
Prelomové súdne rozhodnutie zmenilo aj nazeranie na učiteľskú profesiu a vyvolalo otázku, ako v súčasných škôl je 
možné uplatniť právo na vzdelanie. 
Odborníci z mimovládnej organizácie eduRoma rok pôsobili v Šarišských Michaľanoch, aby pomohli pri integrácií 
rómskych detí. 
V publikácii Od segregácie k inkluzívnemu vzdelávaniu predstavujú prvé výsledky svojej práce na škole, ale problémy, 
ktorým musia žiaci, rodičia a učitelia v komplikovanej situácii čeliť. 
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Pracovnoprávne vzťahy v územnej samospráve / Marta Thurzová, Ladislav Dudor, Juraj Mezei. - 1. vyd. - Bratislava : 
Wolters Kluwer, 2016. - 160 s. - ISBN 978-80-8168-368-8  : 14,80 EUR. 
50848 

Anotácia: Publikácia "Pracovnoprávne vzťahy v územnej samospráve" objasňuje právny režim, ktorým sa riadia 
pracovnoprávne vzťahy rôznych kategórií zamestnancov a funkcionárov územnej samosprávy. Je dielom kolektívu 
autorov (doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc., JUDr. Ladislav Dudor, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD.), ktorí prostredníctvom 
analýzy súčasnej legislatívy a jej konfrontáciou s praxou, poukazujú na problémy a špecifiká pracovných vzťahov 
predstaviteľov samosprávy.  

Zároveň prichádzajú aj s návrhmi na potrebné legislatívne zmeny, ktoré by mali viesť k dosiahnutiu adekvátnej 
právnej úpravy pracovných vzťahov. Publikácia je určená pre odborných zamestnancov obcí a samosprávnych krajov, 
ako aj volených predstaviteľov územnej samosprávy. 

Prečo na manželstve záleží : Tridsať záverov spoločenskovedných výskumov. - 1. vyd. - Rovinka : Inštitút pre ľudské 
práva a rodinnú politiku, o.z., 2015. - 72 s. - ISBN 978-80-971738-1-4. 
50828 

Anotácia: Skupina výskumníkov pod vedením W. B. Wilcoxa zhromaždila množstvo vedeckých poznatkov o rodine, 
ktoré zosumarizovala do tridsiatich téz. Zamerali sa najmä na oblasti ako ekonomika, vzťahy, fyzické a psychické 
zdravie, kriminalita a domáce násilie. Skúmajú, aký vplyv na tieto oblasti majú rôzne formy rodinného usporiadania – 
manželstvo, kohabitácia, neúplné rodiny, či zložené domácnosti. 

Osobitnú pozornosť venujú vplyvom kohabitácie na dnešné manželstvo, rodinný život a dobro detí. Sumarizujú tiež 
výskumy o vplyve rozvodov, nevlastných rodín a neúplných rodín na deti, dospelých a širšiu spoločnosť. Cieľom tejto 
súhrnnej správy je zhrnúť aktuálne výskumy v oblasti rodiny do stručnej a prehľadnej podoby, a prispieť tak k 
lepšiemu pochopeniu významu manželstva v dnešnej spoločnosti. 

Sociální podníkání : 10 úspěšných příkladů z Evropy / Peter Mészáros, a kol. - 1. vyd. - Praha : Nový Prostor, o.s., 2008. 
- 264 s. - ISBN 978-80-903990-1-3. 
50831 

Anotácia: Nový Prostor o.s. vydal v českém prostředí ojedinělou publikaci s názvem Sociální podnikání, 10 úspěšných 
příkladů z Evropy. Ta představuje nápaditým a poutavým způsobem osobní příběhy 10 sociálních podnikatelů a jejich 
podniků a umožňuje čtenářům bez abstraktních pojmů a teoretických konstrukcí pochopit, co znamenají ve světě 
stále více používané pojmy sociální podnikání a sociální ekonomika. Sociální podnikatelé podnikají proto, aby mohli 
zaměstnávat lidi se znevýhodněním, kteří by jinak práci nesehnali nebo se v ní neudrželi. Tím, že jim dají práci a 
podporu, jim pomáhají získat sebeúctu, pocit užitečnosti a samozřejmě také peníze. Sociální podniky musí být 
konkurenceschopné a udržet se na trhu, protože kupující zajímá to, aby dostal kvalitní výrobky a služby a nezajímá je 
to, že je vyrobili zdravotně postižení, bývalí narkomani nebo bezdomovci. 
V publikaci jsou zdokumentovány na třech konkrétních příkladech také začátky sociálního podnikání v České 
republice a na konci je připojeno české pojetí sociální ekonomiky tak, jak ho po mnoha diskuzích vymezili 
představitelé projektů a experti zabývající se touto problematikou v programu EQUAL financovaném z Evropského 
sociálního fondu. 
Publikace byla vydána u příležitosti ukončení projektu H/R/D/I, v němž Nový Prostor hledal a testoval s finanční 
podporou Programu Iniciativy Společenství EQUAL inovativní způsoby řešení problematiky přístupu znevýhodněných 
skupin obyvatel na trh práce.  

Speaking Freely = Hovoriť slobodne. Odúčanie sa od klamstiev jazyka našich otcov : Unlearning the Lies of the Fathers´ 
Tongues / Julia Penelope. - 1. vyd. - New York : Pergamon Press, 1990. - 328 s. - (Athene Series). - ISBN 0-08-036555-
8 : 32,84 EUR. 
50853 

Anotácia: Publikácia vysvetľuje, ako môže k riešeniu problémov bujnejúcich v súčasnej spoločnosti (sexizmus, 
rasizmus) prispieť preformulovanie reči, ktorou hovoríme. Existujúci a používaný jazyk bol skonštruovaný bielymi 
mužmi a tým pádom je despotický k ostatným, konkrétne pre ženy a menšiny. 
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 Jazyk sa vyvinul písaním pier, ktoré držali v rukách mužskí pisatelia. Status žien je definovaný týmto jazykom. Autorka 
verí, že "odučenie sa od lží jazyka otcov" začína u žien. Musíme sa rozhodnúť nehovoriť výhradne tak, ako nás naučila 
reč stvorená mužmi, naučiť sa hovoriť slobodne, voľne, bez paternalistického cenzúrovania. Reč žien je jedným z 
najmocnejších nástrojov zmeny. 

Stav sociálnej ochrany na Slovensku : Situácia k 1. januáru 2016 / Rastislav Bednárik. - Bratislava : IVPR, 2016. - 63 s. - 
ISBN 978-80-7138-228-9. 
Plný text: http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2016/socialna_ochrana_k_1_januaru_2016.pdf 
50858 

Anotácia: Informačná publikácia, vydávaná s polročnou periodicitou. Zachytáva aktuálny stav legislatívy sociálnej 
ochrany na Slovensku podľa metodiky MISSOC. Ide o oblasti starostlivosti pre prípad choroby, materstva, invalidity, 
staroby, straty živiteľa, pracovného úrazu, choroby z povolania, rozširovania rodiny, nezamestnanosti, v prípade 
finančnej núdze a dlhodobej starostlivosti. 

Príručka sa skladá z tabuliek - kapitol, kde prvá časť textu je venovaná organizácii a financovaniu jednotlivých sústav 
sociálneho zabezpečenia na Slovensku. Nasleduje popis stavu právnej ochrany občanov pri pokrytí nasledovných 
rizík: choroba (časť II., III.), materstvo (časť IV.), invalidita (časť V.), staroba (časť VI.), strata živiteľa (časť VII.), 
pracovné úrazy a choroby z povolania (časť VIII.), rozširovanie rodiny (časť IX.), nezamestnanosť (časť X.), 
zabezpečenie vo finančnej núdzi (časť XI.), dlhodobá starostlivosť (časť XII.) a sociálna ochrana samostatne zárobkovo 
činných osôb.  

Systémy štátnej služby : Koncepty a trendy / Katarína Staroňová, Ľudmila Staňová, Emília Sičáková - Beblavá. - 1. vyd. - 
Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - 268 s. - ISBN 978-80-223-3783-0. 
50835 

Anotácia: Predkladaná monografia nie je praktickou príručkou personalistu, ktorý by našiel v desiatich krokoch 
základné postupy riadenia ľudských zdrojov. Je to monografia zameraná pre ľudí z akademického sveta či praxe, ktorí 
sa zaujímajú o kontext riadenia ľudských zdrojov vo verejnom sektore, konkrétne v štátnej službe, a chcú vedieť 
základné koncepcty z teoretického pohľadu, trendy v krajinách OECD a v Európskej komisii, ako i aplikačnú prax 
štátnej služby na Slovensku. Uchopenie riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe sa značne odlišuje v každej krajine 
a závisí od mnohých faktorov, ako je administratívna tradícia (anglosaská, škandinávska, kontinentálna), systém 
štátnej služby (kariérny alebo pozičný), miera politizácie či historických faktorov. Cieľom je pripraviť čitateľa na 
pochopenie sveta ľudských zdrojov v štátnej službe, a nie na to, ako byť výkonným personalistom, hoci ak to je 
jeho/jej rozhodnutie, táto publikácia je určite dobrým začiatkom. 

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2015. - Bratislava : VEDA / ŠÚ SR, 2015. - 682 s. + 16 s. príl. - ISBN 978-80-
224-1405-0 : 57 EUR. 
50845 

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

Terénna sociálna práca na Slovensku : Evaluácia terénnej sociálnej práce financovanej z ESF v programovom období 
2007-2013 na Slovensku / Daniel Škobla, Jan Grill, Jakob Hurrle. - 1. vyd. - Bratislava : Implementačná agentúra 
MPSVR SR, 2015. - 80 s. - ISBN 978-80-970110-1-7. 
Plný text: http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/2015/terenna_socialna_praca_na_slovensku_evaluacia.pdf 
50840 

Anotácia: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Inštitútom pre výskum 
práce a rodiny pripravili záverečnú správu z evaluácie terénnej sociálnej práce financovanej z Európskeho sociálneho 
fondu (ESF) v programovom období 2007 – 2013 na Slovensku.  

http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2016/socialna_ochrana_k_1_januaru_2016.pdf
http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/2015/terenna_socialna_praca_na_slovensku_evaluacia.pdf
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Evaluácia pokrýva hlavné problémové okruhy výkonu terénnej sociálnej práce (Tsp), ako sú inštitucionálne 
zabezpečenie a procesy riadenia programu, cielenie projektov, distribúcia zdrojov, typológia a hierarchie 
pracovníkov, situovanie vzťahov a perspektívy pracovníkov Tsp vo vzťahu ku klientom, pracovná náplň, materiálne 
vybavenie, administratívne otázky výkonu, spoločenské uznanie pracovníkov Tsp.  

Súčasťou správy sú odpovede na evaluačné otázky a odporúčania pre nové programové obdobie. Výskum, na základe 
ktorého bola správa vypracovaná, kombinoval tri typy metodológie: analýza podkladových zdrojov a materiálov, 
štatistická analýza a terénny výskum. V rámci terénneho výskumu autori navštívili 22 obcí a miest na Slovensku, kde 
uplatnili etnografické pozorovanie a vykonali približne 250 rozhovorov s rôznymi aktérmi (predstavitelia obcí, terénni 
sociálni pracovníci, klienti). 

The Future of Welfare in a Global Europe = Budúcnosť sociálneho blaha v globalizovanej Európe / Bernd Marin. - 1. 
vyd. - Farnham : Ashgate Publishing Ltd., 2015. - 528 s. - ISBN 978-1-4724-6308-1. 
50837 

Anotácia: Rozsiahla publikácia sumarizuje príspevky zo sympózia Európskeho centra vo Viedni. 

The Luciffer Effect = Luciferov efekt. Ako sa dobrí ľudia stávajú zlými : How Good People Turn Evil / Philip Zimbardo. - 1. 
vyd. - London : Rider Books, 2007. - 551 s. - ISBN 978-1-84-604103-7 : 14,14 EUR. 
50854 

Anotácia: Renomovaný sociálny psychológ a autor známeho stanfordského väzenského experimentu Philip Zimbardo 
skúma mechanizmy, ktorými páchajú dobrí ľudia zlé veci, ako môžu byť morálni ľudia zvedení k nemorálnemu 
konaniu a čo to vypovedá o línii oddeľujúcej dobro od zla. 
Lucifer Effect vysvetľuje ako a prečo sme všetci náchylní k vábeniu "temnej strany". a bezpočet dôvodov, prečo-sme 
všetci náchylné k vábenie "temnej strany." V nadväznosti na príklady z dejín, rovnako ako na autorove vlastné 
výskumy Zimbardo podrobne popisuje, ako situačné sily a dynamika skupiny môžu spolupracovať a v akorde vytvoriť 
monštrá zo slušných mužov a žien. 

Trh práce : Sociologická analýza / Pavel Kuchař. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2007. - 183 s. - ISBN 978-80-246-1383-3. 
50829 

Anotácia: Studie je věnována sociologické analýze procesů, jež se odehrávaly a odehrávají na českém trhu práce, a to 
zejména vztahům mezi vzděláním, kvalifikací, vykonávanou prací a zaměstnáním. Využívá četných empirických dat 
nashromážděných v průběhu uplynulých let v rámci řady národních i mezinárodních sociologických výzkumů. 
V první části je podán přehled hlavních teoretických konceptů ovlivňujících naše vnímání dění na trhu práce. Jejich 
studium je nezbytné pro pochopení vztahů mezi jednotlivými aktéry působícími na trhu práce a faktorů, které tento 
trh utvářejí. Je nezbytné i proto, abychom si uvědomili, že empirická fakta lze hodnotit z různých úhlů pohledu, 
přičemž výsledná zjištění se mohou v souladu se zvolenými východisky tohoto hodnocení rozcházet.Těžiště publikace 
leží v její druhé části, kde jsou analyzovány základní podmíněnosti trhu práce. Pozornost se upírá k národnostnímu a 
demografickému vývoji včetně dnes často zdůrazňovaných migračních trendů, dále k vývoji vzdělanostní, ekonomické 
a profesní struktury. Třetí část studie se soustředí na vnímání pracovních nejistot a hlavních rizikových skupin, jež 
jsou dnes na trhu práce identifikovány. 

Virgin or Vamp = Panna alebo vamp. Ako tlačené médiá pokrývajú sexuálne zločiny : How the Press Covers Sex Crimes / 
Helen Benedict. - 1. vyd. - New York : Oxford University Press, 1992. - 309 s. - ISBN 0-19-508665-1 : 19,80 EUR. 
50849 

Anotácia: Publikácia analazuje množstvo spôsobov, akými médiá podporujú mýty a stereotypy o znásilnení. Autorka 
skúma postoje a vyjadrenia z tlačených médií týkajúce sa štyroch notoricky známych sexuálnych zločinov z 
uplynulého desaťročia ukazujúc, ako je obetiam priradená nálepka buď panny, alebo ženy-vampa. Publikáciu autorka 
uzatvára praktickými a tiež radikálnymi návrhmi, ako by mali reportéri a reportérky komunikovať takéto zločiny bez 
toho, aby uškodili či už obetiam, alebo obžalovaným a aby nedeformovali verejnú mienku. 
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Women and Male Violence = Ženy a násilie mužov. Vízie a boj hnutia týraných žien : The Visions and Struggles of the 
Battered Women´s Movement / Susan Schechter. - 1. vyd. - Boston : South End Press, 1982. - 367 s. - ISBN 0-89608-
159-1 : 40,62 EUR. 
50851 

Anotácia: Publikácia poskytuje hĺbkový pohľad na násilie páchané na ženách a sociálne hnutie proti nemu. Popisuje 
nielen otrasné skúsenosti obetí, ale tiež silné hnutie, ktoré bojuje a spolieha sa na ukončenie násilia páchaného na 
ženách a udržateľné zmeny v životných podmienkach žien. Publikácia pokrýva historické obdobie od založenia prvých 
útulkov pre ženy v roku 1976 až k dnešnému globálnemu uvedomeniu si násilia páchaného na ženách. 
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Brožúry 
 

Breaking the vicious circle of poverty and deprivation = Prelomiť začarovaný kruh chudoby a deprivácie : The Fund for 
European Aid to the Most Deprived (FEAD). - 1. vyd. - Luxembourg : POEU, 2015. - 24 s. - ISBN 978-92-79-50150-0. 
Plný text: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=sk&pubId=7853&type=2&furtherPubs=yes 
B 50844 

Anotácia: Brožúra popisuje úsilie Európskej únie pomôcť najzraniteľnejším občanom EÚ poskytovaním nefinančnej 
pomoci. Prezentuje štatistické údaje indikujúce súčasnú mieru chudoby v Európe a popisuje, čo je FEAD - Fond 
európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby - prečo je potrebný, pre koho je určený a ako funguje a pracuje. V 
publikácii sa tiež nachádzajú príklady zo skutočného života ľudí, ktorým FEAD pomáha. 

  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=sk&pubId=7853&type=2&furtherPubs=yes
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Výskumné správy 
 

Aktualizácia Návrhu Koncepcie vzdelávania v oblasti BOZP v SR : Správa z VÚ č. 2345 / Miroslav Novotný, Jana 
Urdziková, Miroslava Kordošová. - Bratislava : IVPR, 2014. - 176 s. 
Plný text: 
www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2014/Novotny/kordosova_2345_aktualizacia_koncepcie_vzdelavania.pd
f 
V 50859 (L) 

Anotácia: Predkladaná správa obsahuje aktualizáciu návrhov na výchovu a vzdelávanie v oblasti BOZP a porovnanie s 
návrhom koncepcie na výchovu a vzdelávanie z rokov 2003 až 2005, vypracovanú VVÚBP. Informuje o zmenách, 
ktoré sa za posledné obdobie udiali v tejto oblasti a prináša niektoré návrhy a odporúčania na zlepšenie a 
skvalitnenie výchovy a vzdelávania v oblasti BOZP na podnikovej úrovni, v školskom systéme a na úrovni osvety v 
mimopracovnej úrazovosti.  

Ekonomické vyhodnotenie strát z pracovných úrazov a chorôb z povolania u zamestnávateľov v Slovenskej republike a 
uplatnenie ekonomických zákonitostí na celoslovenskej aj podnikovej úrovni v riadení BOZP (motivačné prvky, 
ekonomická stimulácia) : Správa z 2. etapy riešenia / Miroslava Kordošová, Jana Urdziková. - Bratislava : IVPR, 2015. - 
120 s. 
Plný text: 
http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2015/Kordosova/kordosova_urdzikova_ekonomicke_2015.pdf 
V 50861 (L) 

Anotácia: Výskumná správa je pokračovaním 1. etapy  z roku 2014. Obsahuje analýzy dostupných zdrojov a informácií 
o ekonomických nákladoch na pracovné úrazy a choroby z povolania u zamestnávateľov v SR. Poskytuje informácie o 
povinnostiach zamestnávateľov vo vzťahu k PÚ a ChzP - odvodové, poistné a iné. Analyzuje spôsoby motivácie 
zamestnávateľov k znižovaniu nákladov na PÚ a ChzP, spôsoby stimulácie zamestnávateľov k znižovaniu pracovnej 
úrazovosti a vytváraniu vhodných pracovných podmienok. V závere prináša návrhy a odporúčania na motiváciu a 
stimuláciu zamestnávateľov v SR vo vzťahu k BOZP, PÚ a ChzP. 

Kvalitatívny prieskum pomáhajúcich profesií pri sociálnej inklúzii marginalizovaných rómskych komunít : Záverečná 
správa z výskumnej úlohy / Daniel Škobla. - Bratislava : IVPR, 2015. - 62 s. 
Plný text: http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2015/Skobla/skobla_kvalitativny_2015.pdf 
V 50865 (L) 

Anotácia: Pomáhajúce profesie pri inklúzii MRK – terénni sociálni pracovníci a pracovníčky, asistenti a asistenti 
terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníčok – prispeli na lokálnej úrovni, v obciach a mestách, ku množstvu 
zmien pre zlepšenie situácie cieľových skupín. Formy a intenzita týchto zmien závisí na mnohých faktoroch. Zatiaľ čo 
v mestách, v dôsledku ich veľkosti, boli zmeny menej viditeľné, v obciach sa práca pomáhajúcich profesií stala 
neoddeliteľnou súčasťou lokálnych politík a stratégií, ako pomôcť chudobnej a sociálne vylúčenej populácii. Aj 
napriek rôznym problémom a nedostatkom pri implementácii, terénna sociálna práca sa etablovala ako významný 
nástroj každodennej sociálnej služby a práca pomáhajúcich profesií pozitívne prispela k prevencii niektorých foriem 
ďalšieho prehlbovania chudoby a sociálnych problémov na lokálnej úrovni.  

  

http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2015/Kordosova/kordosova_urdzikova_ekonomicke_2015.pdf
http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2015/Skobla/skobla_kvalitativny_2015.pdf
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Ľudia bez domova: príprava a realizácia empirického výskumu, analýza nástrojov prevencie a riešenia bezdomovectva / 
Darina Ondrušová, Daniel Gerbery, Milan Fico, Jarmila Filadelfiová, Lenka Grandtnerová, Ivan Lorenc. - Bratislava : 
IVPR, 2015. - 132 s. + príl. 
Plný text: http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2015/Ondrusova/vu_ludia_bez_domova.pdf 
V 50866 (L) 

Anotácia: Cieľom predkladanej správy je prezentovať poznatky získané v rámci 1. etapy výskumného projektu 
zameraného na prevenciu a riešenie bezdomovectva v SR, ktorá prebiehala v roku 2015. Na Slovensku doposiaľ 
nebola téma bezdomovectva ako jedného z najextrémnejších foriem chudoby a sociálneho vylúčenia vo verejných 
politikách systematickejšie reflektovaná. Od tohto faktu sa odvíjalo aj obsahové zameranie 1. etapy výskumného 
projektu. 
Výskumná správa sa člení do štyroch kapitol. V prvej kapitole sú predstavené východiská vzniku ETHOS typológie ako 
konceptuálnneho rámca diskusií o bezdomovectve. Zároveň sa prezentujú obsahové charakteristiky jednotlivých 
operačných kategórií ETHOS typológie a navrhujú sa národné kategórie. Ďalšia kapitola približuje bezdomovectvo v 
SR z hľadiska dostupných zdrojov dát, akými sú najmä Sčítanie obyvateľov, domov a bytov z roku 2011 a štatistické 
zisťovanie EU SILC. Následne sa venujeme analýze verejných politík v kontexte prevencie straty bývania z vlastného, 
prenajatého či nelegálneho obydlia. Rovnako sa v správe analyzujú opatrenia na podporu prevencie bezdomovectva 
pri prepúšťaní osôb z inštitucionálnej starostlivosti, najmä zo zariadení ústavnej starostlivosti o deti, zo zariadení na 
výkon trestu odňatia slobody či výkon väzby a zo zdravotníckych zariadení. 
V poslednej kapitole prezentujeme výsledky vlastného empirického prieskumu medzi organizáciami poskytujúcimi 
služby ľuďom bez domova, ktorý sa okrem iného týkal hodnotenia dostupnosti a kvality poskytovaných služieb, 
rôznych organizačných aspektov ich činnosti vrátane problémov s finančným zabezpečením, ako aj možností zberu 
dát a monitoringu bezdomovectva v budúcnosti. 
V nadväznosti na predstavenú konceptualizáciu bezdomovectva sa v rámci 2. etapy výskumného projektu pre rok 
2016 plánuje uskutočniť sčítanie a prieskum ľudí bez domova na území mesta Bratislava. 
Výskumná úloha vychádzala z Uznesenia Európskeho parlamentu zo 16. januára 2014 o stratégii EÚ v oblasti 
bezdomovstva, ako aj z revidovanej Európskej sociálnej charty Rady Európy, najmä z jej článku 31. 

Podpora pri hľadaní prvého zamestnania mladých ľudí so zdravotným postihnutím : Záverečná správa z výskumnej 
úlohy / Darina Ondrušová. - Bratislava : IVPR, 2015. - 42 s. 
Plný text: http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2015/Ondrusova/ondrusova_podpora_2015.pdf 
V 50864 (L) 

Anotácia: Predkladaná výskumná správa nadväzuje najmä na opatrenie Národného programu rozvoja životných 
podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014-2020, ktoré je zamerané na tvorbu a implementáciu 
špecifických programov podpory prechodu zo škôl na trh práce mladých ľudí so zdravotným postihnutím. 
Cieľom správy je zhodnotiť súčasný stav v oblasti podpory zamestnávania mladých ľudí so zdravotným postihnutím v 
podmienkach SR a ponúknuť inšpiráciu pre uľahčenie pracovného začlenenia tejto skupiny na základe programov 
tranzície od vzdelávania k zamestnaniu implementovaných v zahraničí.  
Napriek tomu, že aj v súčasnosti mladí ľudia so zdravotným postihnutím môžu participovať na mainstreamových 
aktívnych opatreniach trhu práce (napr. v rámci absolventskej praxe, či programu Záruky pre mladých), sú možnosti 
ich reálneho zapojenia v porovnaní s ostatnými limitované (z dôvodu nízkeho záujmu zamestnávateľov o týchto 
absolventov, ako aj obmedzenej dostupnosti individualizovaného poradenstva pri hľadaní zamestnania.). 
Veľká časť mladých ľudí so ZP tak ostáva po ukončení štúdia ekonomicky neaktívna. Opodstatnenosť potreby 
zintenzívnenia úsilia o uľahčenie vstupu mladým ľuďom so zdravotným postihnutím na trh práce je ilustrovaná na 
základe komparácie vybraných ukazovateľov o evidovaných uchádzačoch o zamestnanie do 29 rokov so zdravotným 
postihnutím a bez zdravotného postihnutia. V dvoch modelových situáciách absolventa špeciálnej školy s mentálnym 
postihnutím a absolventa vysokoškolského štúdia s telesným postihnutím sú identifikované konkrétne bariéry, s 
ktorými sa títo mladí ľudia pri hľadaní zamestnania stretávajú.  
Zároveň sú hodnotené dostupné formy podporných opatrení pre ich potenciálnych zamestnávateľov. Napokon sú 
prezentované princípy a príklady dobrej praxe programov prechodu od vzdelávania k zamestnaniu v Slovinsku, 
Rakúsku a Austrálii. 

  

http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2015/Ondrusova/vu_ludia_bez_domova.pdf
http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2015/Ondrusova/ondrusova_podpora_2015.pdf
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Potieranie nedeklarovanej práce. Analýza opatrení v krajinách EÚ a na Slovensku : Správa z II. etapy riešenia VÚ 
Nedeklarovaná práca na Slovensku / Rastislav Bednárik. - Bratislava : IVPR, 2015. - 33 s. 
Plný text: http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2015/Bednarik/bednarik_potieranie_2015.pdf 
V 50862 (L) 

Anotácia: Štúdia predstavuje druhú etapu riešenia projektu "Nedeklarovaná práca na Slovensku". Pozornosť sa 
venuje analýze politík a opatrení  boja proti nedeklarovanej práci na Slovensku ako súčasti Európskej únie. Konkrétne 
boli popísané a vyhodnotené prístupy a opatrenia na potieranie nedeklarovanej práce v krajinách EÚ, ďalej vývoj 
prístupov a opatrení proti nedeklarovanej práci na Slovensku po vstupe do EÚ a napokon sú prezentované návrhy 
pracovníkov slovenských inštitúcií pôsobiacich v sektore boja proti nedeklarovanej práci (Inšpektoráty práce, Úrady 
práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, Odbory živnostenského podnikania, Daňové a Colné úrady a 
Mestské úrady). 

Potreby rodín s maloletými deťmi : Výsledky empirického výskumu / Jarmila Filadelfiová, Daniel Gerbery. - Bratislava : 
IVPR, 2014. - 64 s. 
Plný text: http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2014/potreby_rodin_s_maloletymi_detmi.pdf 
V 50856 (L) 

Anotácia: Predkladaná správa prináša analýzu údajov empirického výskumu zameraného na rodiny s maloletými 
deťmi, pričom vek maloletého dieťaťa bol špecifikovaný obdobím do ukončenia školskej dochádzky. Cieľom 
empirického výskumu bola identifikácia potrieb týchto rodín, ktorých saturáciu je možné ovplyvňovať intervenciami 
verejných politík. Výskum sa zameral na širokú škálu životných situácií, kde spoločným menovateľom bola 
starostlivosť o dieťa a vzťah k trhu práce. Popri zisťovaní potrieb, preferencií a názorov rodičov sa pozornosť venovala 
aj životným podmienkam a kvalite života rodín s maloletými deťmi. Za týmto účelom boli využité viaceré indikátory, 
ktoré sa neobjavujú v pravidelných výberových zisťovaniach Štatistického úradu SR a ktoré tak umožňujú doplniť 
existujúci obraz založený na štandardných ukazovateľoch.  
Predkladaná správa má sedem kapitol. Prvá kapitola prináša popis aktuálnej situácie rodín s deťmi, tak ako je 
zachytená v doterajších štatistických údajoch a výskumných zisteniach.  
V druhej kapitole je popísaná metodológia empirického výskumu a najmä zloženie výberového súboru.  
Ďalšie kapitoly obsahujú analýzu výsledkov výskumu.  
V tretej kapitole je pozornosť venovaná názorom na determinanty plánovania rodiny a prekážky, ktoré zakladaniu 
rodiny stoja v ceste.  
Štvrtá kapitola sa zameriava na konzekvencie rodičovstva v rôznych oblastiach, a to tak na úrovni jednotlivca (rodiča), 
ako aj na úrovni domácnosti. Identifikácia konzekvencií a ich hodnotenia rodičmi predstavuje základ, z ktorého 
možno následne usudzovať na kritické miesta podpory rodín s deťmi. V piatej kapitole sú predstavené preferencie a 
názory rodičov na starostlivosť o deti v predškolskom veku. Analýza ponúka obraz o ideálnej predstave starostlivosti 
o deti, o reálnom správaní i o hodnotení fungovania predškolských zariadení. Šiesta kapitola prezentuje podrobné 
informácie o preferenciách rodičov v oblasti rodinno-politických a sociálno-politických opatrení. Záverečná kapitola 
prináša zistenia o životných podmienkach rodín s maloletými deťmi optikou ukazovateľov výskytu nedoplatkov, 
schopnosti utvárať finančnú rezervu, hodnotenia vlastnej situácie a obáv z budúcnosti. Na konci predloženého textu 
čitateľ nájde zhrnutie najdôležitejších zistení a odporúčania vo vzťahu k verejnej politike.  

Špecifiká formovania dlhodobej nezamestnanosti v skupine mladých ľudí a možnosti jej prevencie : Záverečná správa z 
výskumnej úlohy / Daniela Kešelová. - Bratislava : IVPR, 2015. - 81 s. 
Plný text: http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2015/Keselova/keselova_specifika_2015.pdf 
V 50863 (L) 

Anotácia: Predkladaná štúdia sa zameriava na analýzu špecifík nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti v 
cieľovej skupine mladých ľudí vo veku od 15 do 29 rokov, osobitne vo vybraných skupinách nezamestnaných mladých 
ľudí so zdravotným postihnutím, s nízkym vzdelaním a v skupine dlhodobo nezamestnaných.  

http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2015/Bednarik/bednarik_potieranie_2015.pdf
http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2014/potreby_rodin_s_maloletymi_detmi.pdf
http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2015/Keselova/keselova_specifika_2015.pdf
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Štúdia má predovšetkým empirický charakter. Jej súčasťou je analýza štatistických údajov z databázy Eurostatu, 
Štatistického úradu SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Zameriava sa na vývoj zamestnanosti, dočasného 
zamestnávania, nezamestnanosti, dlhodobej nezamestnanosti a predčasného ukončenia školskej dochádzky mladých 
ľudí. Hlavnú časť štúdie tvorí vyhodnotenie rozsiahleho empirického prieskumu vo výberovom súbore mladých 
uchádzačov o zamestnanie od 15 do 29 rokov. 
Prieskum bol zameraný na analýzu správania sa mladých ľudí na trhu práce, predovšetkým na ich motivačné sklony k 
integrácii na trh práce, mzdové a profesijné ašpirácie, flexibilitu na pracovnom trhu, sklony k účasti mladých na 
nástrojoch AOTP Súčasť správy tvorí aj prehľad nástrojov AOTP zameraných možnosti na rozvoja zamestnateľnosti 
mladých ľudí, predovšetkým v skupine mladých s nízkym vzdelaním a návrh opatrení v oblasti verejných služieb 
zamestnanosti na prevenciu nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti mladých ľudí s nízkym vzdelaním a so 
zdravotným postihnutím. 

Zvyšovanie odborného vzdelávania a kvalifikácie osôb obsluhujúcich technické zariadenia so zameraním na 
kovoobrábacie stroje : Správa z riešenia výskumnej úlohy / Miroslav Novotný, Miroslava Kordošová. - Bratislava : IVPR, 
2015. - 89 s. 
Plný text: http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2015/Novotny/novotny_kordosova_zvysovanie_2015.pdf 
V 50860 (L) 

Anotácia: Výskumná úloha poskytuje informácie o kovoobrábaní. Opisuje súčasný stav uvádzaný nielen v právnych 
predpisoch, ale aj ostatných predpisoch, napr. normách a zároveň  obsahuje informácie, ktoré môžu dopomôcť pri 
vzdelávaní v tejto oblasti. Uvádza požiadavky na kovoobrábacie stroje a ich obsluhu. Poukazuje na oblasti, v ktorých 
bolo najviac pracovných úrazov.   

 
  

http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2015/Novotny/novotny_kordosova_zvysovanie_2015.pdf
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Štatistické publikácie 
 

Informačný systém o pracovných podmienkach 2015 : Pravidelné ročné výberové zisťovanie. - Bratislava : Trexima, 
2015. - 117 s. - (Informačný systém o cene práce). 
ŠI 2131/16 

Informačný systém o priemerných zárobkoch, 2. štvrťrok 2015 : Štatistické ukazovatele zárobkov a miezd na Slovensku. 
- Bratislava : Trexima, 2015. - 106 s. - (Informačný systém o cene práce). 
Plný text: http://www.trexima.sk 
ŠI 2132/16 

Informačný systém o priemerných zárobkoch, 3. štvrťrok 2015 : Štatistické ukazovatele zárobkov a miezd na Slovensku. 
- Bratislava : Trexima, 2015. - 108 s. - (Informačný systém o cene práce). 
Plný text: http://www.trexima.sk 
ŠI 2133/16 

Štatistická ročenka z oblasti dôchodkového poistenia 2014. - Bratislava : Sociálna poisťovňa, 2015. - 79 s. + 21 s. príl. 
ŠI 2130/16 

 
  

http://www.trexima.sk/
http://www.trexima.sk/
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Dokumenty na CD 
 

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2015. - Bratislava : VEDA / ŠÚ SR, 2015. 
CD 50846 (L) 

Anotácia: Dvadsiaty piaty ročník Štatistickej ročenky Slovenskej republiky. 
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Články z periodík 
 

Bezpečná práca 

 

Analýza príčin vybraných závažných havárií zdvíhacích zariadení vo svete v poslednom čase / Richard Balluch. 
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.3/2016, s. 6-11. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a aspekty zelenej ekonomiky : 2. časť / Miroslava Kordošová. 
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.1/2016, s. 38-45. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a aspekty zelenej ekonomiky : 3. časť / Miroslava Kordošová. 
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.2/2016, s. 43-47. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a aspekty zelenej ekonomiky : 4. časť / Miroslava Kordošová. 
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.3/2016, s. 16-21. 

Hodnotenie a kategorizácia zdravotných rizík v čalúnnickej prevádzke / Branislav Bartoň. 
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.1/2016, s. 15-20, 29-34. 

Inovačné trendy pre bezpečnosť práce záchranných zložiek / Adelaida Fanfarová. 
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.2/2016, s. 3-8. 

Inšpekcia práce na pracoviskách jadrových zariadení / Róbert Bulla, Marek Rolinec. 
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.1/2016, s. 8-10. 

Inšpekcia práce zameraná na kontrolu dodržiavania BOZP v stavebníctve / Laurencia Jančurová. 
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.3/2016, s. 32-33. 

Kompartmentový syndróm predlaktia po pracovnom úraze / Miroslav Kilian. 
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.3/2016, s. 12-13. 

Koordinácia bezpečnosti pri výstavbe jadrovej elektrárne / Marek Rolinec, Karol Balog, Robert Bulla. 
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.2/2016, s. 36-42. 

Ochrana zamestnancov pred záťažou teplom z technologických zariadení / Richard Drahoš, Peter Weiss. 
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.3/2016, s. 3-5. 

Rozbor pracovných úrazov, ochorení súvisiacich s prácou a závažných priemyselných havárií v organizáciách v 
pôsobnosti inšpekcie práce za rok 2015 / Lucia Šimková. 
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.2/2016, s. 16-31. 

Spoluzodpovednosť užívateľského zamestnávateľa a agentúry dočasného zamestnávania : Prijaté legislatívne zmeny v 
roku 2015, ich aplikácia a očakávania v praxi / Dalibor Hlivák. 
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.1/2016, s. 5-7. 

Technická normalizácia vo vzťahu k bezpečnosti technických zariadení / Mária Semanová. 
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.3/2016, s. 27-30. 
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Zaistenie bezpečnosti pracovníkov pri výstavbe banských diel v nebezpečnom prostredí / Iveta Gressová, Klára 
Harčárová. 
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.1/2016, s. 3-4. 

Zmeny vo vyhláške MV SR č. 121/2002 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov v oblasti požiarnej prevencie, účinné od 1.9.2015 / Pavol Komár. 
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.2/2016, s. 9-13. 

 

 
Bezpečnost a hygiena práce 

 

Bezpečnost práce při používaní zdvihacích zařízení pomocí magnetických zařízení / Ondřej Varta, Jiří Kysela. 
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.2/2016, s. 19-22. 

BOZP při práci formou home office / Kateřina Hrubá, Josef Senčík. 
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.3/2016, s. 22-24. 

Hodnocení rizik u osamoceně pracujícího zaměstnance / Jiří Vala. 
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.3/2016, s. 2-6. 

Je možné provádět školení BOZP a PO fomou e-learningu? / Tomáš Neugebauer. 
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.5/2016, s. 29-32. 
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Institucionalizace poradenství pro pozůstalé v ČR v kontextu postmoderní doby z pohledu sociální práce / Zdeňka 
Dohnalová, Mirka Nečasová, Renáta Rídlová. 
In: Sociální práce / Sociálna práca. - ISSN 1335-1109. - č.2/2016, s. 39-56. 

"Kdyby neproběhla reforma, tak bychom fond nezřizovali": finanční pomoc na úrovni obcí jako reakce na sociální 
reformu : Proměny obcí jako lokálních sociálních systémů / Eva M. Hejzlarová, Miriam Kotrusová. 
In: Sociální práce / Sociálna práca. - ISSN 1335-1109. - č.2/2016, s. 5-21. 

Kritická praxe mezi "jinou" sociální prací a aktivismem / Radka Janebová, Barbora Celá. 
In: Sociální práce / Sociálna práca. - ISSN 1335-1109. - č.2/2016, s. 22-38. 

Partner Relationships and Family Life through the Prism of Young Adults with Physical Disabilities / Magdalena 
Hanková, Soňa Vávrová. 
In: Sociální práce / Sociálna práca. - ISSN 1335-1109. - č.1/2016, s. 4-15. 

Přístup pracovníků linek důvěry k opakovaně volajícím klientům / Lucie Šimková, Daniela Vodáčková, Daniela Jaklová-
střihavková. 
In: Sociální práce / Sociálna práca. - ISSN 1335-1109. - č.2/2016, s. 57-76. 

Social Work Research and Practice - Towards a Productive Relationship / Kerstin Balkow, Peter Erath. 
In: Sociální práce / Sociálna práca. - ISSN 1335-1109. - č.1/2016, s. 25-34. 

The Potential of Civil Society - an Opportunity for Social Work / Vendula Gojová. 
In: Sociální práce / Sociálna práca. - ISSN 1335-1109. - č.1/2016, s. 16-24. 
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Sociológia 
 

Abeceda ako nástroj úspechu. Prípad regionálnych volieb na Slovensku / Peter Spáč, Petr Voda, Jozef Zagrapan. 
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - č.1/2016, s. 71-90. 

Agentové systémy ako nástroj sociologického skúmania / Marek Mathias. 
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - č.1/2016, s. 25-47. 

Analýza volebnej podpory Mariána Kotlebu ako reprezentanta krajnej pravice v krajských voľbách 2013 / Roman Mikuš, 
Daniel Gurňák, Anna Máriássyová. 
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - č.1/2016, s. 48-70. 

(Ne)bezpeční Romové? Analýza významu bezpečnosti ve vztahu k Romům ve vládních dokumentech České a Slovenské 
republiky / Václav Walach. 
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - č.2/2016, s. 172-191. 

Sociologická reflexe evropské integrace / Lukáš Novotný. 
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - č.2/2016, s. 119-138. 

Vývoj přístupů ke zkoumání venkova v rurální sociologii / Miloslav Delín, Pavel Pospěch. 
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - č.1/2016, s. 5-24. 

Život v Bratislavskom suburbiu: prípadová štúdia mesta Stupava / Martin Šveda. 
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - č.2/2016, s. 139-171. 
 
 

Sociologický časopis 
 

Další vzdělávání dospělých v České republice - kdo se ho účastní a s jakými důsledky? / Natalie Simonová, Dana 
Hamplová. 
In: Sociologický časopis. - ISSN 0038-0288. - č.1/2016, s. 3-25. 

Etnická homogamie na Slovensku v letech 1992 až 2012 / Laura Fónadová, Tomáš Katrňák. 
In: Sociologický časopis. - ISSN 0038-0288. - č.2/2016, s. 157-178. 

Frajeři, rapeři a propadlíci: etnografie etnicity a etnizace v desegregované školní třídě / Jana Obrovská. 
In: Sociologický časopis. - ISSN 0038-0288. - č.1/2016, s. 53-78. 

Kdo se obává kriminality a jak tyto obavy ovlivňují důvěru ve vybrané společenské instituce v České republice?  / Eva 
Krulichová. 
In: Sociologický časopis. - ISSN 0038-0288. - č.2/2016, s. 131-155. 

Komodifikace venkova a utváření identity regionu / Miloš Delín, Pavel Pospěch. 
In: Sociologický časopis. - ISSN 0038-0288. - č.2/2016, s. 209-235. 

Odhad reliability vybraných položek z českých šetření EU SILC kvazisimplexovým modelem / Johana Chylíková. 
In: Sociologický časopis. - ISSN 0038-0288. - č.1/2016, s. 79-106. 

Sociální role chudého stáří / Dana Sýkorová. 
In: Sociologický časopis. - ISSN 0038-0288. - č.1/2016, s. 27-52. 

Vše v rámci trhu, nic proti trhu, nic mimo trh: neoliberální devianti a dohled nad nimi skrze sociální pomoc / Jiří Mertl. 
In: Sociologický časopis. - ISSN 0038-0288. - č.2/2016, s. 179-207. 
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Výber z knižných noviniek 
 

IRIS  

 

 
Chudoba, spoločenské súvislosti a sociálne politiky na jej odstránenie 

autor: Eva Halušková, Jozef Božik 

vydavateľstvo: PhDr. Milan Štefanko – IRIS 

ISBN: 978-80-8153-040-1 

rok vydania: 2015 

počet strán: 244 

väzba: viaz. 

formát: A5 

hmotnosť: 510 g 

cena: 15,90 
  

 

Autori predloženej publikácie analyzujú vybrané aspekty problematiky chudoby ako sociálno-ekonomického a 
politického problému. V niekoľkých kapitolách sústreďujú pozornosť na súvislosť tohto fenoménu so základnými 
ľudskými právami a slobodami: 
Chudoba ako sociálno-ekonomický a politický problém. Chudoba a ľudské práva. Rozvojové organizácie a sociálna 
politika. Východiská sociálnej politiky. Hlavné črty sociálnej politiky presadzované globálnymi aktérmi na Slovensku. 
Medzinárodné rozvojové organizácie a ich hodnotové rámce vo vzťahu k chudobe. Súčasný stav chudoby na 
Slovensku. Sociálna práca zameraná na riešenie chudoby v SR. Komplexné meranie chudoby v krajinách EÚ. Meranie 
a predikcia vývoja chudoby. 
Kniha je určená študentom sociálnej práce, administratívnym pracovníkom, v ktorých kompetencii je riešenie 
problémov chudoby od najnižších stupňov riadenia až po ministerstvá, sociológom, psychológom, filozofom. 
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Cudzosť - jazyk - spoločnosť 

 

autor: Juraj Dolník a kol. 

vydavateľstvo: PhDr. Milan Štefanko – IRIS 

ISBN: 978-80-8153-042-5 

rok vydania: 2015 

počet strán: 316 

väzba: viaz. 

formát: A5 

hmotnosť: 510 g 

EAN kod: 9788081530425 
  

Cena: 9,90 

 

Publikácia vychádza z genézy cudzosti, z otázky, z čoho vzišla interpretácia inakosti ako cudzosti, z výkladu kultúrnej a 
sociálnej inakosti. Metodologickým základom výkladov sú prístupy z pozície semiotiky, sociolingvistiky, etnolingvistiky 
a diskurznej analýzy, v čom sa prejavuje "neskrotená rozpínavosť" lingvistiky, jej vstupovanie do domén sociálnych a 
humánnych vied. 
Autorský kolektív z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pod vedením prof. Juraja Dolníka, DrSc. v 
roku 2015 Akreditačná komisia pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR s odporúčaním zahraničných 
expertov vyhodnotila ako jeden z 37 špičkových vedeckých tímov na slovenských vysokých školách (ďalší členovia 
kolektívu: prof. Oľga Orgoňová, CSc., doc. Alena Bohunická, PhD. a ich doktorandky Mgr. Alena Faragulová a Mgr. 
Kristína Piatková). 
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Sociálne služby v legislatíve a v praxi 

 

autor: Michal Oláh, Božena Igliarová 

vydavateľstvo: IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. 

ISBN: 978-80-89726-34-9 

rok vydania: 2015 

počet strán: 188 

väzba: brož. 

formát: A5 

hmotnosť: 240 g 

EAN kod: 9788089726349 
  

cena: 11,90 

  
 

Na základe neustálych zmien prebiehajúcich v našej spoločnosti sa autori publikácierozhodli venovať problematike 
sociálnych služieb. Sociálne služby sú jednou z možných foriem sociálnej pomoci 
pre ľudí, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Prostredníctvom právnych noriem a v úzkom prepojení so 
študijným odborom Sociálna práca máme možnosť poskytovať sociálne služby jednotlivcom, 
rodinám a komunitám. Sociálne služby sú dôležitou súčasťou demokratickej spoločnosti, dôležitým poslaním nášho 
štátu, samosprávy a poskytovateľov sociálnych služieb. V súvislosti so sociálnymi službami chceme 
uviesť, že ide o neodmysliteľnú súčasť života spoločnosti. Cieľom zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách je 
podporovať sociálne začlenenie a uspokojovanie oprávnených potrieb ľudí, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej 
situácii, bez toho aby sme skúmali, či ide o vlastné alebo cudzie zapríčinenie nepriaznivej sociálnej situácie. 

  

http://www.iris-knihy.sk/fotky23062/fotos/_vyr_176socialne-sluzby---obalka.jpg
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Kníkupectvo Martinus 

 

 

  

         

  

Za hranice kultur 
František Burda, Centrum pro studium demokracie a 
kultury, 2016 

    
11,40 €  

  

Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a 
perspektivy jejich vývoje 
kolektiv, Filozofická fakulta UK v Praze, 2016 

    
17,64 €  

  
Social and Legal Interaction 
Róbert Jáíger, Belianum, 2016     

9,52 €  

  
Ekonomika kolapsu 
Zdeněk Maruška, Maruška Zdeněk, 2016     

5,19 €  

  
Ako volia slováci 
Jozef Vlčej, Tribun EU, 2016     

11,40 €  

  
Kniha sociologie 
Nakladatelství Universum, 2016     25,89 €  

  
Když se řekne komunitní práce 
Jaroslava Šťastná, Karolinum, 2016     

7,35 €  

  
Základy sociologie a politologie 
Štefan Danics Jozef Dubský, Lukáš Urban, Aleš Čeněk, 2016     

17,55 €  

  

Úvod do gerontologie 
Libuše Čeledová, Zdeněk Kalvach, Univerzita Karlova v 
Praze, 2016 

    
7,78 €  

  

Krásný holky 
Pavlína Valouchová, Univerzita Palackého v Olomouci, 
2016 

    6,75 €  

  
Sociálna práca s obvinenými, odsúdenými a prepustenými 
Lenka Kleskeň, IRIS, 2016     

8,46 €  

  
Druhotný sexismus 
David Benatar, Dauphin, 2016     

18,50 €  

  
(Re)socializace v rané péči 
Zdenka Šándorová, Univerzita Pardubice, 2016     

11,76 €  

  
Veřejná politika 
Martin Potůček, Veronika Rudolfová, C. H. Beck, 2016     

21,48 €  

  

Abused, Battered, or Stalked: Violence in Intimate Partner 
Relations Gendered 
Jiří Buriánek, Simona Pikálková, Zuzana Podaná, Karolinum, 
2016 

    
10,81 €  

  
Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky 
Vladimír Vodzinský, Vydavateľstvo Michala Vaška, 2016     

12,26 €  

  

Sport a pohyb v životě seniorů 
Pavel Slepička, Jiří Mudrák, Irena Slepičková, Karolinum, 
2016 

    
8,55 €  

http://www.martinus.sk/?uItem=249906
http://www.martinus.sk/?uItem=245270
http://www.martinus.sk/?uItem=245270
http://www.martinus.sk/?uItem=245038
http://www.martinus.sk/?uItem=244913
http://www.martinus.sk/?uItem=244835
http://www.martinus.sk/?uItem=244593
http://www.martinus.sk/?uItem=242841
http://www.martinus.sk/?uItem=241844
http://www.martinus.sk/?uItem=241594
http://www.martinus.sk/?uItem=239804
http://www.martinus.sk/?uItem=239151
http://www.martinus.sk/?uItem=238814
http://www.martinus.sk/?uItem=235094
http://www.martinus.sk/?uItem=232538
http://www.martinus.sk/?uItem=228549
http://www.martinus.sk/?uItem=228549
http://www.martinus.sk/?uItem=227538
http://www.martinus.sk/?uItem=224872
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Portál 

 
Tajemství doktora Freuda  
Abécassis, Éliette, 26.2.2016 

Román známé francouzské spisovatelky zpracovává poslední období života Sigmunda Freuda ve Vídni, kde se pod 
vlivem nacistů rozšiřuje antisemitismus. V době, kdy představitelé psychoanalýzy z obav o svůj život utíkají z Němci 
obsazeného Rakouska, Freud zůstává. Jaké tajemství ho drží ve městě, kde na něj stále neodbytněji doléhá blížící se 
katastrofa? Odpověď leží v dopisech, které si Freud vyměňoval od konce 80. let 19. století do roku 1902 s lékařem 
Wilhelmem Fliessem a které jsou vlastně jeho intimním deníkem obsahujícím jeho názory, domněnky a zkušenosti z 
psychoanalýzy. Podaří se Freudovi vypátrat dopisy dřív než nacistům? Éliette Abécassis je francouzská spisovatelka a 
historička (její matka je dětská psycholožka a psychoanalytička, žačka Anny Freudové). Studovala na pařížské vysoké 
škole École normale supérieure a přednášela filozofii na fakultě v Caen. Je autorkou desítky beletristických děl, často 
s historickou tematikou, publikuje v časopisech a píše filmové scénáře. 

 

Psychopatologie všedního života  
Freud, Sigmund, 8.2.2016 

Kniha z roku 1901 je založená na výzkumech chybných úkonů (zapomínání, přeřeknutí, chybné čtení, přepsání, 
přehmátnutí atd.). Ty lze podle Freuda racionálně vysvětlit jako produkt činnosti nevědomí, a vyloučit tak pouhou 
náhodu. Protože chybné úkony projevuje každý z nás, jsme podle autora všichni tak trochu neurotici. Kniha, která 
není tolik zatížena teorií a je spíše praktická než spekulativní, může sloužit jako vhodný úvod do Freudova učení. Řadí 
se zároveň mezi vůbec nejznámější Freudovy spisy a je považována za důležitý příspěvek nejen studia 
psychopatologie, ale i lingvistiky, sémantiky a filosofie. 

 

Sexualita a sexuální identita  
Fafejta, Martin, 18.3.2016 

Nakolik je naše sexualita a sexuální identita přirozená a nakolik je ovlivněna kulturou, ve které žijeme? Nakolik jsme v 
tomto ohledu sami sebou, a nakolik se podřizujeme očekáváním společnosti i svého partnera? Kniha seznamuje 
čtenáře nejen se základními pojmy moderní sociologie, ale především se sociologickým pohledem na sexualitu 
vycházejícím z tezí sociálního konstruktivismu. Přibližuje čtenáři problematiku pohlaví a genderu, zabývá se tématy, 
jako jsou intersexualita, transgender, asexualita, homosexualita, vztahem sexuality a moci či problematikou 
sexuálních práv a sexuálních deviací. Přičemž si vždy klade otázku, nakolik jsou tyto jevy historicky proměnlivé. Přináší 
aktuální poznatky ze sociologických výzkumů a ukazuje, jak se proměňovaly sexuální scénáře, jimiž se členové 
společnosti řídí. 

 

Krátká dynamická psychoterapie  
Levenson, Hanna, 26.2.2016 

Kniha je fundovanou, srozumitelnou a praktickou knihou pro psychoterapeuty, poradce i lékaře, kteří krátkodobě 
pracují s pacienty či klienty. Krátkodobá dynamická psychoterapie náleží mezi integrativní přístupy. Zdůrazňuje práci 
s vymezenou časovou perspektivou, konkrétní témata a práci s cíli, aktivitu terapeuta, terapeutickou alianci, 
terapeutický kontrakt. Z některých psychodynamických pojmů vychází (důležitost dětských zážitků, nevědomí, 

http://obchod.portal.cz/tajemstvi-doktora-freuda
http://obchod.portal.cz/psychopatologie-vsedniho-zivota/
http://obchod.portal.cz/sexualita-a-sexualni-identita/
http://obchod.portal.cz/kratka-dynamicka-psychoterapie/
http://obchod.portal.cz/tajemstvi-doktora-freuda
http://obchod.portal.cz/psychopatologie-vsedniho-zivota/
http://obchod.portal.cz/sexualita-a-sexualni-identita/
http://obchod.portal.cz/kratka-dynamicka-psychoterapie/
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přenosu a protipřenosu), zatímco od jiných se odlišuje (práce s klientovými zdroji spíše než s regresí, práce tady a 
teď, menší role interpretace). Zakomponovává teorii attachmentu, zaměřuje se na změnu maladaptivních vztahových 
vzorců. Od vhledu se více přesouvá k emocím a práci s empatií. Klienty vnímá jako „uvízlé“, nikoli nemocné. Je citlivá 
na multikulturní aspekty. Autorka knihy se zabývá teorií, historií, terapeutickým procesem, mechanismy změny, 
empirickým základem i budoucností tohoto směru a prezentované poznatky ilustruje pomocí podrobných kazuistik. 

 

Psychologie davu  
Le Bon, Gustave, 26.2.2016 

Psychologie davu je jedním ze slavných děl citovaných v učebnicích psychologie i dalších společenských věd. Le Bon 
svou koncepci davu vybudoval v souvislosti s chováním davu během francouzské revoluce. Podle něj v davových 
situacích dochází k tzv. deindividuaci – to znamená, že jednotlivci přestávají sami sebe vnímat jako individuální 
bytosti a splývají s ostatními do jednoho mentálního sugestibilního celku, v němž se rychle šíří emoce a často i 
asociální chování. V první polovině 20. století byla tato teorie užita v souvislosti s pochopením vlivu médií. Le Bonovy 
myšlenky prý hojně využíval i Adolf Hitler. Deindividualizované chování, v němž se lidé dočasně přestávají chovat 
podle sociálních norem vštípených výchovou, zkoumali také slavní američtí psychologové jako Festinger a Zimbardo. 
Ač Le Bonova kniha vyšla již v roce 1895, výstižně popisuje děje, k nimž v životě naší společnosti dochází dodnes. 

 

Stres v práci a v životě  
Fontana, David, 29.4.2016 

Stručná a velmi praktická příručka na zvládání stresu v práci i v životě úspěšného autora, psychologa a pedagoga. 
Autor se nezaměřuje tolik na vnější zdroje stresu, jako na jeho vnitřní prožívání a zvládání. Zvládněte stres jako 
zenový mistr z úvodu knihy, který je tváří v tvář jisté smrti schopen najít potěšení z maličkosti, a tak stres zvládnout. 
Inspirací a posilou budou i příběhy z autorovy praxe, které ilustrují jeho základní myšlenku: „Stres není dán tím, co se 
děje kolem nás, ale co máme v sobě.“ Kromě fyziologických, psychologických a emočních důsledků stresu rozebírá 
podrobněji stres na pracovišti – jeho obecné i konkrétní příčiny, příčiny související s plněním úkolů, ale i stres, který si 
do práce přinášíme z domova. Nabízí způsob, jak nakládat s příčinami stresu, jak rozpoznat mylná přesvědčení a 
osobní zdroje stresu a jak cestou osobního rozvoje, meditace a relaxace nad stresem zvítězit. David Fontana je 
pedagogický psycholog s rozsáhlou zkušeností s technikami zvládání stresu získanou na workshopech a seminářích. 

 
Jak přežít šikanování  
Mayrock, Aija, 28.4.2016 

Šikana. Téma, které se týká každé školy a dokonce i každé školní třídy. Děti, které někdo šikanoval, se cítí podobně. 
Nechápou, proč se staly obětí šikanování, nerozumí tomu, co se děje. A někdy si začnou myslet, že opravdu nestojí za 
nic, že jsou opravdu tak děsné, jak jim říkají ti, kteří je šikanují. Tuto knihu napsala dívka, kterou ve škole také 
šikanovali. Dobře ví, co se člověku, kterého někdo trápí, honí v hlavě, a také si dobře pamatuje, co jí pomohlo. Přála 
by si, aby její kniha pomohla dětem, které spolužáci šikanují, osušit slzy a začít se znovu smát. Kniha osloví nejen děti, 
ale také jejich rodiče a vychovatele. Aija Mayrock je spisovatelka, herečka a aktivistka. Se šikanou má osobní 
zkušenost a svou knihou chce pomoci dětem, které jsou v podobné situaci. 

 
  

http://obchod.portal.cz/psychologie-davu/
http://obchod.portal.cz/stres-v-praci-a-v-zivote
http://obchod.portal.cz/jak-prezit-sikanovani
http://obchod.portal.cz/psychologie-davu/
http://obchod.portal.cz/stres-v-praci-a-v-zivote
http://obchod.portal.cz/jak-prezit-sikanovani


33 
 

Pouta lásky  
Benjamin, Jessica, 9.6.2016 

Slavná kniha z roku 1988 vzbudila značnou pozornost nejen ve feministických kruzích. Je to kniha primárně nikoli o 
lásce, ale o moci, resp. o její perverzi v dominanci na jedné straně a submisivitě na straně druhé. Proč lidé podléhají 
autoritě a dokonce prožívají slast z moci, kterou nad nimi mají jiní? Proč je pro muže a ženy tak obtížné setkat se jako 
navzájem rovnocenní? Proč se stále vracejí role pána a otroka? Na rozdíl od řady autorů Benjaminová nepojímá tento 
problém jako otázku agrese (kdy je psyché vnímána jako bojiště instinktů – agrese a libida), ale analyzuje otázku moci 
v mnohem širších souvislostech, především vztahových. Dominance a submisivita se podle ní nerodí z přirozenosti 
člověka, ale jako výsledek zlomů v procesu vývoje lidských vztahů. Jessica Benjamin (* 1946) je americká 
psychoanalytička a feministka. Působí na New York University. 
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Sociologické nakladatelství – SLON  

 

   385 - Děvušky a cigarety. O hranicích, migraci a moci   
  Autor: Grygar Jakub   
     
  ISBN: 978-80-7419-234-0   
  
 

  

       

 

Popis: 
Kniha je studií drobného přeshraničního obchodu v polsko-běloruském pohraničí ovlivněného rozšiřováním 
Schengenského prostoru k východní vnější hranici Evropské unie. Na základě svého dlouhodobého etnografického 
výzkumu mezi drobnými přeshraničními obchodníky (děvuškami), trhovci a celníky autor zprostředkovává vhled do 
fungování jednoho ze segmentů globálního obchodu. Ukazuje, jak přeshraniční obchodníci, kteří každodenním 
pohybem v šedé zóně neformální ekonomie balancují na hraně mezi legální a nelegální činností, vytvářejí mezi 
sebou i mezi kontrolními orgány křehké pojivo důvěry. Občanství, etnicita nebo gender nejsou v takovéto 
přeshraniční migraci mezi Evropou a ne-Evropou neutrální kategorie, ale klíčové prvky, které uschopňují své nositele 
jednat a zároveň jsou i možným zdrojem subverze moci státu. Autorův důraz na provázané vykreslení vztahu mezi 
prostorem, migrací a různými podobami moci rozrušuje binární polarity mezi občanem a státem, ovládaným a 
ovládajícím, kontrolovaným a kontrolujícím. Proč je důležité studovat prostor, moc a migraci ve vzájemné 
provázanosti? Jak politické hranice utváří hranice sociální? Jakou roli v tom hraje etnicita nebo gender? Jak rozšíření 
Schengenského prostoru k východnímu polskému pohraničí změnilo drobný mezinárodní obchod? Jaké podoby má 
moc na státních hranicích a jak je tato moc rozrušována? Jak pocit kulturní blízkosti a imaginace hranic vytváří 
alternativní geografie vůči rozhraničení prostoru na území jednotlivých států? 

  

 Počet stran: 256 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 3. 5. 2016 
 Počet kusů na skladě: 330 
  

  Cena: 340,00 Kč  
 

  
 

 
  
 
383 - Genderové představy a vztahy. Sociální a kognitivní aspekty vývoje maskulinity a feminity 
v průbehu základní školy 

  

  
 
Autor: Smetáčková Irena 

  

     
  ISBN: 978-80-7419-229-6   
  
 

  

       

 

Popis: 
Kniha řeší tři základní okruhy otázek: 1. Jaké představy o maskulinitě a femininitě (tzv. genderová schémata) si 
vytváří děti ve věku 6 až 15 let? 2. Jak se ve smíšených školních kolektivech projevuje gender? Jaké vztahy mezi 
sebou chlapci a dívky mají? 3. Jak spolu souvisí kognitivní a sociální oblast genderového vývoje? Jak dětská 
genderová schémata ovlivňují komunikaci a vztahy ve smíšených skupinách, a naopak? Ke každé z otázek jsou 
představeny aktuální zahraniční výzkumy, psychologické a sociologické teorie a výsledky autorčina vlastního 
výzkumu. Výzkumu se účastnilo 435 dětí z 20 školních tříd pokrývajících všechny ročníky základní školy. V každé třídě 
byla provedena případová studie s využitím pozorování, kresby ideální dívky a ideálního chlapce, sociometrického 
ratingového dotazníku a rozhovorů s dětmi a s vyučujícími. Výzkum ukázal, že genderová schémata jsou založena na 
znacích socio-kulturní povahy a jsou silně komplementární. Schémata mladších dětí jsou homogenní, u starších dětí 
narůstá flexibilita a variabilita schémat. Ve třídách děti i vyučující často používají dělení na dívky a chlapce. Vztahy 
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mezi oběma genderovými podskupinami jsou horší než uvnitř skupin. Při vzájemném kontaktu děti často tematizují 
genderové hranice. Konkrétně byly identifikovány tři praktiky používané k obhajobě existujících hranic femininity a 
maskulinity a jedna praktika, která tyto hranice měnila. Kniha přináší vhled do genderové struktury dětských životů. 
Jako taková může být přínosem pro všechny, kteří s dětmi pracují a snaží se lépe porozumět jejich světu. Chodí do 
základních škol žáci, nebo dívky a chlapci? Jak si děti představují ideální dívku a ideálního chlapce? Jak děti reagují na 
kluka v růžovém tričku či holce v maskáčích? 

 Počet stran: 275 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 3/2016 
 Počet kusů na skladě: 300 
  

  Cena: 499,00 Kč  
 

  
 

   
 
  381 - Národní identity a identifikace. Česká republika - Visegrádská čtyřka-Evropská unie   
  Autor: Vlachová Klára (ed.)   
     
  ISBN: 978-80-7419-188-6   
  
 

  

       

 

Popis: 
Kniha je věnována národní identitě Čechů a Češek z různých pohledů. Lidé mají tolik sociálních identit, kolika 
sociálních skupin jsou členy. Hlavní pozornost je věnována sociální skupině zvané národ, sociálním emocím (národní 
hrdosti), které lidé k národu mají, národním předsudkům a stereotypům. Autorky a autoři knihy zkoumali, kdo je 
považován za opravdového Čecha či Češku, jaké postoje mají lidé k cizincům, kteří přicházejí pracovat a žít do České 
republiky. Stát, kterého jsou lidé občany nebo rezidenty, určuje jejich hospodářskou, sociální a politickou existenci. 
Teritoria států a jejich vnitřní uspořádání se však proměňují a spolu s tím se mění i národní a teritoriální identity lidí. 
Kniha ukazuje, jak vnímali obyvatelé Československa v letech 1990–1992 společný stát a jak se identifikují obyvatelé 
28 členských států Evropské unie s touto nadnárodní entitou. Každý je občan nějakého státu. Je to pro nás ale v 
každodenním životě důležité, nebo nás více zajímá, jaké mají lidé zaměstnání, rodinný stav a jakého jsou věku? 
Nesvědomitý, nepřívětivý, omezený neurotik a introvert. To je stereotyp Čecha/Češky mezi Čechy s nízkou národní 
identifikací. Vidí nás sousední národy jinak? Bylo rozdělení Československa správným krokem? Kdo je opravdový 
Čech? Ten kdo se tu narodil, má české rodiče a hovoří plynně česky, nebo ten kdo tu dlouho žije, cítí se 
Čechem/Češkou, dodržuje zákony a respektuje státní instituce? Klesá ochota přijímat migranty spolu s nárůstem 
jejich počtu? Má Evropská unie lepší image v nových členských státech nebo v těch starých? Co jsou nejdůležitější 
prvky EUropské identity – vlajka, hymna, měna, nebo kultura, historie, a demokratické hodnoty? Které národy jsou 
v Evropské unii nejvíce hrdé a jak jsou na tom s národní hrdostí Češi? 

  

 Počet stran: 204 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2015 
 Počet kusů na skladě: 120 
  

  Cena: 269,00 Kč  
 

  
 

 

    382 - Pohyb a začlenění. Francouzská perspektiva   
  Autor: Sitek Pavel (ed.)   
     
  ISBN: 978-80-7419-184-8   
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Popis: 
Pohyb a začlenění, tedy (i)migrační otázky, jsou velmi komplexní fenomény, které jsou nedílnou součástí každodennosti a 
se kterými má francouzská společnost dlouhodobou zkušenost. Francouzské sociální vědy se po několik desetiletí těmito 
otázkami intenzivně zabývají a vytvářejí nástroje k jejich uchopení, pochopení i vysvětlení. Tato publikace si klade za cíl 
představit francouzský pohled na uvedené fenomény a z celé řady rozličných možností přináší několik vybraných textů 
francouzských odborníků doplněných rozsáhlým úvodem Pavla Sitka a závěrem, který editor napsal ve spolupráci s Alenou 
Pařízkovou. Kniha tak úplně poprvé nabízí českým čtenářům soubor vybraných textů významných francouzských odborníků 
na (i)migrační otázky, jakými bezesporu Didier Fassin, Gérard Noiriel, Patrick Weil, Michel Wieviorka a Catherine Wihtol de 
Wenden jsou. Základem knihy je tedy reflexe z pera předních specialistů, uvedená předmluvou Christiana Lequesna, kteří 
ze souhlasných i vzájemně neslučitelných myšlenek, z pohledů různých sociálních věd (sociologie, historie, antropologie a 
politické vědy) i na základě vlastních „intelektuálních“ postojů, které se odrážejí například ve způsobu angažování se ve 
veřejném prostoru, promýšlejí nejen francouzskou zkušenost s fenomény pohybu a začlenění, ale také situaci, v níž se 
současná francouzská společnost nachází. 

  

 Počet stran: 217 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2/2016 
 Počet kusů na skladě: 68 
  

  Cena: 289,00 Kč  
 

  
 

  
 

  
 
388 - Teorie etnicity. Čítanka textů 

  

  Autor: Jakoubek Marek (ed.)   
     
  ISBN: 978-80-7419-185-5   
     

       

 

Popis: 
Kniha Teorie etnicity (čítanka textů) splácí dlouhodobý dluh sociálněvědní i celospolečenské tematizaci etnicity v naší 
zemi. Ačkoli etnicita patří mezi základní koncepty moderních společenských věd, neměl český čtenář ani více než 
čtvrtstoletí po otevření hranic stále ještě k dispozici reprezentativní soubor zásadních textů, které pomáhaly formovat 
diskurs o etnicitě v západním světě. Cílem knihy je tuto situaci změnit a v podobě překladů původních textů čtenářům 
představit širokou škálu možných teoretických přístupů k etnicitě a spřízněným fenoménům. Pojmy jako etnicita, 
kultura či multikulturalismus jsou stabilně nedílnou součástí diskusí o situaci současného světa. Porozumění 
souvislostem vzniku těchto pojmů i způsobům a kontextu jejich různého použití bude přínosem pro každého, kdo se 
chce v dnešní komplikované situaci globalizovaného světa orientovat. Na ploše přes 700 tiskových stran publikace 
přináší výbor 24 klíčových textů publikovaných na Západě od poloviny minulého století až po současnost. Zařazené 
texty byly vybrány tak, aby pokryly základní přístupy (teorie, definice) v rámci tematizace etnicity, resp. ústřední 
monenty příslušné diskuse. Publikace tak českému čtenáři nabízí seznámení s hlavními liniemi i hranicemi, v nichž se 
relevantní diskuse o etnicitě většinou odehrávají, a poskytuje solidní základy pro to, abychom s touto debatou srovnali 
krok. Kde se bere etnicita? Co je etnická skupina? Jak je definována? Je etnicita vrozená nebo získaná? Je možné 
změnit etnickou příslušnost? Jaký je vztah mezi kulturou, rasou a etnicitou? Co znamená, že etnicita je sociálně 
konstruovaná? Jaké jsou slabiny primordialismu? Znamená „etnicita“ v pracích různých autorů totéž? 

  

 Počet stran: 733 Vazba: vázaná Vydání: první Datum vydání: 2016 
 Počet kusů na skladě: 500 
  

  Cena: 880,00 Kč  
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386 - Za hranice digitální propasti: nerovnost v informační společnosti 

  

  Autor: Lupač Petr   
     
  ISBN: 978-80-7419-231-9   

  
 
Grant/podpora: FF UK 

  

       

 

Popis: 
Kniha představuje současný stav výzkumu digitální propasti, tj. výzkumu vedeného otázkou, zda jsou 
neuživatelé Internetu nebo ti, kdo neumí Internet dobře používat, v  současné společnosti znevýhodněni, či 
zda jim hrozí v  blízké době riziko sociálního vyloučení. Text začíná představením základních argumentů, 
vývoje a nejvlivnější verze teorie informační společnosti, která je základním opěrným bodem pro stanovení 
relevance digitální propasti. Je ale vysvětleno, že vztah je symbiotický: zpochybnění digitální propasti by 
zpětně zproblematizovalo teorii informační společnosti a z  ní odvození informační politiky. Proto je poté 
představen současný stav výzkumu digitální propasti včetně argumentů pro její společenskou závažnost. V  
této části čtenář nalezne jednak aktuální data o českém i globálním rozšíření a užívání Internetu a jednak 
stručné představení hlavních hypotéz, dílčích teorií a vědeckých konceptů, s  nimiž je výzkum digitální 
propasti provázán. Na základě zjištěných nedostatků v  empirickém zakotvení dominujícího teoretického 
modelu pak autor navrhuje model alternativní, který dokáže lépe odpovědět na základní otázky výzkumu 
digitální propasti. Kniha je uzavřena promýšlením důsledků tohoto modelu nejen pro teorii i politiku 
informační společnosti, ale i pro případné budoucí syntetické zkoumání role teorie informační společnosti v 
procesu informatizace. Kniha je určena odborníkům, jejichž práce se dotýká Internetu, studentům oborů, 
jejichž předmět byl Internetem ovlivněn, a těm, kteří přicházejí do styku se státní informační politikou. Kdo a 
jak používá Internet? Je neužívání iracionální? Je dnes člověk bez Internetu vyloučen ze společnosti? Kdo 
vytváří naši závislost na Internetu a proč? Proč je představa digitální generace zavádějící? Konstruují sociální 
vědy realitu informační společnosti? Zvětšuje se digitální propast? A jak by k  ní měl přistoupit stát? 

  

 Počet stran: 260 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2015 
 Počet kusů na skladě: 360 
  

  Cena: 399,00 Kč  
 

  
 

    

  358 - Sociologie konfliktu   
  Autor: Znebejánek František   
     
  ISBN: 978-80-7419-177-0   
  
 

  

       

 

Popis: 
Kniha se zabývá sociologickými teoriemi konfliktu. Její první část poukazuje na problémy spojené s  vymezením 
sociologie konfliktu a uvádí principy, podle kterých jsou uspořádány texty, jejichž předmětem je sociální konflikt. 
Jejím ústředním tématem je pojetí sociálního konfliktu především v Marxem ovlivněných teoriích konfliktu, v 
teoriích racionální volby a obecných teoriích konfliktu. Přináší také kritické ohlasy na vybrané teorie konfliktu a 
ukazuje, v  čem spočívají principiální rozdíly a podobnosti těchto teorií. Poskytuje pohled na strukturu pojetí 
konfliktu v  sociologii, umožňuje porozumět východiskům teorií konfliktu a poukazuje na silné stránky a problémová 
místa těchto teorií. Zabývá se také stavem bádání o sociálním konfliktu jak ve světě, tak v  České republice. 
Závěrečná část se věnuje metodologii a metodice zkoumání sociálního konfliktu. Má vůbec smysl mluvit o sociologii 
konfliktu? Lze koncipovat obecnou teorii konfliktu? Je možno konflikt vyřešit, nebo jen regulovat? Je pro analýzu  
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rozvinuté moderní společnosti kategorie konflikt ještě užitečná? 

 Počet stran: 172 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2015 
 Počet kusů na skladě: 270 
  

  Cena: 349,00 Kč  
 

  
 

    

  355 - Dálková láska. Životní formy v  globálním věku   
  Autor: Beck Ulrich a Beck-Gernsheim Elisabeth   
     
  ISBN: 978-80-7419-164-0   
  
 

  

       

 

Popis: 
Autoři v knize analyzují současné „světové rodiny“, milostné a příbuzenské vztahy mezi lidmi, kteří žijí v různých 
zemích či na různých kontinentech nebo z různých zemí či kontinentů pocházejí. Takové vztahy na sebe mohou brát 
různé podoby a mohou vznikat z nejrůznějších pohnutek. Všem variantám světových rodin je však společné to, že 
jsou místem, kde se diference globalizovaného světa doslova zhmotňují. Světová společnost ve světových rodinách 
je zdrojem současných protikladných pocitů, v ten samý okamžik probouzí neklid, zmatek, překvapení, radost, 
potěšení a pocity selhání a nenávisti. Žijeme ve světě, v němž je ten nejmilejší často vzdálený a ten vzdálený je 
nezřídka ten nejbližší. Ulrich Beck aElisabeth Beck-Gernsheim se v knize snaží o široký záběr – zajímá je láska 
překračující zeměpisné, kulturní a politické hranice, sňatková migrace, mateřská láska na dálku, turismus z touhy po 
dítěti globální patchworkové rodiny, tedy široké tematické spektrum globalizace lásky. V úvodu ke knize sami říkají: 
„Prognóza budoucnosti tohoto chaosu vztahů v globálním století je v současné době nemožná. Neřadíme se však k 
pesimistům dálkové lásky, kteří tvrdí, že znamená konec lásky. Její deficit v mnoha lidských dimenzích však nelze 
principiálně pominout. Věříme však, že můžeme položit následující otázku: Je možné považovat za fakt, že to, na 
čem si celý svět láme zuby, se právě v nových formách rodiny a lásky daří – totiž umění soužití s hranicemi a 
navzdory nim?“ Přeložila Petra Jeřábková. 

  

 Počet stran: 238 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2014 
 Počet kusů na skladě: 474 
  

  Cena: 319,00 Kč  
 

  
 

     324 - Aktivita jako projekt. Diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v životech českých seniorů a seniorek   
 
 
 
  

Autor: Hasmanová Marhánková Jaroslava 
 

  

     
  ISBN: 978-80-7419-152-7   
     

       

 

Popis: 
Pojem „aktivní stáří“ v současnosti působí jako zaklínadlo téměř všech vládních dokumentů věnujících se 
problematice stárnutí, stejně tak jako populárních obrazů „obdivuhodných“ seniorů. Koncept aktivního stárnutí 
představuje seniorský věk jako období, jež má být naplněné aktivitou ať již ve formě prodlužujícího se pohybu na 
trhu práce, celoživotním vzděláváním nebo sportem či dalšími nově se rozvíjejícími zájmy. Tato kniha usiluje o 
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kritické zhodnocení tohoto konceptu a zároveň o zmapování způsobů, jakými se idea aktivního stárnutí promítá do 
konkrétních životních stylů českých seniorů a seniorek. Kniha mapuje diskurs aktivního stárnutí skrze analýzu 
dokumentů věnovaných problematice stárnutí a především prostřednictvím tříleté etnografické studie center 
nabízejících volnočasové aktivy pouze pro seniory, která se k ideji aktivního stárnutí silně vztahují. Představuje 
přitom aktivní stárnutí jako techniku biomoci. Zároveň vyzdvihuje roli aktivity jako výrazného mechanismu 
konstrukce normativního obrazu „dobrého stáří“, který na jednu stranu slouží seniorům jako prostředek vymezení 
se vůči stereotypním obrazům stárnutí, na druhé straně se ale jeho prostřednictvím konstituují nové nerovnosti 
založené na možnosti/ochotě „aktivně stárnout“. Jakým způsobem se proměňovaly společenské představy o tom, 
co to znamená stárnout? Kde se vzala idea aktivního stárnutí a jak dopadá na konkrétní životy seniorů a seniorek? 
Co to znamená aktivně stárnout? Kdo a jak významy aktivity vymezuje? Jaké jsou nezamýšlené důsledky idey 
aktivního stárnutí? Je důchod v současné době „třešničkou na dortu“, dobou odpočinku a zábavy? Kde se vzala tato 
představa a jak se k ní vztahují čeští senioři a seniorky? Proč se lidé ve stáří zapojují do center pro seniory a 
vzdělávacích kurzů? Jak samotní senioři vidí své vrstevníky? Jsou ženy ve stáří aktivnější než muži? Může aktivita 
fungovat jako nový mechanismus utváření nerovností ve stáří? 

 Počet stran: 171 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2013 
 Počet kusů na skladě: 320 
  

  Cena: 395,00 Kč  
 

  
 

 

    378 - Ženy jako oběti partnerského násilí. Sociologická perspektiva   
  Autor: Pikálková Simona, Podaná Zuzana a Buriánek Jiří   
     
  ISBN: 978-80-7419-189-3   
     

       

 

Popis: 
Kniha nabízí přehledně a systematicky zpracované informace týkající se fenoménu násilí na ženách v partnerských 
vztazích – jeho různých podob, souvislostí a faktorů více či méně přispívajících ke vzniku násilného chování. 
V analýzách nechybí ani aspekt časového vývoje, kdy údaje byly porovnány s daty pocházejícími z deset let starého 
mezinárodního výzkumu. Autoři se zaměřili nejen na fyzické a psychické formy násilí a blízké souvislosti, ale věnovali 
pozornost i analýze profilu obětí na straně jedné a partnerů, kteří se dopouštějí násilí, na straně druhé. Předmětem 
jejich zájmu byla rovněž problematika percepce násilí ve vztahu a reakcí na ně. V neposlední řadě se kniha věnuje 
tématu, které zajímavě propojuje sociologickou sféru s psychologickou perspektivou, totiž uspořádání partnerských 
vztahů, resp. partnerským konfiguracím, ve vztahu k výskytu různých forem násilí. Základ pro analýzy tvoří sice data 
z rozsáhlého empirického šetření, autoři se nicméně snažili předmět zkoumání i všechny dílčí analýzy ukotvit v širší 
teoretické rovině, zejména s ohledem na soudobé kriminologické teorie. Při rozboru okolností vzniku partnerského 
násilí byly použity i složitější analytické postupy snažící se podchytit podstatné faktory a vlivy působící jako jakési 
katalyzátory agrese. Ženy jsou častěji napadány vlastními partnery než cizími muži. Co přispívá ke vzniku 
partnerského násilí? Jsou pachatelé a oběti partnerského násilí psychopati či poznamenaní jedinci, nebo je lze 
zařadit mezi běžné, „spořádané občany“? Může rozvod rodičů nebo jiné negativní zkušenosti z dětství vést 
k partnerskému násilí v dospělosti? Jde u partnerského násilí o okrajový jev, nebo dokonce produkt příliš úzkostlivě 
nastavených pravidel,anebo o poměrně rozšířenou zkušenost, často doprovázenou závažnými následky? Jak snadné, 
či spíše obtížné může být přerušení spirály domácího násilí? 

  

 Počet stran: 164 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2015 
 Počet kusů na skladě: 123 
  

  Cena: 420,00 Kč  
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 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (skriptá) 

Teória a metódy sociálnej práce I 

 
 
Autor: Andrej Mátel, Milan Schavel a kol. 
Vydavateľ: Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce 
Rok vydania: 2015 
Jazyk: slovenský 
Počet strán: 420 
Väzba: brožovaná 
Rozmer: 201 x 115cm 
ISBN: 978-80-971445-6-2 
 
Poznámka: Publikácia je pokračovaním a doplnením série viacerých kníh autorov, prevažne v oblasti metód sociálnej 
práce. 

 

Teória a metódy sociálnej práce II 

 
 

Autor: Andrej Mátel, Mária Hardy, Daniela Bachyncová Giertliová 
Vydavateľ: Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce, Bratislava 
Rok vydania: 2015 
Jazyk: slovenský 
Počet strán: 344 
Väzba: brožovaná 
Rozmer:  
ISBN: 978-80-971445-7-9 
 
Poznámka: Vysokoškolská učebnica je svojim obsahom určená primárne pre študentov magisterského štúdia 
sociálnej práce. 



Více než 100 cvičení pro zklidně-
ní a prožívání přítomnosti
Gill Hassonová

Naše životy kolem nás 
často jen proletí a my 
nemáme čas prožít přitom-
nost. Přemýšlíme o tom, co 
musíme udělat zítra, nebo 
co jsme nestihli včera. 
Naše cvičení vás naučí užít 
si dnešek.
13×18 cm, 124 stran, 
199 Kč, 8,36 �, 
ISBN 978-80-247-5573-1

K
36

9

Všímavost
Cesta ke zklidnění mysli pro ty, co nestíhají
Michael Sinclair, Josie Seydel

Nic nestíháte, jste neustále 
v jednom kole? Objevte 
techniky cvičení pro svou 
mysl, které vám pomohou 
všechno dokončovat 
v klidu, být spokojenější, 
úspěšnější a sebevědo-
mější.
16×24 cm, 224 stran, 
299 Kč, 12,56 �, 
ISBN 978-80-247-5554-0

34
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39
44Meditace pro zdraví

Praktický průvodce pro zvládání bolesti, nemocí 
a stresu pomocí všímavosti
Vidyamala Burch, Danny Penman

Kniha přináší soubor jednoduchých cvičení, která 
můžete využít v běžném životě ke zmírnění 
chronické bolesti, utrpení a stresu. Klinické 
testy ukazují, že meditace všímavosti může 
být stejně účinná jako analgetika předepsaná 
lékařem a může podpořit přirozené uzdravování 
těla. Zmírňuje rovněž úzkost, depresi, 
podrážděnost, vyčerpání a nespavost. Objev-
te jedinečný meditační program, který sestavila 
spoluautorka, aby se sama vyrovnala s obrovskou 
bolestí způsobenou poraněním páteře. 

„Nesmírně účinný a elegantní přístup 
k uzdravování, který propojuje mysl a tělo. 
Vřele doporučuji!“ 
Jon Kabat-Zinn

17×24 cm, 208 stran, 
349 Kč, 14,66 �, 
ISBN 978-80-247-5619-6

Velká kniha meditačních 
technik
Jednoduchá cvičení pro každodenní problémy 
Ronald D. Siegel

Jedinečná, komplexní a zároveň pouta-
vá a srozumitelná učebnice všímavosti 
a meditačních technik vám objasní jejich 
neobyčejný přínos a ukáže vám, jak je 
uplatnit ve vašem každodenním životě. 
Všímavost nabízí cestu k celkové životní 
pohodě a pomáhá zvládat překážky, jež 
život přináší. Je přístupná každému, má pro-
kazatelně příznivé účinky a přitom nevyžaduje 
žádný speciální výcvik. Můžete ji praktikovat 
cestou do práce, na procházce se psem nebo 
při umývání nádobí a nezabere vám více 
než dvacet minut denně. Naučíte se lépe 
soustředit, zvládat nepříjemné emoce, zlepšit 
vztahy, omezit nezdravé návyky či se zbavit 
zdravotních problémů.

17×24 cm, 304 stran, 
399 Kč, 16,76 �, 
ISBN 978-80-247-5569-4
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Jak jednoduše meditovat každý 
den   Snadná cvičení pro dosažení klidu, 
zdraví a jasné mysli
Eric Harrison

Uznávaný autor čtivě 
vysvětluje, jak meditace 
funguje a pomáhá. Nabízí 
10 nejosvědčenějších 
meditačních cvičení a řadu 
rychlých meditací, které 
vám přinesou klid a radost 
do života.
14×21 cm, 160 stran, 
219 Kč, 9,20 €, 
ISBN 978-80-247-5299-0

36
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Nádherně 
ilustrovaná knížka 
je krásným dárkem 
pro každého, 
kdo chce potěšit 
sám sebe či své 
blízké. Jednoduchý 

a poutavý průvodce vás naučí snadno meditovat 
krok za krokem.
20×16 cm, pevná vazba, 72 stran, 199 Kč, 8,36 €, 
ISBN 978-80-247-5087-3

Zklidněte svou mysl
Ilustrovaný průvodce jednoduchou meditací
Matthew Johnstone

36
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Rychlé meditace pro zklidnění 
těla a mysli
Jak meditovat kdykoliv a kdekoliv
Eric Harrison

Jste příliš zaneprázdnění 
a vystresovaní? Tato 
meditativní cvičení jsou 
snadná a efektivní. Můžete 
díky nim meditovat kdykoliv 
a kdekoliv. Pomohou vám 
žít „tady a teď“ a více si 
užívat života.
14×21 cm, 160 stran, 
219 Kč, 8,56 €, 
ISBN 978-80-247-3768-3
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Síla přítomného okamžiku
15 meditačních cvičení pro plnější  
a radostnější život
Gabriele Rossbach

Díky 15 jednoduchým 
meditacím, které můžete 
provádět na jakémkoliv 
místě a v téměř každé 
situaci, dokážete nalézt 
sebevědomí a získat 
každodenní pocit štěstí 
a pohody.
14×21 cm, 144 stran, 
199 Kč, 8,36 €, 
ISBN 978-80-247-5160-3

36
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Pozitivní myšlení a meditace

S audio  

nahrávkami  

meditací

23Osobní rozvoj

3998
15 nejlepších metod,  
jak pomoci sám sobě
Od zklidnění dechu po sílu 
vděčnosti   Susanne Marx
14×21 cm, 112 stran, 
169 Kč, 69 Kč, 2,90 �, 
ISBN 978-80-247-4736-1

3987
Rozhodnutí je na tobě
Cesty z každodenní  
nespokojenosti
Reinhard K. Sprenger
14×21 cm, 208 stran, 
269 Kč, 89 Kč, 3,74 �, 
ISBN 978-80-247-4565-7

3993
Jak zvládat emoce pomocí 
obrazů živlů   Praktický návod 
na dosažení emoční rovnováhy
Vladimír Jelínek
16×23 cm, 160 stran, 
249 Kč, 10,46 �, 
ISBN 978-80-247-4609-8

K330
Rychlá relaxace
Minutová cvičení proti  
každodennímu stresu
Norbert Fessler
16×22 cm, 124 stran, 
279 Kč, 99 Kč, 4,16 �, 
ISBN 978-80-247-5073-6

K303
Jak si nedělat starosti
Malé změny, díky kterým se 
budete méně stresovat a více 
si užívat
Paul McGee
15×21 cm, 248 stran, 
249 Kč, 99 Kč, 4,16 �, 
ISBN 978-80-247-4513-8

3866
Uvědom si svůj strach 
a překonej ho   Jak proměnit 
strach, nerozhodnost a zlost 
v sílu, akci a lásku
Susan Jeffers
17×24 cm, 176 stran, 
249 Kč, 9,85 �, 
ISBN 978-80-247-3585-6

Ukliďte si v hlavě
stačí 10 minut denně
Andy Puddicombe

Díky této knize můžete jen za deset minut denně zcela změnit 
svůj život! Ukáže vám, jak praktikovat jednoduchá meditační cvi-
čení a všímavost v každodenním životě. Pomůže vám „přepnout“ 
po příchodu domů z práce, lépe usínat i zlepšit vztahy s okolím. 
Zpřístupňuje meditaci každému, kdo si přeje jednoduše zjistit, 
jak se vypořádat se životem a zvládat stres – v práci, v osobním 
životě i ve své hlavě.
14×21 cm, 208 stran, 269 Kč, 11,30 �, 
ISBN 978-80-247-5652-3
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Jak zklidnit splašenou mysl
Cesta k vnitřnímu klidu
Andreas Knuf

Knížka je určena všem, 
kteří chtějí ovládnout své 
myšlenky a dosáhnout 
vnitřního klidu a spokoje-
nosti. Získáte sílu vyrovnat 
se s obtížnými situacemi 
a užijete si každý okamžik 
dne.
14×21 cm, 160 stran, 
229 Kč, 9,62 �, 
ISBN 978-80-247-5175-7
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3658
Jak posílit svou odolnost 
a vnitřní sílu
Cesta k úspěchu a spokojenosti
Denis Mourlane
14×21 cm, 224 stran, 
298 Kč, 89 Kč, 3,74 €, 
ISBN 978-80-247-4873-3

3671
Uživatelská příručka  
k vaší mysli
Nevěřte všemu, co si myslíte
Shawn T. Smith
14×21 cm, 208 stran, 
269 Kč, 99 Kč, 4,16 €, 
ISBN 978-80-247-5145-0

3881
106 zlatých pravidel  
pro spokojený život
2. vydání bestselleru
Richard Templar
14×21 cm, 240 stran, 
269 Kč, 89 Kč, 3,74 €, 
ISBN 978-80-247-3935-9

3776
Umění dialogu
Jak si s lidmi opravdu  
porozumět
Alena Špačková
17×24 cm, 200 stran, 
249 Kč, 89 Kč, 3,74 �, 
ISBN 978-80-247-3810-9

Kreativní diář
Vytvořte si diář na míru
Michaela Dombrovská, Blanka Novotná

Zapomeňte na předtištěné diáře a se-
stavte si svůj originální kousek přímo na 
míru. V knize se dozvíte, jak si kreativně 
naplánovat rok, měsíc, týden i den. Místo 
se najde i na nápady, projekty či návyky. 
A to vše dozdobí originální kresby nebo 
koláže. Kreativní diář může začínat kdyko-
liv a bude vám dělat radost každý den.
14×21 cm, 112 stran, 199 Kč, 8,36 �, 
ISBN 978-80-247-5821-3

30
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0 Pravidla pozitivního sobectví
Michaela Dombrovská

Staňte se spokojenějšími s touto knihou! Naučte se nejprve postarat 
sami o sebe, abyste se poté mohli zabývat světem kolem. Srovnejte 
si priority, zlepšete své vztahy a vykročte za splněním svých snů.
14×21 cm, 160 stran, 199 Kč, 8,36 €, ISBN 978-80-247-5188-7
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 Konzumovat vlákninu – napomáhá trávení. Najdeme ji napří-klad v ovoci, zelenině, ořechách a celozrnném pečivu. Zařadit antioxidanty – posilují imunitu a zpomalují stárnutí. Najdeme je třeba v borůvkách, švestkách, citrusech, špenátu, zelí, brokolici, červené řepě, česneku a mrkvi. Objevit bylinky – zejména ty, které čistí játra, například ostro-pestřec mariánský nebo kopřiva. Hlídat si pitný režim.
 Přidat probiotika – a� už z jogurtů nebo ke�írů, ale mohou být  i ve formě tablet.
 Omezit alkohol a kávu – během detoxikace zatěžují tělo. 

Nechte přes noc ve sklenici vody tři sušené švestky a ráno ji vypijte nalačno. Švestková voda nastartuje metabolismus a podpoří trávení.

Vliv okolí
Na co bychom neměli zapomínat, je to, že když už věnujeme nějakou péči potravě, kterou přijímáme, zůstali bychom na půli cesty, pokud bychom ignorovali prostředí, v jakém trávíme většinu času, a také materiály, které nás v různých formách obklopují. Hodně se mluví o světelném a hlukovém smogu. Mnoho z nás žije ve městech, kde se přesvícení a nadměrnému hluku nedá úplně vyhnout. V takových pří-padech je ale o to důležitější tyto stresující vlivy kompenzovat a po-dle možností vyhledávat klid.

120

Pokud vás z dynamických forem pohybu zaujal běh, určitě je dobré 

seznámit se s bezpečnostními doporučeními a technikami. Existují 

specializované běžecké příručky nebo internetové stránky. Obliba 

běhu jakožto přirozeného pohybu stále stoupá a informací je k dis-

pozici celá řada. Začínat bychom měli každopádně pozvolna a s res-

pektem k vlastním možnostem. Kromě kvalitních bot pomůže i dob-

rý plán. � speci�ická doporučení je dobré vyhledat pro jakýkoliv typ 

sportu, který vás zaujal.
Tento plán sestavil jeden z mých učitelů a čas od času se k němu 

(ráda) vracím:

Ze stylů Body & Mind osobně doporučuji jógu, je vhodná skutečně 

téměř pro každého. Patří do stejné skupiny spolu s pilates, protaho-

váním na míčích apod. Vychází sice původně z úplně jiných kultur-

ních a klimatických podmínek, přesto dokonale splynula se základy 

evropských rehabilitačních cvičení.

BESTSELLER

Pozitivní myšlení
Jak změnit svůj přístup a dívat se na život 
optimisticky
Sue Hadfield

Pozitivně myslet znamená 
akceptovat vzestupy 
a pády života a dívat se 
do budoucnosti s optimis-
mem a nadějí. Díky této 
knížce dokážete změnit 
své negativní myšlení na 
pozitivní.
14×21 cm, 176 stran, 
249 Kč, 10,46 €, 
ISBN 978-80-247-4848-1
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Jak otočit každou situaci  
ve svůj prospěch
Michael Heppell

Naučte se nově pohlížet 
na situace a problémy 
a na jejich řešení. Osvo-
boďte se od názorů, které 
vás brzdí, a získejte to 
nejlepší z každé situace, 
již vám život postaví do 
cesty. 
14×21 cm, 176 stran, 
249 Kč, 10,46 €, 
ISBN 978-80-247-5050-7
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Jak překonat nízké sebevědomí
Osobní průvodce pro změnu nezdravých 
vzorců v myšlení a chování
Melanie Fennell

Kniha odhaluje podstatu 
nízkého sebevědomí 
a sebedestruktivního 
myšlení. Pomůže vám vy-
manit se z bludného kruhu 
negativního vnímání sebe 
sama, naučit se sebepřijetí 
a změnit svůj život.
17×24 cm, 208 stran, 
299 Kč, 12,56 €, 
ISBN 978-80-247-3991-5
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Jak zvládnout syndrom  
vyhoření
Najděte cestu zpátky k sobě
Mirriam Prieß

Kniha odhaluje, že sku-
tečnou příčinou vyhoření 
není přetížení a vyčerpání, 
ale to, že nemáme zdravý 
vztah k sobě a k lidem 
okolo, a nabízí cesty, jak 
se znovu uzdravit a žít 
aktivně.
14×21 cm, 176 stran, 
229 Kč, 9,62 €, 
ISBN 978-80-247-5394-2
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Emoční inteligence
Jak zvládat a řídit své i cizí emoce
Gill Hasson

Chcete umět poznat sami 
sebe i druhé? Naučit se 
chápat emoce, ovládat 
je a využívat ve svůj 
prospěch? Pomůže vám 
tato čtivá a praktická pří-
ručka doplněná zajímavými 
příklady a cvičeními.
17×24 cm, 176 stran, 
249 Kč, 10,46 €, 
ISBN 978-80-247-5630-1
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Kouč vlastního života
Cesta ke spokojenému životu
Marián Béreš

Kniha vysvětluje základní 
pochody ve vědomé 
i nevědomé rovině mysli 
a nabízí praktické postupy 
pro spokojený život. 
Zkoumá příčiny chování 
a pro každého navrhuje 
individuální plán. 
17×24 cm, 240 stran, 
299 Kč, 12,56 �, 
ISBN 978-80-247-4689-0
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Týden v kostce

I pro jednotlivé dny v týdnu máme několik možností záznamu. 

Buďto si předem rozvrhneme celý týden na jedné či dvou stranách 

(což je klasický způsob, jakým fungují předtištěné diáře), nebo si 

na začátku týdne uděláme přehled nejdůležitějších očekávaných 

priorit, aktivit či setkání a pak postupujeme den po dni.

Každému z nás vyhovuje něco jiného. Zatímco jeden upřednostňu-

je vidět celý týden pohromadě, jiný volí postupný způsob s počá-

tečním přehledem. Právě proto, že se jedná o základní část v krea-

tivním diáři, bude nejvíce vyjadřovat jedinečnou osobnost každého 

z nás. Nabízíme několik ukázek a těšíme se na vaše vlastní řešení.

Výhodou kreativního diáře každopádně je, že i tyto záznamy lze 

kdykoliv přerušit, pokud se například vydáme na nějakou cestu do 

cizí země nebo nám plány zhatí méně příjemná událost. V diáři se 

nebude hromadit volné místo, právě naopak. Zapíšeme si své do-

jmy z cest nebo prostě pár dnů vynecháme a pokračovat budeme, 

až se nám to bude hodit.
až se nám to bude hodit.
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Ideální paperitkou pro zápis z porady, 

konference nebo jednání je velký trojúhelník 

nebo kolečko – svým tvarem vybočí 

z běžné řady dní. V běžném pracovním dni 

se nám navíc osvědčilo uspořádání stránky 

tak, že si vlevo narýsujete odsazení 

textu. Vznikne tak prostor na pozdější 

doplňování témat či odškrtávání 

předaných informací či úkolů.

Můžete použít i netradiční typy záznamů, například doodlování, 

skečnoutování nebo scrapbooking – probereme to v jedné z ná-

sledujících kapitol.

Ideá
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Dokonalý život
Být průměrný není normální
Pavel Vosoba

Nechte se strhnout 
dějem neobyčejného 
příběhu, který vás zavede 
do různých koutů světa, 
k výjimečným lidem, jejichž 
osudy vám pomohou najít 
cestu k osobnímu úspěchu 
a štěstí.
14×21 cm, 240 stran, 
269 Kč, 11,30 �, 
ISBN 978-80-247-5279-2
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3667
Jak překonat vztek  
a podrážděnost
Zachovejte chladnou hlavu
Davies William
17×24 cm, 192 stran, 
269 Kč, 11,30 �, 
ISBN 978-80-247-5099-6

2392
Touha být úžasná
Najděte svůj opravdový 
potenciál
Magdaléna Frouzová
17×24 cm, 168 stran, 
249 Kč, 10,46 �, 
ISBN 978-80-247-5428-4

25070
Jak vyjít se svým šéfem
Vojtěch Bednář
14×21 cm, asi 136 stran, 
cca 219 Kč, 9,20 �, 
ISBN 978-80-247-5564-9

3668
Emoční inteligence  
pro ženy
Jak ji rozvíjet a využívat
Cornelia Topf
14×21 cm, 192 stran, 
269 Kč, 11,30 �, 
ISBN 978-80-247-5135-1

3857
K sebedůvěře krok  
za krokem
2., doplněné vydání
Ivan Kupka
14×21 cm, 192 stran, 
219 Kč, 8,51 �, 
ISBN 978-80-247-3318-0

3672
Deset kroků k vyšší  
sebedůvěře
Začněte si věřit!
Glenn R. Schiraldi
14×21 cm, 176 stran, 
249 Kč, 10,46 �, 
ISBN 978-80-247-5146-7

25059
Bez výmluv! Jak vymazat  
AŽ, BY, ALE a KDYBY ze slovníku 
a realizovat to, co opravdu 
chceme  Monika Nevolová
17×24 cm, 120 stran, 
229 Kč, 9,62 �, 
ISBN 978-80-247-5009-5

3646
Jak získat psychickou 
odolnost   Strategie vítězů, 
které změní váš pracovní výkon
G. Jones, A. Moorhouse
17×24 cm, 224 stran, 
319 Kč, 12,81 �, 
ISBN 978-80-247-3022-6

25065
Sebedůvěra – cesta 
k úspěchu
Tomáš Novák
14×21 cm, 128 stran, 
199 Kč, 8,36 �, 
ISBN 978-80-247-5445-1

3649
Emoční inteligence
Jak ji rozvíjet a využívat
Marc A. Pletzer
17×24 cm, 176 stran, 
269 Kč, 10,71 �, 
ISBN 978-80-247-3057-8



Proč cítím to, co ty   
Intuitivní komunikace a tajemství zrcadlových 
neuronů
Joachim Bauer

Proč spontánně cítíme, co cítí ostatní? Proč je smích nakažlivý? 
Proč je nám někdo ihned sympatický a někdo ne? Odpovědi 
najdete v knize o zrcadlových neuronech, základu naší emoční 
inteligence. Zjistěte, jak fungují a umožňují nám emocionálně 
rezonovat s ostatními lidmi, jak nám poskytují intuitivní znalosti 
o úmyslech osob v naší blízkosti i co z nich plyne pro výchovu, 
učení, lásku či komunikaci.
14×21 cm, 176 stran, 249 Kč, 10,46 �, ISBN 978-80-247-5737-7
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Vlci v rouše beránčím
Jak odhalit skryté manipulátory  
a bránit se jim
George Simon

Jak rozpoznat praktiky 
manipulativních lidí 
a nechytit se do jejich 
pastí? Zkušený psycholog 
na skutečných příbězích 
popisuje, jak manipulativ-
ní osobnosti odhalit a jak 
s nimi jednat.
14×21 cm, 176 stran, 
249 Kč, 11,30 €, 
ISBN 978-80-247-5653-0
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Síla introvertů
Jak uspět ve světě, který přeje extrovertům
Sylvia Löhken

Konečně kniha, která se 
zabývá vnímavou polo-
vinou lidí – introverty, 
se všemi jejich silnými 
stránkami a bariérami 
v komunikaci. Extrover-
tům nabízí informace, jak 
introverty pochopit.
17×24 cm, 224 stran, 
299 Kč, 12,56 €, 
ISBN 978-80-247-4735-4
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Introverti a extroverti
Jak spolu vycházet a vzájemně se doplňovat
Sylvia Löhken

Jste introvert, extrovert, 
nebo centrovert? Úspěšná 
autorka ukazuje, jak 
využívat své silné stránky, 
jak lépe rozumět druhým 
a vzájemně se obohaco-
vat: v práci, v rodině, při 
sportu.
17×24 cm, 264 stran, 
329 Kč, 13,82 €, 
ISBN 978-80-247-5298-3
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Komunikace a prezentace

Vidím do tebe!  
Už vím, jak funguješ
Martin Betschart

Víte, na co se zaměřit, abyste druhé snáze pochopili a získali na 
svou stranu? Díky zcela nové typologii osobnosti, založené na 
třech dominujících oblastech mozku, se naučíte prokouknout druhé 
lidi i lépe poznat sami sebe a využít své znalosti ku prospěchu 
všech v soukromém i pracovním životě. Čtivá, srozumitelná 
a příklady nabitá knížka vás přesvědčí, že znalost lidské povahy je 
klíčem k úspěchu.

14×21 cm, 208 stran, 269 Kč, 11,30 �, ISBN 978-80-247-5684-4
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Jak prokouknout druhé lidi
Příručka bývalého experta FBI
Joe Navarro, Marvin Karlins

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
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3665
Jak poznat, když vám 
někdo lže
Příručka bývalého agenta FBI
Joe Navarro
14×21 cm, 112 stran, 
169 Kč, 7,10 €, 
ISBN 978-80-247-5065-1
3877
Jak prokouknout kolegy 
i obchodní partnery
Příručka bývalého experta FBI
Joe Navarro,  
Toni Sciarra Poynter
17×24 cm, 208 stran, 
299 Kč, 11,99 €, 
ISBN 978-80-247-3894-9

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

S touto užitečnou 
knížkou plnou fotografií, 
praktických rad, příkladů 
a cvičení se naučíte 
zvládnout záludnosti 
neverbální komunikace 
a využít řeč těla k dosa-
žení svých cílů.
14×21 cm, 200 stran, 
249 Kč, 10,46 €, 
ISBN 978-80-247-4592-3
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Staňte se lidským  
detektorem lži
Jak spolehlivě odhalit lháře
David Craig

Probuďte v sobě 
schopnost odhalovat 
lži v celé řadě situací. 
Jednoduché, ale účinné 
tipy a osvědčené strategie 
vám předkládá zkušený 
kriminolog. S mnoha 
barevnými fotografiemi.
16×23 cm, 160 stran, 
269 Kč, 89 Kč, 3,74 €, 
ISBN 978-80-247-5365-2
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Jak rozpoznáte nejčastější typy nebezpeč-
ných osobností? Jak se projevují v práci, 
ve vztazích a v běžném životě? Jak se 
před nimi chránit? Co dělat v krizových 
situacích? Autor, bývalý agent FBI a autor 
bestselleru Jak prokouknout druhé lidi, 
čtivý text doplňuje konkrétními kriminálními 
případy i příběhy klientů z běžného života.
17×24 cm, 208 stran, 299 Kč, 12,56 �, 
ISBN 978-80-247-5487-1

Nebezpečné  
osobnosti
Jak je odhalit a chránit se  
před nimi – Příručka bývalého 
agenta FBI
Joe Navarro, Toni Sciarra Poynter
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Velká kniha manipulativních 
technik
Andreas Edmüller, Thomas Wilhelm

Knížka na mnoha příkla-
dech a cvičeních odkrývá 
tajemství přesvědčivé 
komunikace. Představuje 
více než padesát manipu-
lativních 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
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Zakázaná rétorika
30 manipulativních technik
Gloria Beck

Rétorické triky a manipulace 
jsou v práci, byznysu, ale 
také v politice či médiích 
běžné. Kniha vám odhalí ta-
jemství 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
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Zakázané přesvědčovací  
techniky
Rintu Basu

Jak snadno přesvědčit 
ostatní, aby udělali to, co 
chcete právě vy? Seznamte 
se s přesvědčovacími jazy-
kovými vzorci, které vám 
ulehčí rozmanité situace 
pracovního i osobního 
života. 
14×21 cm, 160 stran, 
219 Kč, 8,51 �, 
ISBN 978-80-247-3722-5

37
71

2326
Psychologie přesvědčování
Stanislav Gálik
17×24 cm, 108 stran,  
199 Kč, 8,36 €,  
ISBN 978-80-247-4247-2

3654
Umění slovní sebeobrany
Nejlepší techniky všech dob
Matthias Pöhm
14×21 cm, 200 stran, 
249 Kč, 10,46 �, 
ISBN 978-80-247-4795-8

3747
Jak na „špinavé“ triky 
a útoky v komunikaci
Úspěšná argumentace ve stresu
Albert Thiele
17×24 cm, 240 stran, 
365 Kč, 14,58 €, 
ISBN 978-80-247-3310-4
3871
Jak překonat strach  
z veřejného vystoupení
Janet Esposito
14×21 cm, 160 stran, 
235 Kč, 9,42 €, 
ISBN 978-80-247-3680-8

3773
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

3856
27 manipulativních technik
Jak účinně manipulovat  
a ještě účinněji se bránit    
A. Edmüller, T. Wilhelm
14×21 cm, 192 stran, 
249 Kč, 9,85 €, 
ISBN 978-80-247-3300-5

3853
Velká kniha umění slovní 
sebeobrany
Matthias Nöllke
17×24 cm, 224 stran, 
319 Kč, 14,57 €, 
ISBN 978-80-247-3004-2

3860
Slovní sebeobrana pro 
ženy   Jak pohotově reagovat 
na slovní útoky a provokace
Carolin Lüdemann
14×21 cm, 160 stran, 
219 Kč, 8,51 €, 
ISBN 978-80-247-3442-2
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3864
Jak nebýt perfektní, ale 
úspěšný   Proč snaha o abso-
lutní dokonalost nikam nevede
Simone Janson
17×24 cm, 192 stran, 
269 Kč, 10,71 €, 
ISBN 978-80-247-3540-5

3890
Proč jsou úspěšní lidé 
úspěšní
Rainer Zitelmann
17×24 cm, 224 stran, 
299 Kč, 13,46 �, 
ISBN 978-80-247-4187-1

Jak přesvědčivě vyjednávat
Psychologické strategie a metody
Thomas Fritzsche

Vyjednávat suverénně a s úspěchem není těžké, pokud znáte ty 
správné strategie a postupy. Najdete je v této knížce! Pomocí 
praktických příkladů a cenných tipů vám zkušený autor objasní 
nejdůležitější psychologické metody a postupy, včetně neuroling-
vistického programování, díky nimž budete vyjednávat flexibilně, 
úspěšně, se zaměřením na svůj cíl a ke spokojenosti obou 
partnerů.
14×21 cm, 200 stran, 289 Kč, 12,14 �,  
ISBN 978-80-247-5726-1
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Jak lépe naložit s časem
50 doporučení pro ty, jejichž čas je vzácný
Jan Urban

Máte pocit, že den by měl mít alespoň 25 hodin? Rádi byste 
v daném čase dosáhli více? Pomůže vám tato praktická příručka 
plná užitečných metod, technik a tipů, jak lépe využívat svůj čas. 
Dozvíte se, jak posílit svou motivaci, jaký význam mají osobní cíle, 
jak vytvořit efektivní časový plán. Knížka je určena všem, kteří 
nejsou spokojeni s tím, jak se svým časem nakládají, a snaží se 
omezit jeho plýtvání.
14×21 cm, 144 stran, 199 Kč, 8,36 �, 
ISBN 978-80-247-5752-0
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Jak být přesvědčivý  
a neztratit se v davu
Karel Voříšek, Jitka Vysekalová

Zjistěte, jak působíte na druhé lidi vy, uvědomte si, 
jakou image chcete mít, a pracujte na ní. První spo-
lečná kniha zkušených a úspěšných 
autorů, kteří vám pomocí praktic-
kých rad, cvičení a příkladů z praxe 
pomohou zlepšit vaše vystupování.
16×24 cm, 224 stran, 
299 Kč, 12,56 �, 
ISBN 978-80-247-5385-0
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Jak působit na druhé,  
aby vám šli na ruku
Vladimír Svatoš

Jak zařídit, aby vám 
lidé nejen vyhověli, ale 
dokonce chtěli vyhovět? 
Praktická a čtivá příručka 
plná příkladů vám prozra-
dí, co rozhoduje o tom, 
že vám lidé „půjdou na 
ruku“.
14×21 cm, 128 stran, 
199 Kč, 8,36 �, 
ISBN 978-80-247-5476-5
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Umění přesvědčivé komunikace
Jak ovlivňovat názory, postoje a činy  
druhých – 3., rozšířené vydání
James Borg

V knížce najdete 
špičková pravidla, rady 
a příklady, jak krok za 
krokem zlepšit své pře-
svědčovací schopnosti, 
jak najít správná slova, 
rozumět řeči těla či jed-
nat s různými typy lidí.
17×24 cm, 240 stran, 
349 Kč, 14,66 �, 
ISBN 978-80-247-4821-4
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Jak získat a ovlivnit téměř 
každého
Paul McGee

Chtěli byste umět snad-
něji 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
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Trénink techniky řeči
Naučte se mluvit barevně
Alena Špačková

Jediná komplexní 
tréninková učebnice mluvní 
techniky u nás. Je určena 
každému, kdo mluví na 
veřejnosti a chce hovořit 
kultivovaným a zvučným 
hlasem a posílit vyzařování 
své osobnosti. 
17×24 cm, 256 stran, 
299 Kč, 12,56 �, 
ISBN 978-80-247-5578-6
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Asertivita – umění být silný 
v každé situaci
Conrad Potts, Suzanne Potts

Nenechte se odstrkovat! 
Naučte se prosadit 
a vyrovnat se s každou 
situací. Kniha vám poradí, 
jak jednat asertivně 
a zajistit, abyste byli slyšet, 
posílí vaše sebevědomí 
a vyrovnanost.
14×21 cm, 208 stran, 
269 Kč, 11,30 €, 
ISBN 978-80-247-5197-9

36
82

Tajemství skvělých prezentací 
Steva Jobse
Jak si získat každé publikum
Carmine Gallo

Prezentace Steva Jobse se 
staly zlatým standardem. 
Kniha analyzuje jeho nejlep-
ší projevy a odkrývá tajem-
ství úspěšných prezentací. 
Využijte i vy jeho techniky 
pro svá vystoupení!
16×23 cm, pevná vazba, 
224 stran, 
349 Kč, 14,66 €, 
ISBN 978-80-247-4389-9
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3880
Velká kniha rétoriky
Jak s jistotou a přesvědčivě 
vystupovat při každé příležitosti
Wolfgang Bilinski
17×24 cm, 224 stran, 
319 Kč, 12,81 €, 
ISBN 978-80-247-3905-2

3660
Mediace
Nejúčinnější lék na konflikty
Jiří Plamínek
14×21 cm, 168 stran, 
249 Kč, 10,46 �, 
ISBN 978-80-247-5031-6

3975
Komunikace a prezentace
Umění mluvit, slyšet a rozumět  
2., doplněné vydání
Jiří Plamínek
17×24 cm, 200 stran, 
249 Kč, 10,46 €, 
ISBN 978-80-247-4484-1

3999
Sebepoznání,  
sebeřízení a stres
3., doplněné vydání
Jiří Plamínek
17×24 cm, 192 stran, 
289 Kč, 12,14 �, 
ISBN 978-80-247-4751-4

3885
Jak sladit práci a osobní 
život   ...a udržet si tělesnou 
i duševní pohodu
Lothar J. Seiwert, Brian Tracy
14×21 cm, 168 stran, 
198 Kč, 69 Kč, 2,90 €, 
ISBN 978-80-247-4021-8

K279
Jak získat hodinu denně
garantováno
Michael Heppell
14×23 cm, 192 stran, 
249 Kč, 99 Kč, 4,16 €, 
ISBN 978-80-247-4155-0

3393
Člověk a čas
Time management IV. generace 
2., aktualizované vydání
Petr Pacovský
17×24 cm, pevná vazba, 
264 stran, 399 Kč, 18,19 €, 
ISBN 978-80-247-1701-2

3898
Time management
Mějte svůj čas pod kontrolou
Kolektiv autorů
14×21 cm, 208 stran, 
249 Kč, 10,46 €, 
ISBN 978-80-247-4431-5

Snadná cesta z prokrastinace
Jak přestat odkládat úkoly
Neil Fiore

Poznejte osvědčené 
techniky, díky nimž se 
do pracovních i osobních 
úkolů pustíte s chutí. 
Naučte se naplánovat si 
nejen úkoly, ale i zábavu, 
jídlo a další věci, které 
děláte rádi.
14×21 cm, 224 stran, 
269 Kč, 11,30 €, 
ISBN 978-80-247-5083-5
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3897  Jak hledat a najít zaměstnání, Rady a tipy pro uchazeče – 3., aktualizované a rozšířené vydání, Zbyněk Siegel, 69 Kč, 2,90 €  3297  Jak zvládnout 77 obtížných situací při 
prezentacích a přednáškách, Osvědčené rady a příklady z praxe, Zdeněk Helcl, 149 Kč, 6,26 €  3878  Jak získat sebedůvěru, Klíč k životu podle vlastních předsta, Elke Nürnberger, 69 Kč, 2,90 �    

3891  Jak žít podle vlastních představ, a nepodléhat tlaku okolí, Volker Kitz, Manuel Tusch, 69 Kč, 2,90 €  3989  Jděte po schodech, 7 kroků ke skutečnému úspěchu, Rory Vaden, 69 Kč, 2,90 €    
3652  Odvaha, Jak ji získat a více si užívat života, Franz Hölzl, Nadja Raslan, 69 Kč, 2,90 €  3895  Pozitivní emoce, Jak je posilovat a rozvíjet v osobním i pracovním životě, Jiří Suchý, Pavel Náhlovský, 69 Kč, 2,90 €  
K301  Taktické myšlení, 50 cvičení, která změní způsob vašeho myšlení, Charles Phillips, 69 Kč, 2,90 €   3981  Udělej to zítra, a další tajemství time managementu, Mark Forster, 89 Kč, 3,74 �   
K302  Vizuální myšlení, 50 cvičení, která změní způsob vašeho myšlení, Charles Phillips, 69 Kč, 2,90 €  

O IMAGE – JAK SE VIDÍME A JAK NÁS VIDÍ OSTATNÍ 
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MALÝ EXKURZ: BODY IMAGE A REKLAMA
Jednou z výrazných odpovědí na spotřební trendy v souvislosti s určitým vnímáním body 

image z posledních let je aktivita značky Dove, narušující obvyklé stereotypy body image spoje-

né s kosmetikou a dalšími podobnými kategoriemi produktů, ale také s nahlížením na podobu 

těla a tváře (zejména ženského rodu) vůbec.

V kampani byly využity „normální“, skutečné ženy se ženskými křivkami, vymykající se ob-

vyklým standardům krásy. Kampaň probíhala v mnoha zemích v několika etapách a chtěla 

narušit onen zažitý model favorizující jen štíhlé či hubené modelky. Do diskuse se začlenilo 

mnoho žen, byla realizována řada výzkumů, z jejichž výsledků vyplynula řada zajímavostí. Úzká 

defi nice krásy má vliv na sebevědomí žen. Údajně jen 4 % žen na celém světě si o sobě myslí, 

že jsou krásné, a více než 80 % žen souhlasí s tvrzením, že reklama a média nastavují nereálný 

obraz krásy. Co s tím? Výzkum u nás ukázal, že většina žen považuje za důležitou přirozenost. 

Atraktivní žena je sympatická, s pěkným, výrazným obličejem, který je důležitější než celková 

postava. Pokud má žena nějaké nedostatky, vždy se dají zakrýt vhodným oblečením a celkovou 

upraveností.

Zdroj: Koudelka, 2012.

JAK BÝT PŘESVĚDČIVÝ A NEZTRATIT SE V DAVU

112  

Obr. 9 Koncept jin a jang

Jin a jang jsou pojmy, jež provázejí čínské myšlení už celá tisíciletí. Jsou univerzální stejně 

jako zákonitost, kterou vyjadřují. Můžeme je najít v dílech fi lozofi ckých, historických, lékař-

ských, věšteckých – vždy se stejným základním smyslem a významem.

Jin je ženský, introvertní, pasivní princip, jenž představuje noc, tmu a zátiší. Vyhovují mu 

kruhové, vlnité tvary, pastelové barevné odstíny, uklidňující barvy (modrá, zelená, fi alo-

vá), měkké materiály (dřevo, tkanina), převažuje tlumené světlo. Lidé typu jin jsou klidní, 

introvertní a vyrovnaní.

Jang je mužský, extrovertní, aktivní a představuje slunce, den, světlo a pohyb. Vyhovují mu 

rovné čáry a ostré tvary, výrazné a lesklé barvy (žlutá, červená, oranžová), chladné a hladké 

materiály (kámen, sklo, kov) a převažuje silné světlo. Lidé typu jang jsou dynamičtí, ctižá-

dostiví a extrovertní.
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Poradce pro praxi  DVOUBAREVNÁ EDICE

Tajemství efektivního učení
Dvakrát lepší výsledky s polovičním úsilím
Martin Krengel

Osvědčený systém učení vás v deseti krocích 
dovede k perfektním výsledkům s mnohem 
menším úsilím než dříve. Tento jedinečný návod 
na použití vašeho mozku vám představí  
moderní triky pro snazší a efektivněj-
ší učení, lepší paměť a koncentraci 
i pro osvojení time managementu.
14×21 cm, 232 stran, 
289 Kč, 12,14 �,  
ISBN 978-80-247-5543-4

34
93

3884
Jak se snadno učit a více si 
pamatovat
Hans-Christian Kossak
14×21 cm, 224 stran, 
269 Kč, 12,11 €, 
ISBN 978-80-247-4009-6

Jak si vybudovat  
fantastickou paměť    
Christiane Stenger

Pojďte se učit od expertky 
na trénink paměti, 
která je několikanásobnou 
juniorskou mistryní světa 
pro memoatlety. V knize 
prozrazuje tajemství, jak 
svou paměť fenomenálně 
vytrénovat.
17×24 cm, 192 stran, 
289 Kč, 11,57 €, 
ISBN 978-80-247-3776-8

38
73

Nenechte svůj mozek zahálet
Začněte jej využívat na maximum
Christiane Stenger

Po přečtení knížky už 
váš mozek nikdy nebude 
stejný jako dřív! Poznejte 
tajemství fungování 
svého mozku, naučte se 
techniky, jak jej trénovat, 
a vydejte se vstříc vlastní 
genialitě!
16×23 cm, 208 stran, 
289 Kč, 12,14 €, 
ISBN 978-80-247-5480-2

36
98

3762
110 her pro rozvoj myšlení, 
lepší paměť a koncentraci
Ines Moser-Will, Ingrid Grube
14×21 cm, 272 stran, 
289 Kč, 11,57 €, 
ISBN 978-80-247-3560-3

3647
Velká kniha technik učení, 
tréninku paměti  
a koncentrace
Kolektiv autorů
17×24 cm, 232 stran, 
319 Kč, 14,57 €, 
ISBN 978-80-247-3023-3

K300
Logické myšlení
50 cvičení, která změní způsob 
vašeho myšlení
Charles Phillips
12×19 cm, 96 stran, 
129 Kč, 5,81 €, 
ISBN 978-80-247-4510-7

3645
Moderní rétorika   Jak mluvit 
k druhým lidem, aby nám naslou-
chali a rozuměli, 3., doplněné 
vydání   Alena Špačková
14×21 cm, 144 stran, 
185 Kč, 7,27 €, 
ISBN 978-80-247-2965-7
2841
Řeč těla   Jak neverbálně 
působit na druhé a rozumět  
řeči těla   Gregor Adamczyk,  
Tiziana Bruno
14×21 cm, 112 stran, 
169 Kč, 7,90 €, 
ISBN 978-80-247-1313-7

3882
Síla pozitivního myšlení
Jak získat životní nadhled 
a udržet starosti na uzdě
Elke Nürnberger
14×21 cm, 112 stran, 
169 Kč, 6,84 €, 
ISBN 978-80-247-3954-0

3661
Umění úspěšné komunikace   
Jak správně naslouchat, řešit 
konflikty a mluvit s druhými lidmi
Andreas Basu, Liane Faust
14×21 cm, 112 stran, 
169 Kč, 7,10 €, 
ISBN 978-80-247-5032-3

3651
Techniky učení
Jak se snadněji učit a více si 
pamatovat
David Reinhaus
14×21 cm, 112 stran, 
169 Kč, 7,10 €, 
ISBN 978-80-247-4781-1

3840
IQ testy   Praktická cvičení, 
rady a tipy pro rozvoj verbálního, 
numerického a prostorového 
myšlení   Mathias Katz
14×21 cm, 112 stran, 
169 Kč, 7,90 €, 
ISBN 978-80-247-2176-7

2847
Trénink paměti a koncen-
trace   Praktické techniky, 
cvičení, příklady a testy
R. R. Geisselhart, Ch. Burkart
14×21 cm, 112 stran, 
169 Kč, 7,90 €, 
ISBN 978-80-247-1654-1

3865
Syndrom vyhoření a jak  
jej zvládnout
Christian Stock
14×21 cm, 112 stran, 
169 Kč, 6,84 €, 
ISBN 978-80-247-3553-5

3479
Myšlenkové mapy
Jak zlepšit své myšlení, paměť, 
koncentraci a kreativitu
Horst Müller
14×21 cm, 112 stran, 
169 Kč, 7,10 €, 
ISBN 978-80-247-5057-6

3879
Jak získat vnitřní klid 
a rovnováhu
Elke Nürnberger
14×21 cm, 108 stran, 
169 Kč, 6,84 €, 
ISBN 978-80-247-3904-5

3955
Životní koučování a sebe-
koučování   Klíč k pozitivním 
změnám a osobní spokojenosti
Jiří Suchý, Pavel Náhlovský
14×21 cm, 112 stran, 
169 Kč, 7,61 €, 
ISBN 978-80-247-4010-2

3976
Konflikty a vyjednávání
Umění vyhrávat, aniž by někdo 
prohrál – 3., upravené a doplně-
né vydání   Jiří Plamínek
14×21 cm, 136 stran, 
189 Kč, 8,51 €, 
ISBN 978-80-247-4485-8

3674
Přijímací pohovor v anglič-
tině   200 nejčastějších otázek 
a nejlepších odpovědí
Christian Püttjer, Uwe Schnierda
14×21 cm, 192 stran, 
269 Kč, 11,30 €, 
ISBN 978-80-247-5159-7

27519
Networking
Jak získat nové klienty  
a obchodní partnery
Lenka Schánová
14×21 cm, 160 stran, 
239 Kč, 10,04 �, 
ISBN 978-80-247-5533-5

3872
101 nejčastějších otázek 
a nejlepších odpovědí 
u přijímacího pohovoru
Claus Peter Müller-Thurau
14×21 cm, 176 stran, 
219 Kč, 8,56 €, 
ISBN 978-80-247-3685-3

Mistrovská paměť
52 cvičení pro zdokonalení vaší paměti
Dominic O‘Brien

Vytrénujte svou paměť 
s osminásobným mistrem 
světa v paměťovém sportu. 
Díky autorovým rozsáhlým 
znalostem mozku a pomocí 
řady paměťových cvičení 
objevíte tajemství fungová-
ní paměti.
16×24 cm, 176 stran, 
249 Kč, 10,46 �, 
ISBN 978-80-247-5525-0
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Vydělávejte na tom, co vás baví, 
a žijte podle svého
Marianne Cantwell

V této knize vás čeká 
vtipný, energický 
a upřímný návod, jak si 
vytvořit vytoužený životní 
styl a zajistit si slušný 
příjem z něčeho, co vás 
baví a co si budete dělat 
po svém.
17×24 cm, 224 stran, 
299 Kč, 12,56 �, 
ISBN 978-80-247-5420-8

36
94

Tajemství sebemotivace
Jak dosáhnout všeho, co chcete
Reinhold Stritzelberger

Tato příručka vám ukáže, 
jak změnit své myšlen-
kové vzorce, co udělat 
pro svou sebemotivaci, 
jak každý den přivítat 
svěží a příjemně naladění 
a zakončit jej se skvělým 
pocitem.
14×21 cm, 112 stran, 
169 Kč, 7,10 �, 
ISBN 978-80-247-5419-2

36
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2834
Umění slovní sebeobrany
Jak pohotově a vtipně reagovat 
na slovní útoky a provokace
Matthias Nöllke
14×21 cm, 112 stran, 
169 Kč, 7,90 €, 
ISBN 978-80-247-0919-2
3759
Trénink slovní sebeobrany
Jak pohotově najít správná 
slova v každé situaci
Matthias Nöllke
14×21 cm, 120 stran, 
169 Kč, 6,84 €, 
ISBN 978-80-247-3517-7

Trénink paměti a efektivní učení

Kariéra

Mozková zručnost

157

Fyzika

I u rovnic platí, že když si na ně chceme vzpomenout při písemce, potřebu-

jeme dobrou mnemotechnickou pomůcku. Ukažme si to na příkladu Loren-

tzovy síly:

Vzorec si vlastně ani nemusíme rozkládat: má tři nebo pět elementů, podle 

toho, jestli závorku považujeme za element nebo ne. Přeložme si nejdříve, 

co znamenají jednotlivá písmena.

F je Lorentzova síla.

q je elektrický náboj.

E je intenzita elektrického pole.

v je rychlost (super, to už znám!).

B je magnetická indukce.

Pak hledáme asociace k jednotlivým prvkům vzorce. F je „force“, anglicky 

síla. Symbolizují ji činky. Vpravo nevidíme q, ale „krávu“, protože q je elek-

trický náboj, trefuje ji blesk. Náboj pochází z elektrického pole, které stojí 

v závorce hned vedle.

Jak si zapamatujeme závorku? Protože máme dvě pole, bude z ní teniso-

vý kurt. Vlevo hraje „elektrické pole“ proti béčkovému magnetickému poli 
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Tajemství efektivního učení
Kvantitativní výzkum

Kvalitativní výzkum

Výběr účastníků (sampling)

Náhodný, případně 
reprezentativní výběr 

účastníků; kontrolní skupiny 

u experimentů
Výběr vhodných účastníků, 

kteří mohou přispět 
k objasnění zkoumané 

problematiky 

Velikost vzorku Velká, podle typu výzkumu 

a testovací metody, u t-testu 

��–�� účastníků ve skupině
Malá, dotazuje se tak dlouho, 

dokud nejsou poznatky 
„vyčerpány“ (posuzuje badatel) 

Tom se připravoval na písemnou práci z lingvistiky. Identi koval tři centrální 

aspekty jazyka, vytvořil si tabulku a pak vyhledal nejdůležitější autory, aby si 

doplnil jejich hlavní myšlenky.Autoři
Jazyk jako komunikace Jazyková kultura

Jazyk jako symbol

Autor �
• Aspekt �• Aspekt �• Aspekt � 

• Nekomentuje
• Aspekt �• Aspekt �

Autor �
• Aspekt �

• Aspekt �• Aspekt � • Aspekt �• Aspekt �

Autor �
• Aspekt �• Aspekt � • Aspekt �

• Aspekt �• Aspekt �• Aspekt �

Tom si při vyplňování tabulky uvědomil, kdo na co kladl důraz a kdo se 

něčím vůbec nezabýval. Přehledně si látku zpracovával a tím získal nové 

znalosti v širších souvislostech. Na tom mohl dále stavět a zamýšlet se, proč 

je například nějaký aspekt v určité epoše důležitější než v jiné. Na základě 

svých poznámek mohl o problematice diskutovat a zdůvodnit své vlastní 

hodnocení.

Jak vytvořit tabulku znalostí
. Rozmyslete si, jaká témata chcete porovnávat. Zaneste je do tabulky 

jako nadpisy sloupců.
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Tajemství efektivního učení
. Zvolte vhodná média a materiály
Přejděme k další problematické oblasti, s níž zápolí spousta lidí: špatné 
materiály. Dostali jsme text, učebnici nebo skripta, které působí, jako kdyby 
byly napsané čínsky a ne naším mateřským jazykem. Po prvním přečtení 
nerozumíme ani slovo. Jako kdyby mezi námi a textem stála nepřekona-
telná zeď:

Představte si, že pochopíte jen deset procent z toho, co jste přečetli (A). 
Je jasné, že to nás dokáže snadno rozhodit. Mnozí z nás se v takové chvíli 
bojí pracovat s jinými médii nebo materiály, vadí jim více práce nebo se ne-
odvažují zpochybnit autoritu učitele, který literaturu zadal. Zbytečně si tím 
komplikují život.

Ocitli jsme se v slepé uličce, z níž se dostaneme zdánlivou oklikou. Podle 
obsahu hlavních hesel si určete, které oblasti je třeba z textu pochopit (B). 
Pak si najděte jednodušší materiály. Vezměte si „úvody“ do problematiky 
a zdroje, které jsou snadno srozumitelné (C).
Až pochopíte základy, vraťte se k původnímu textu a porovnejte ho s tím, co 
jste se právě naučili (D). Uvidíte, že najednou spoustu věcí pochopíte: „Aha, 
tak tohle tím chce říct.“ Dejte si pozor, abyste nepřehlédli nic důležitého. 
Pak můžete originální zdroje ponechat stranou, pokud u zkoušky nemusíte 
danou knihu přesně reprodukovat. Pokud musíte, tak to teď pro vás bude 
přinejmenším mnohem snazší.
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Osobní IQ trenér
Cvičení pro rozvoj myšlení a trénink paměti 
+ velký IQ test
Wolfgang Reichel

Zjistěte, jak jste 
inteligentní a jak můžete 
své IQ zvýšit! Na více než 
500 testových otázkách 
si ověříte a natrénujete 
jazykové a početní do-
vednosti, logické myšlení 
či paměť.
14×21 cm, 176 stran, 
199 Kč, 8,36 €, 
ISBN 978-80-247-5176-4

36
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Jak rychle zbohatnout
Osvědčené rady i špinavé triky podnikatele 
na odpočinku
Andrej Prešovský

Zjistěte, jak to ve světě 
bohatých skutečně 
chodí a jak se v něm 
můžete ocitnout i vy! 
Které návody fungují, co 
je na cestě k bohatství 
nejdůležitější i s čím je 
třeba počítat.
17×24 cm, 224 stran, 
289 Kč, 12,14 €, 
ISBN 978-80-247-5380-5

36
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3889
Jak dělat, co vás baví, 
a dostat za to zaplaceno
John Williams
17×24 cm, 208 stran, 
298 Kč, 13,41 €, 
ISBN 978-80-247-4164-2



Ekonomie evropské integrace
4. vydání
Richard Baldwin, Charles Wyplosz

Čtvrté vydání renomované 
publikace přináší studen-
tům a dalším zájemcům 
o evropskou ekonomiku 
a integraci srozumitelný 
přehled skutečností 
a diskusí spjatých s rychlými 
změnami v Evropě.
19×25 cm, šitá vazba, 
584 stran, 249 Kč, 10,46 �, 
ISBN 978-80-247-4568-8

35
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Mezinárodní obchod ve světové 
krizi 21. století
Ludmila Štěrbová a kolektiv

Kniha se věnuje mezinárod-
nímu obchodu v současném 
období, trendům i pro-
gnózám vývoje, obchodní 
a investiční politice, as-
pektům evropské integrace 
i mezinárodní konkurence-
schopnosti.
17×24 cm, šitá vazba, 
368 stran, 429 Kč, 18,02 €, 
ISBN 978-80-247-4694-4

35
90

Úvod do studia práva
2. vydání – aktualizované dle nového  
občanského zákoníku
Michal Spirit

Nové vydání publikace je 
aktualizováno s ohledem 
na nový občanský zákoník 
platný od roku 2014. 
Největších změn doznala 
oblast procesního práva, 
konkrétně občanské 
soudní řízení.
17×24 cm, 192 stran, 
269 Kč, 11,30 €, 
ISBN 978-80-247-5280-8

39
22

Průvodce základními  
statistickými metodami
Marie Budíková, Maria Králová,  
Bohumil Maroš

Přehledná publikace s ná-
zornými příklady seznamuje 
se základními metodami 
a aplikacemi statistiky. 
Obsahuje řešené úlohy 
a komentované počítačové 
výstupy s návodem, jak 
k nim dospět.
17×24 cm, 272 stran, 
355 Kč, 14,15 €, 
ISBN 978-80-247-3243-5

35
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Matematika pro nematematické 
obory   s aplikacemi v přírodních  
a technických vědách
Zuzana Došlá, Petr Liška

Publikace je určená 
studentům VŠ zejména 
přírodovědného, tech-
nického a ekonomického 
zaměření. Obsahuje řadu 
řešených matematických 
úloh a aplikací v přírodních 
a technických vědách.
17×24 cm, 304 stran, 
329 Kč, 13,82 €, 
ISBN 978-80-247-5322-5

39
24

Všechno je jinak
aneb Co nám neřekli o důchodech, euru 
a budoucnosti
Vladimír Pikora, Markéta Šichtařová

Známí ekonomové odpo-
vídají na otázky týkající se 
krize, eurozóny či důchodů 
způsobem srozumitelným 
každému laikovi. Taková 
kniha o ekonomice tu ještě 
nebyla! Bestseller!  
Již 9 dotisků!
16×24 cm, 224 stran, 
269 Kč, 10,71 �, 
ISBN 978-80-247-4207-6

38
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Společenské vědy pro techniky
Ekonomie, právo, politologie
Jana Hrbková a kolektiv

Na trhu ojedinělá publikace, 
napsaná na míru exaktně 
uvažujícím technikům, 
seznamuje čtenáře se třemi 
vědami: ekonomií, právem 
a politologií. Je určena 
nejen studentům, ale 
i manažerům.
17×24 cm, 200 stran, 
269 Kč, 11,30 �, 
ISBN 978-80-247-5588-5

39
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3764
Academic English –  
Akademická angličtina   
Libor Štěpánek,  
Janice de Haaff a kol.
17×24 cm, 224 stran, 
299 Kč, 11,99 €, 
ISBN 978-80-247-3577-1

4362
10 způsobů, jak se  
(ne)nechat připravit  
o peníze
Tomáš Tyl
14×21 cm, 224 stran, 
289 Kč, 12,14 �, 
ISBN 978-80-247-4467-4

3553
Mezinárodní ekonomie
Pavel Neumann, Pavel  
Žamberský, Martina Jiránková
17×24 cm, 160 stran, 
249 Kč, 9,85 €, 
ISBN 978-80-247-3276-3

3936
Základní bankovní služby 
a asymetrie informací 
z hlediska spotřebitele
Ivan Soukal, Jan Draessler
14×21 cm, 160 stran, 
249 Kč, 10,46 �, 
ISBN 978-80-247-5465-9

39
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Ekonomie bez mýtů 
a iluzí   Co říká pravice  
a levice a jak je to doopravdy
Jan Urban

Každodenní vyjádření politiků a médií 
k ekonomickým otázkám znějí přesvědčivě 
a v souladu s intuicí. Nejde však jen 
o ekonomické mýty a iluze? Srozumitelná 
a čtivá kniha je určena všem lidem, kteří se 
chtějí orientovat v ekonomicko-politických 
názorech a nespokojují se s jednoduchými 
a populistickými řešeními. Nyní již budete 
vědět, jak se věci mají!
16×23 cm, 208 stran, 269 Kč, 11,30 �, 
ISBN 978-80-247-4132-1

Zásady ekonomie
Gregory N. Mankiw

Uznávaná učebnice 
ekonomie obsahuje 
všechna témata nezbyt-
ná pro kompletní kurz 
ekonomie. Je určena 
studentům VŠ i praktic-
kým ekonomům.
21×27 cm, šitá vazba,  
768 stran, 
1059 Kč, 42,14 €, 
ISBN 978-80-7169-891-3

33
36

DOTISK ÚSPĚŠNÉHO TITULU! 

Makroekonomie
2., aktualizované vydání
Václav Jurečka a kolektiv

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

35
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Mikroekonomie
2., aktualizované vydání
Václav Jurečka a kolektiv

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

35
78

Matematika pro studenty  
ekonomie
2., upravené a doplněné vydání
Jiří Moučka, Petr Rádl

Publikace srozumitelně 
vysvětluje základní mate-
matické pojmy a metody, 
jejichž znalost je nezbytná 
při studiu ekonomických 
fakult VŠ. Nové vydání 
nabízí více příkladů 
k procvičení.
17×24 cm, 272 stran, 
355 Kč, 14,91 €, 
ISBN 978-80-247-5406-2

39
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Matematika v ekonomii  
a ekonomice
Luboš Bauer, Hana Lipovská, Miloslav 
Mikulík, Vít Mikulík

Moderní učebnice 
pokrývá problematiku, 
jež je obsahem výuky 
matematiky na českých 
VŠ, klade důraz na 
aplikace matematických 
dovedností při řešení úloh 
z ekonomické praxe.
17×24 cm, 352 stran, 
389 Kč, 16,34 €, 
ISBN 978-80-247-4419-3

35
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Elektronická evidence tržeb 
v přehledech
Jiří Dušek

Zákon o EET jednoduše 
a srozumitelně! Jak si aplikaci 
EET zjednodušit? Jak zbytečně 
neztrácet čas zkoumáním 
výjimek? Kniha nutná pro 
všechny, kterých se EET po-
vinně týká, ale i pro uživatele 
EET – zákazníky.
17×24 cm, asi 128 stran, 
cca 189 Kč, 7,94 �, 
ISBN 978-80-247-5839-8

48
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Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Ekonomie a související obory

Veřejné finance
v teorii a praxi
Alena Maaytová, Jan Pavel, František Ochrana 
a kolektiv

Publikace renomovaných autorů vysvětluje fungování jednotlivých 
oblastí veřejných financí a jejich vzájemné vazby a nastiňuje 
aktuální problémy veřejných financí a možnosti jejich řešení. 
Autoři se věnují tématům od problematiky státního rozpočtu, 
problémů spojených s veřejnými výdaji a sociálního zabezpečení 
přes otázku veřejných příjmů a fiskální politiky až po rozpočtový 
deficit a veřejný dluh.
17×24 cm, 208 stran, 299 Kč, 12,56 €, ISBN 978-80-247-5561-8

39
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Základy statistiky   Aplikace  
v technických a ekonomických oborech 
2., rozšířené vydání   Jiří Neubauer,  
Marek Sedlačík, Oldřich Kříž

Výklad statistiky jed-
noduchým způsobem, 
který akcentuje základy 
statistické práce a usuzo-
vání a přitom respektuje 
tuto exaktní vědu. Nově je 
kniha rozšířena o kapitolu 
regresní počet.
17×24 cm, asi 272 stran, 
cca 349 Kč, 14,66 �, 
ISBN 978-80-247-5786-5

63
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Akciové investice
Daniel Gladiš

Seznamte se s jednoduchý-
mi myšlenkami, na kterých 
je založeno investování do 
akcií, a naučte se aplikovat 
je v praxi. Kniha obsahuje 
příklady z autorovy více 
než dvacetileté investiční 
kariéry.
14×21 cm, 176 stran, 
229 Kč, 9,62 €, 
ISBN 978-80-247-5375-1

44
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Praktický právní průvodce 
pro neziskové organizace
podle nového občanského zákoníku
Petr Vít

Kniha je první srozumitel-
nou a prakticky zaměře-
nou právní publikací pro 
pracovníky neziskových 
organizací. Věnuje se 
hlavním právním otázkám 
a oblastem NO. S příklady 
a vzory smluv.
17×24 cm, 160 stran, 
249 Kč, 10,46 €, 
ISBN 978-80-247-5477-2

31
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Fundraising
pro neziskové organizace
Petr Boukal a kolektiv

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

35
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Finanční matematika v praxi
Oldřich Šoba, Martin Širůček,  
Roman Ptáček

Publikace plná konkrét-
ních příkladů seznamuje 
s principy finanční 
matematiky a aplikacemi 
na reálných produktech 
(účty, renty, fondy, CP, 
kurzy). Knihu ocení stu-
denti VŠ, investoři aj.
17×24 cm, 304 stran, 
349 Kč, 14,66 €, 
ISBN 978-80-247-4636-4

35
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3294
Podnikové informační 
systémy   Podnik v informační 
společnosti – 3., aktualizované 
a doplněné vydání
Josef Basl, Roman Blažíček
17×24 cm, pevná vazba, 328 stran, 
429 Kč, 17,99 €, 
ISBN 978-80-247-4307-3

Big Data a NoSQL databáze,  
Irena Holubová, Jiří Kosek, Karel Minařík,  
David Novák, viz str. 76  3937

Finanční trhy
4., aktualizované a rozšířené vydání
Oldřich Rejnuš

Nové vydání je rozšířeno 
o problematiku regulace ve 
finančním systému a o ob-
chodování na měnových 
trzích. Je určeno pracov-
níkům finančních institucí, 
studentům a zájemcům 
o finanční trhy.
21×30 cm, pevná vazba, 
768 stran, 890 Kč, 37,38 €, 
ISBN 978-80-247-3671-6

35
93

Průvodce úspěšného investora
Vše, co potřebujete vědět o fondech
Aleš Tůma

Kniha přehledně a sro-
zumitelně shrnuje vše 
o investičních fondech: 
jak fungují, jaké druhy 
fondů najdete na trhu 
a podle čeho se oriento-
vat při jejich výběru do 
portfolia. 
14×21 cm, 224 stran, 
299 Kč, 12,56 €, 
ISBN 978-80-247-5133-7

35
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Tvorba informačních systémů
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 vícedi-
menzionálním přístupu.
17×24 cm, 360 stran, 
398 Kč, 17,91 �, 
ISBN 978-80-247-4153-6

35
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Procesně řízená organizace
Václav Řepa

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

32
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Zlato   Příběh neobyčejného kovu  
2., aktualizované a doplněné vydání    
Bohumil J. Studýnka, Jan Struž

Exkluzivní publikace představuje zlato jako výjimečný produkt, 
jenž hýbal osudy jednotlivců i národů. Nové vydání 
je doplněno o klíčové okamžiky posledních 10 let. 
Poutavý text je doprovázen  
nádhernými fotografiemi.

21×29 cm, pevná vazba, 344 stran,  
999 Kč, 41,96 €, ISBN 978-80-247-5210-5

36
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34
89Steve Jobs: Zrození  

vizionáře
Brent Schlender, Rick Tetzeli
Poznejte skutečného Steva Jobse v knize, která se pár dnů po vydání stala světovým 
bestsellerem! Přináší nová fakta, dosud nezveřejněné vzpomínky a rozhovory a zcela 
mění zažitý způsob vnímání této mimořádné osobnosti naší doby. 

„Tato kniha je fantastická.  
Doufám, že bude přijata  
jako definitivní verze jeho  
životopisu.“  
Ed Catmull, prezident  
Disney Animation a Pixar

„Tato kniha je v mnoha  
ohledech lepší než všechny  
ostatní, jelikož se nejen  
dobře čte, ale představuje  
čtenářům zcela nové  
a jedinečné vzpomínky.“ 
z recenze Deníku

Public relations, fundraising 
a lobbing pro neziskové  
organizace
Marek Šedivý, Olga Medlíková

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

39
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Úspěšná nezisková organizace
2., aktualizované a doplněné vydání
Marek Šedivý, Olga Medlíková

V novém vydání jedinečné 
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

39
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Podniková informatika
Počítačové aplikace v podnikové a mezipod-
nikové praxi – 3., aktualizované vydání
Libor Gála, Zuzana Šedivá, Jan Pour

Kniha je komplexním 
přehledem technologií 
a aplikací, které se 
používají ve firmách. Nové 
vydání je aktualizováno 
v souvislosti s vývojem. Je 
určena manažerům, uživa-
telům IT a studentům.
17×24 cm, 240 stran, 
299 Kč, 12,56 �, 
ISBN 978-80-247-5457-4

34
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Neziskové organizace

Management v informační společnosti

15×21 cm, pevná vazba, 488 + 16 stran, 399 Kč, 16,76 �, 
ISBN 978-80-247-5509-0

Steve se naplno věnoval záchraně svého vztahu s dcerou Lisou. Narodila se 
z jeho dřívějšího vztahu a Steve zpočátku své otcovství popíral. Na snímku 
z roku 1994 pro ni hraje na harmoniku a jeho žena Laurene přihlíží.

Steve třikrát či čtyřikrát týdně obědval se svým nejdůležitějším 

spolupracovníkem, Jonym Ivem. Šéf designu byl naladěný na stejnou vlnu 

jako on a Steve už od počátku věděl, že si Jonyho „nechá“. 

© Art Streiber/AUGUST

Na udílení Oskarů v roce 2005 si celý pixarský tým Úžasňákových pořídil 

fotku na červeném koberci. John Lasseter stojí vpředu uprostřed mezi svou 

ženou Nancy a Stevovou manželkou Laurene. Úplně napravo je režisér Brad 

Bird se svou chotí Elizabeth Canneyovou. Steve vykukuje vzadu a dělá své 

typicky trhlé ksichtíky. 
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Jak funguje 

mezinárodní trh zlata

Jak jsme již viděli, zlato se prodává a nakupuje jako 

každé jiné zboží. Ve formě šperků si ho lze koupit 

v každém klenotnictví. Tento trh s umělecky zpraco-

vaným zlatem zná každý. Ale cesta, kterou musí těch 

několik gramů zlata urazit, než se dostane z hlubin 

země až na náš prst či hrdlo, není krátká. Důležitým 

mezičlánkem této cesty je mezinárodní trh zlata. 

▲ Londýn

Se zlatem ve velkém se obchoduje jen v několika 

městech světa, která mají punc světových finančních 

center. Dlouhá léta si držel absolutní primát Londýn, 

kde se prodávala a nakupovala především produkce 

jihoafrických zlatých dolů, ale dnes mezi významná 

obchodní místa patří i města New York, Tokio, Hong

kong, Singapur, Curych, Dubaj a Šanghaj.

Trochu historie

167

Zlato přemyslovských Čech
Zlato přemyslovských ČechKonec 9. století lze pokládat za počátek českého státu s přemyslovskou dynas-

tií v čele. Úzké kontakty s velkomoravským prostředím se promítly do výbavy 
tehdejších pohřebišť, kde je doložena řada zlatých předmětů velkomoravského 
původu. V 19. století prozkoumal J. E. Vocel honosnou mohylu u Želének na 
Teplicku o průměru asi 40 metrů, datovanou do 9.–10. století. V dřevem vy-kládané komoře byla pohřbená žena vznešeného původu s bohatým pohřeb-ním inventářem, v němž byly zastoupe-ny šperky velkomoravského původu – originální náhrdelník s onyxovou kamejí (viz str. 124), hrozníčko-vité náušnice a zlaté dvouplášťo-vé gombíky zdobené granulací, je-jichž ohraničené plošky byly kdysi pravděpodobně vyplněny sklovitou hmotou. V roce 1905 byla poblíž mohyly nalezena splétaná záušnice z 20karátového zlata. 

Další významné nálezy pocházejí z areálu Pražského hradu, který byl trvaleji osídlen už od 9. století. Na pohřebišti za Jízdárnou hradu byly nalezeny šperky velkomoravského typu, avšak ve zcela novém výtvarném pojetí. Snad se jednalo o dílo velkomoravských řemesl-níků, kteří v neklidné době přesídlili do Čech a začali pracovat pro novou vznešenou klientelu. 

► Dvouplášťový zlatý gombík; Želénky, okr. Teplice (Sbírka Národního muzea, H1-118748)  

► Hrozníčková náušnice z hrobu kněžny; Želénky, okr. Teplice (Sbírka Národního muzea, H-118747)    

▲ Zlatá splétaná záušnice, nalezená poblíž knížecí mohyly; Želénky, okr. Teplice (Sbírka Národního muzea, H1-55081)   

S barevnou  

fotografickou  

přílohou

TIP na dárek

BESTSELLER



Moderní metody řízení nákladů
2., aktualizované a rozšířené vydání
Boris Popesko, Šárka Papadaki

Kniha představuje moderní a alternativní metody řízení nákladů, 
které nejsou v tuzemsku zatím příliš známé. Přináší odlišný 
koncept klasifikace nástrojů řízení nákladů, který více odpovídá 
světovým trendům v manažerském účetnictví, jeho struktuře 
a názvosloví. Nové vydání je zároveň přepracováno se zaměřením 
na užitečnost a praktičnost pro čtenáře a prezentuje řadu zatím 
nepublikovaných metod.

17×24 cm, 264 stran, 369 Kč, 15,50 �, 
ISBN 978-80-247-5773-5

32
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Tvorba strategie a strategické 
plánování   Teorie a praxe
Jiří Fotr, Emil Vacík, Ivan Souček,  
Miroslav Špaček, Stanislav Hájek

Kniha uznávaných autorů 
pomůže manažerům zvýšit 
kvalitu tvorby strategie 
i strategických plánů s dů-
razem na investiční pro-
gram 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

35
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Pokročilejší metody statistické 
regulace procesu
Eva Jarošová, Darja Noskievičová

První kniha na českém 
trhu, která se věnuje 
výhradně statistické 
regulaci procesu. Jejím 
cílem je seznámit odbornou 
veřejnost s pokročilejšími 
metodami SPC s důrazem 
na jejich aplikaci.
17×24 cm, 288 stran, 
399 Kč, 16,76 €, 
ISBN 978-80-247-5355-3
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Řízení rizik ve firmách a jiných 
organizacích
4., aktualizované a rozšířené vydání
Vladimír Smejkal, Karel Rais

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

35
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3986
Řízení změn ve firmách 
a jiných organizacích
Lea Kubíčková, Karel Rais
17×24 cm, pevná vazba, 136 stran, 
249 Kč, 10,46 €, 
ISBN 978-80-247-4564-0

Manažerská ekonomika
5., aktualizované a doplněné vydání
Miloslav Synek a kolektiv

Nové vydání nejpoužívaněj-
ší publikace o řízení firmy 
je aktualizováno v souvis-
losti s vývojem v české 
a světové ekonomice, 
legislativě apod. Je určeno 
všem manažerům, podnika-
telům a studentům VŠ.
17×24 cm, pevná vazba, 
480 stran, 635 Kč, 25,37 €, 
ISBN 978-80-247-3494-1

37
57

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

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

35
71

3991
Finanční průvodce  
nefinančního manažera
Jak se rychle zorientovat v podni-
kových a projektových financích
Jakub Slavík
17×24 cm, 176 stran, 
149 Kč, 6,26 �, 
ISBN 978-80-247-4593-0

3588
Finanční řízení komerčních 
pojišťoven
Eva Vávrová
17×24 cm, 192 stran, 
298 Kč, 12,52 �, 
ISBN 978-80-247-4662-3

4359
Podniková ekonomika
Marek Vochozka, Petr Mulač 
a kolektiv
17×24 cm, pevná vazba, 576 stran, 
690 Kč, 28,98 �, 
ISBN 978-80-247-4372-1

Jak číst účetní výkazy
Základy českého účetnictví a výkaznictví
Karel Šteker, Milana Otrusinová

Kniha je určena všem, 
kteří se potřebují rychle 
zorientovat v účetních 
výkazech dané společ-
nosti. 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

39
16

Finanční analýza   Komplexní  
průvodce s příklady – 2., rozšířené vydání
Adriana Knápková, Drahomíra  
Pavelková, Karel Šteker

Publikace s mnoha příkla-
dy ukazuje, jak pracovat 
s účetními výkazy a jak 
používat metody a po-
stupy 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

34
72

Jak úspěšně řídit obec a region
Cíle, nástroje, trendy, zahraniční zkušenosti
Marek Pavlík a kolektiv

Publikace prakticky 
ukazuje, jak efektivně 
přistupovat k řízení obcí 
a regionů s cílem zajistit 
kvalitnější a efektivnější 
veřejnou správu, vyšší 
zaměstnanost a konku-
renceschopnost.
17×24 cm, 160 stran, 
249 Kč, 10,46 €, 
ISBN 978-80-247-5256-3

31
93

Ekonomické a finanční řízení 
firmy   Manažerské účetnictví v praxi 
2., výrazně rozšířené a aktualizované vydání
Tomáš Petřík

Publikace objasňuje úlohu 
a použití manažerského 
účetnictví v řízení firmy, 
a to na provozní, taktické 
i strategické úrovni. Důraz 
klade na těsný vztah MÚ 
a efektivní rozhodování. 
21×28 cm, pevná vazba,  
736 stran,  
1490 Kč, 59,77 €, 
ISBN 978-80-247-3024-0

32
83

Podnikatelský plán a strategie
Jitka Srpová, Ivana Svobodová,  
Pavel Skopal, Tomáš Orlík

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

34
70

Zlepšování podnikových  
procesů
Alena Svozilová

Kniha uznávané autorky 
je praktickým průvodcem 
pro každého, jehož cílem 
je zlepšení podnikových 
procesů. Poskytuje návod, 
jak aplikovat metodické 
přístupy a nástroje Lean 
Six Sigma.
17×24 cm, pevná vazba, 
232 stran, 319 Kč, 12,81 �, 
ISBN 978-80-247-3938-0

39
52

Finance podniku
Sbírka řešených příkladů a otázek
Hana Scholleová, Petra Štamfestová

Sbírka řešených příkladů 
a otázek pomůže zájemcům 
lépe pochopit problema-
tiku podnikových financí. 
Příklady jsou rozděleny 
podle oblastí. Sbírka je 
určena studentům nejen 
ekonomických VŠ.
17×24 cm, 176 stran, 
249 Kč, 10,46 �, 
ISBN 978-80-247-5544-1

34
94

Cena VŠE

Kniha, určená studentům VŠ a MBA studií, 
manažerům a podnikatelům, se věnuje 
řídicím a ekonomickým činnostem podniku. 
Seznamuje s řízením majetku a finančních 
zdrojů, objasňuje základní ekonomické veliči-
ny, zabývá se finančním řízením a investiční 
činností. Dále se věnuje managementu, 
výrobě, nákupu a prodeji, personalistice 
a vědecko-technické činnosti.
17×24 cm, pevná vazba, 208 stran, 
298 Kč, 12,52 €, ISBN 978-80-247-5316-4

Úvod do podnikové 
ekonomiky
Dana Martinovičová,  
Miloš Konečný, Jan Vavřina

34
85

3473
Integrované řízení výroby
Od operativního řízení výroby 
k dodavatelskému řetězci
Gustav Tomek, Věra Vávrová
17×24 cm, 368 stran, 
429 Kč, 18,02 €, 
ISBN 978-80-247-4486-5

3925
Diagnostika a vitalizace 
firem a organizací  Teorie  
vitality v podnikatelské a mana-
žerské praxi  Jiří Plamínek
17×24 cm, pevná vazba,  
184 stran, 349 Kč, 14,66 €, 
ISBN 978-80-247-5323-2

3474
Podnikání malé a střední 
firmy   3., aktualizované  
a doplněné vydání
J. Veber, J. Srpová a kolektiv
17×24 cm, pevná vazba,  
336 stran, 439 Kč, 18,44 €, 
ISBN 978-80-247-4520-6

3596
Aplikovaná analýza rizika 
ve finančním managementu 
a investičním rozhodování
Jiří Fotr, Jiří Hnilica
17×24 cm, 304 stran, 
399 Kč, 16,76 €, 
ISBN 978-80-247-5104-7

Cena VŠE
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5 kroků k úspěšnému projektu
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. Představuje hlavní principy, nástroje 
a metody projektového řízení formou šablonových dokumentů, 
které jsou demonstrovány na konkrétních projektech. Velmi cenné 
jsou v knize vzory dokumentů souvisejících s jednotlivými fázemi 
a nástroji projektového managementu. Kniha přináší vše důležité, 
co potřebujete znát pro úspěšné řízení projektů. 

17×24 cm, 192 stran, 289 Kč, 12,14 €, ISBN 978-80-247-4631-9

39
94

Jak rychle zbohatnout
Osvědčené rady i špinavé triky podnikatele 
na odpočinku
Andrej Prešovský

Zjistěte, jak to ve světě 
bohatých skutečně 
chodí a jak se v něm 
můžete ocitnout i vy! 
Které návody fungují, co 
je na cestě k bohatství 
nejdůležitější i s čím je 
třeba počítat.
17×24 cm, 224 stran, 
289 Kč, 12,14 €, 
ISBN 978-80-247-5380-5

36
92

Velká kniha o řízení firmy
Praktické postupy pro úspěšný rozvoj 
organizace
Dana Janišová, Mirko Křivánek

Kniha se komplexně 
a s využitím poznatků 
z praxe věnuje řízení 
a rozvoji firmy od strategie 
až po praktickou imple-
mentaci metod a nástrojů 
usnadňujících fungování 
firemní organizace.
17×24 cm, pevná vazba, 
400 stran, 590 Kč, 24,78 €, 
ISBN 978-80-247-4337-0

39
71

Světové standardy  
projektového řízení    
pro malé a střední firmy
P. Máchal, M. Kopečková, R. Presová

Publikace porovnává tři 
celosvětově používané 
standardy projektového 
managementu: IPMA, 
PMI a PRINCE2. Je určena 
manažerům malých a střed-
ních firem, studentům VŠ 
a posluchačům kurzů.
17×24 cm, 144 stran, 
229 Kč, 9,62 €, 
ISBN 978-80-247-5321-8

39
23

Procesní řízení pro manažery
Jak zařídit, aby lidé věděli, chtěli,  
uměli i mohli
Roman Fišer

Manažerská příručka 
zkušeného autora je 
určena pro všechny, kdo 
chtějí pomocí procesní-
ho řízení co nejrychleji 
dosahovat konkrétních 
a dlouhodobě udržitel-
ných výsledků. 
17×24 cm, 176 stran, 
249 Kč, 10,46 €, 
ISBN 978-80-247-5038-5

35
95

36
94

Vydělávejte na tom, 
co vás baví, a žijte 
podle svého
Marianne Cantwell

V této knize vás čeká vtipný, energický 
a upřímný návod, jak si vytvořit vytoužený 
životní styl a zajistit si slušný příjem 
z něčeho, co vás baví a co si budete dělat 
po svém. Nechte se vyvést z pasti kariéry 
a převezměte kontrolu nad vlastním životem. 
Inspirativní příklady, nápady i praktické 
kroky vám umožní dělat v životě to, co 
skutečně chcete.
17×24 cm, 224 stran, 299 Kč, 12,56 €, 
ISBN 978-80-247-5420-8

Projektový management
Komplexně, prakticky a podle světových standardů 
Jan Doležal a kolektiv

Tato ojedinělá publikace představuje 
nástroje, metody a postupy moderního 
projektového managementu nejen v sou-
ladu s hlavními oborovými standardy (PMI, 
IPMA, Prince 2), ale i dle zkušeností autorů 
s jejich aplikací v tuzemských i meziná-
rodních projektech. Jedná se o unikátní 
propojení teoretických vstupů a zkušeností 
s řízením projektů nejrůznějších velikostí 
a oborů lidské činnosti (IT, strojírenství, 
logistika, energetika, veřejná správa, 
neziskové projekty atd.). Srozumitelný 
a prakticky zaměřený výklad je doplněn 
obrázky a příklady. Publikace je určena 
projektovým i liniovým manažerům firem, 
zájemcům o certifikaci a studentům.

17×24 cm, pevná vazba, 424 stran, 
499 Kč, 20,96 �, 
ISBN 978-80-247-5620-2

39
45

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

3746
Investiční rozhodování 
a řízení projektů    
Jiří Fotr, Ivan Souček
17×24 cm, pevná vazba,  
416 stran, 529 Kč, 20,99 €, 
ISBN 978-80-247-3293-0

3292
Projektový management 
podle IPMA   2. vydání
Jan Doležal, Pavel Máchal, 
Branislav Lacko a kolektiv
17×24 cm, pevná vazba, 528 stran, 
649 Kč, 29,21 �, 
ISBN 978-80-247-4275-5
3289
Projektový management
Systémový přístup k řízení projek-
tů – 2., aktualizované a doplněné 
vydání   Alena Svozilová
17×24 cm, pevná vazba, 392 stran, 
479 Kč, 19,31 €, 
ISBN 978-80-247-3611-2

Zjistěte, jak se propracovat do „podni-
katelského ráje“ – stavu, kdy děláte, co 
vás skutečně baví, děláte to na výbornou 
a dostáváte za to štědrou odměnu! Úspěšný 
podnikatel Daniel Priestley vám prozradí 
recept, jak se v dnešní skvělé době naladit 
na notu probíhajících změn a dosáhnout 
fenomenálního úspěchu.

14×21 cm, 200 stran, 249 Kč, 10,46 �, 
ISBN 978-80-247-5421-5

Revoluce  
v podnikání
Nebojte se zbohatnout na tom,  
co vás baví
Daniel Priestley

36
95

Jak z dobré firmy udělat skvělou
Překlad bestselleru Good to Great
Jim Collins

Uznávaný autor ukazuje, 
čím se liší firmy, které se 
z průměrných vyhouply 
mezi nejlepší. Výsledky 
jsou nečekané a osvětlují 
prakticky každou oblast 
manažerské strategie 
a praxe.
17×24 cm, pevná vazba, 
304 stran, 425 Kč, 19,48 �, 
ISBN 978-80-247-2545-1

32
68

Nová společnost s ručením  
omezeným aktualizované vydání    
právo – účetnictví – daně  L. Josková, J. Šaf- 
ránek, P. Čouková, P. Pravda, M. Pravdová

Od roku 2014 jsou společ-
nosti s ručením omezeným 
upraveny zcela nově. Kniha 
řeší komplexně právní, 
daňové i účetní aspekty. 
Součástí textu jsou možné 
formulace společenské 
smlouvy a mnoho příkladů.
17×24 cm, 232 stran, 
279 Kč, 11,72 �, 
ISBN 978-80-247-5837-4

48
33

BESTSELLER

BESTSELLER

Ekonomie a podnikání 31

Tvorba a řízení portfolia  
projektů  Jak optimalizovat, řídit  
a implementovat investiční a výzkumný program
Jiří Fotr, Ivan Souček

Publikace se věnuje základním fázím tvorby a řízení portfolia projektů 
od přípravy projektů přes tvorbu portfolia, jeho optimalizaci, realizaci 
až po implementaci systému řízení portfolia projektů ve firmě. Zabývá 
se i rozhodovacími procesy, jež představují jádro tvorby a řízení portfo-
lia, a uplatněním pokročilých optimalizačních a simulačních nástrojů. 
Obsahuje též poznatky nejlepší zahraniční praxe a případové studie.

17×24 cm, pevná vazba, 288 stran, 399 Kč, 16,76 �, 
ISBN 978-80-247-5275-4

34
84



3967
107 zlatých pravidel  
úspěšného manažera
2. vydání bestselleru
Richard Templar
14×21 cm, 248 stran, 
269 Kč, 12,11 €, 
ISBN 978-80-247-4176-5

3980
Koučování pro manažery
aneb Všichni mají potřebné zdroje 
pro své cíle
Radoslava Podaná
14×21 cm, 112 stran, 
169 Kč, 7,10 €, 
ISBN 978-80-247-4519-0
3955
Životní koučování  
a sebekoučování   
Klíč k pozitivním změnám a osobní 
spokojenosti
Jiří Suchý, Pavel Náhlovský
14×21 cm, 112 stran, 
169 Kč, 7,61 €, 
ISBN 978-80-247-4010-2

3954  10 kroků k vyššímu výkonu pracovníků, Jak snadno a účinně předcházet nedostatkům v práci, Jan Urban, 198 Kč, 8,91 € 3277  Delegování jako 
způsob manažerského myšlení, Martin Cipro, 219 Kč, 9,89 � 3279  Investiční controlling, Jak hodnotit investiční záměry a řídit podnikové investice, 
Hana Scholleová, 429 Kč, 17,16 €   3281  Jak být motivujícím manažerem, ...a dosáhnout výsledků rychle a s minimem stresu, Alan Fairweather, 319 Kč, 
14,57 €   3846  Jak vést rozhovory s podřízenými pracovníky, František Bělohlávek, 199 Kč, 9,26 €   3285  Krizové řízení podniku, 2., aktualizované 
a rozšířené vydání, Roman Zuzák, Martina Königová, 375 Kč, 14,99 €,   3288  Management a organizační chování, 2., aktualizované a rozšířené vydání, 
Václav Cejthamr, Jiří Dědina, 479 Kč, 18,88 €   3913  Měření výkonnosti, Jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o podnikové výkonnosti, Jaroslav 
Wagner, 399 Kč, 15,87 €   3752  Řízení platební schopnosti podniku, Mária Režňáková a kolektiv, 319 Kč, 12,81 €   3469  Strategické řízení 
podniku, Roman Zuzák, 269 Kč, 10,71 € 3456  Zahraniční obchod, Teorie a praxe, Miroslav Svatoš a kolektiv, 375 Kč, 17,19 €

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

3705
Management
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

4459
Podnikové řízení
Jan Váchal, Marek Vochozka 
a kolektiv
17×24 cm, pevná vazba, 688 stran, 
719 Kč, 30,20 �, 
ISBN 978-80-247-4642-5

3973
Asertivita pro manažery   
Jak využít pozitiva asertivní komu-
nikace k dosažení svých cílů  
2., rozšířené vydání  D. Lahnerová
17×24 cm, 192 stran, 
89 Kč, 3,74 €, 
ISBN 978-80-247-4406-3

3026
101 příběhů a metafor 
z manažerské praxe
Petr Škrla
14×21 cm, 176 stran, 
69 Kč, 2,89 €, 
ISBN 978-80-247-2141-5

3775
Psychologie pro ekonomy 
a manažery   3., aktualizované 
a doplněné vydání
Daniela Pauknerová a kolektiv
17×24 cm, 264 stran, 
319 Kč, 14,36 €, 
ISBN 978-80-247-3809-3

3276
70 tipů pro hodnocení 
pracovníků
Diane Arthur
17×24 cm, 168 stran, 
249 Kč, 9,85 €, 
ISBN 978-80-247-2937-4

3296
Moderní přístupy ke spole-
čenské odpovědnosti firem 
a CSR reportování
Klára Kašparová, Vilém Kunz
17×24 cm, 160 stran, 
249 Kč, 10,46 €, 
ISBN 978-80-247-4480-3

Koučování
Kdy, jak a proč
3., aktualizované a rozšířené vydání
Michaela Daňková

Jak na koučování? Jak 
vůbec koučovat ve své 
manažerské praxi? Na to 
a mnohé další odpoví tato 
kniha. Stačí jen nechat 
se vést a inspirovat se 
příběhy z každodenního 
pracovního života.
17×24 cm, 168 stran, 
269 Kč, 11,30 €, 
ISBN 978-80-247-5549-6

29
33

Tajemství motivace
Jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali 
 3., rozšířené vydání
Jiří Plamínek

Svazek klíčů ke dveřím 
lidské motivace vám 
poskytne již třetí vydání 
úspěšné knihy. Autor 
přichází se šesti novými 
pravidly motivace a nově 
se zabývá vztahem moti-
vace a manipulace.
14×21 cm, 160 stran, 
199 Kč, 8,36 €, 
ISBN 978-80-247-5515-1

34
91

Management
Organizování, rozhodování, ovlivňování
2., rozšířené vydání
Ladislav Blažek

Publikace se zaměřuje 
na klíčové oblasti 
managementu. Je určena 
studentům, manažerům 
a podnikatelům. Dozvíte 
se, jak funguje organizace, 
jak správně rozhodovat 
a efektivně vést. 
17×24 cm, pevná vazba, 
224 stran, 319 Kč, 13,40 €, 
ISBN 978-80-247-4429-2

32
95

Tajemství úspěšného vedení lidí
Bernd Geropp

Změňte své špatné 
pracovní návyky a úspěšně 
veďte lidi k samostatné 
a zodpovědné práci. 
Zbavte se neustálé kontroly 
a nikam nevedoucí snahy 
předcházet všem chybám 
a nezdarům.
16×23 cm, 208 stran, 
299 Kč, 12,56 €, 
ISBN 978-80-247-5337-9

34
86

Manažerská psychologie
3., přepracované vydání
Milan Mikuláštík

Všechny úspěchy, veškerý 
rozvoj jsou závislé na tom, 
jak pracujeme s lidmi, jak 
s nimi jednáme, organi-
zujeme je, komunikujeme 
s nimi. Tato kniha odpovídá 
na otázku, jak tyto principy 
realizovat.
17×24 cm, 344 stran, 
429 Kč, 17,99 �, 
ISBN 978-80-247-4221-2
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Vedení lidí a koučování  
v každodenní praxi   Jak rozvíjet 
potenciál podřízených pracovníků   
E. Haberleitner, E. Deistler, R. Ungvari

Vynikající knížka ukazuje 
manažerům, jak pomocí 
technik koučování úspěšně 
vést a rozvíjet podřízené 
pracovníky. Obsahuje 
mnoho ukázkových rozho-
vorů, koučovacích otázek 
a příkladů. 
17×24 cm, 256 stran, 
375 Kč, 17,19 �, 
ISBN 978-80-247-2654-0

36
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3995
Poprvé šéfem
Jak uspět na vedoucí pozici 
6., rozšířené vydání
Ralph Frenzel
14×21 cm, 160 stran, 
249 Kč, 10,46 €, 
ISBN 978-80-247-4637-1

Velká kniha manažerských 
dovedností
Richard Templar, Ros Jay

Nemáte dost času připravit 
se na zvládnutí klíčových 
manažerských úkolů? Tento 
průvodce vám poskytne 
mnoho rad a tipů, co říkat 
a dělat, abyste zvládli sebe, 
druhé i svou práci.
17×24 cm, pevná vazba, 
520 stran, 
739 Kč, 33,69 €, 
ISBN 978-80-247-1279-6
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Leadership
Lídrem jednoduše a přirozeně
Steve Radcliffe

Autor, úspěšný kouč 
lídrů, v tomto evropském 
bestselleru předkládá 
kombinací otázek a akč-
ních 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

35
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Vedení lidí, týmů a firem
Praktický atlas managementu  
4., zcela přepracované vydání
Jiří Plamínek

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

37
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Dokonalá manažerská selhání
Neobyčejná řešení obyčejných problémů
Pavel Vosoba

Manažeři na 55 příbězích 
pochopí své fatálně 
špatné přístupy k lidem 
a problémům a jasná 
pozitiva otevřenosti, 
pragmatičnosti a dalších 
zásad, které přinášejí 
nejlepší výsledky. 
15×21 cm, 160 stran, 
249 Kč, 10,49 €, 
ISBN 978-80-247-2461-4

37
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Psychoanalytické koučování se zaměřuje 
na hlubší poznání osobnosti manažera 
v neuvědomovaných oblastech mysli, vliv 
nevědomé motivace na práci, pracovní 
i mimopracovní vztahy a celkovou životní 
spokojenost. Tento přístup hledá příčiny 
současného stavu v minulosti koučovaného 
klienta a jeho nevědomé jednání propojuje 
s jeho budoucími plány a vizemi.
17×24 cm, 264 stran, 349 Kč, 14,66 �, 
ISBN 978-80-247-5350-8

Psychoanalytické 
koučování
Vliv nevědomé motivace na jednání 
koučovaného
Martin Cipro

39
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2931
Koučování týmu
Jak my to vedeme
Petra Prošková, Jana Ada  
Kubíčková, Michaela Daňková
17×24 cm, 112 stran, 
229 Kč, 9,62 €, 
ISBN 978-80-247-4871-9
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Nejlepší praxe v řízení  
lidských zdrojů
Martin Šikýř

Tato ojedinělá publikace 
se věnuje využití tzv. 
nejlepší praxe v řízení lid-
ských zdrojů. Zaměřuje se 
na vytváření pracovních 
míst, výběr, hodnocení, 
odměňování i vzdělávání 
zaměstnanců. 
17×24 cm, 200 stran, 
249 Kč, 10,46 €, 
ISBN 978-80-247-5212-9

36
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3591
111 her pro atraktivní výuku 
angličtiny
Petr Hladík
14×21 cm, 144 stran, 
199 Kč, 8,36 �, 
ISBN 978-80-247-4763-7

25052
Psychologie efektivního 
leadershipu
Jakub Procházka, Martin Vaculík, 
Petr Smutný
14×21 cm, 152 stran, 
149 Kč, 6,26 �, 
ISBN 978-80-247-4646-3

2887
Personální řízení
Východiska a vývoj, 2., přepraco-
vané a rozšířené vydání
Renata Kocianová
17×24 cm, 152 stran, 
249 Kč, 11,21 �, 
ISBN 978-80-247-3269-5

3738
Rozvoj a vzdělávání  
manažerů
Ivana Folwarczná
17×24 cm, 240 stran, 
375 Kč, 14,99 �, 
ISBN 978-80-247-3067-7

3887
100 kreativních metod a her 
na semináře a workshopy
Zamyat M. Klein
14×21 cm, 184 stran, 
249 Kč, 11,21 �, 
ISBN 978-80-247-4023-2

3598
111 her pro atraktivní výuku 
němčiny
Petr Hladík
14×21 cm, 144 stran, 
199 Kč, 8,36 �, 
ISBN 978-80-247-5211-2

20000
Leadership & management 
development   Role, úlohy 
a kompetence managerů a lídrů
Irena Pilařová
17×24 cm, asi 168 stran, 
cca 299 Kč, 12,56 �, 
ISBN 978-80-247-5721-6

2363
Profesní poradenství
Vybrané kapitoly
Dagmar Svobodová
14×21 cm, 160 stran, 
259 Kč, 10,88 �, 
ISBN 978-80-247-5092-7

3282
Jak řešit konflikty  
na pracovišti   Umění řešit  
spory a vytvářet důvěru  
a porozumění   Shay McConnon, 
Margaret McConnon
17×24 cm, 144 stran, 
169 Kč, 6,84 �, 
ISBN 978-80-247-3003-5

Personalistika, vzdělávání a trénink
Personalistika pro manažery 
a personalisty
Martin Šikýř

Publikace přináší ucelený 
pohled na personalistiku 
a personální činnosti 
v moderní organizaci, se-
znamuje s důležitými usta-
noveními pracovněprávních 
předpisů, odkazuje na 
platný zákoník práce.
17×24 cm, 208 stran, 
249 Kč, 11,21 €, 
ISBN 978-80-247-4151-2
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Nová éra řízení lidských zdrojů – 
ze servisu partnerem   Šest kompe-
tencí pro HR budoucnosti   Dave Ulrich, Jon 
Younger, Wayne Brockbank, Mike Ulrich

Kniha poskytuje profesioná-
lům v oblasti HR inspira-
tivní myšlenky a praktické 
nástroje pro rozvoj práce 
a zvýšení efektivnosti orga-
nizace, v níž odpovídají za 
oblast lidských zdrojů.
17×24 cm, pevná vazba, 
304 stran, 
495 Kč, 20,79 €, 
ISBN 978-80-247-5090-3

34
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Vzdělávání dospělých
Průvodce pro lektory, účastníky  
a zadavatele – 2., rozšířené vydání
Jiří Plamínek

Kniha se věnuje úspěšným 
metodám moderní výuky, 
volbě stylu výuky a řešení 
potíží. Nově představuje 
významné učitele lidstva 
a věnuje se vlivu učitelů 
na společnost vůbec. 
17×24 cm, pevná vazba, 
336 stran, 
529 Kč, 22,22 €, 
ISBN 978-80-247-4806-1

36
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Lektorské dovednosti
Manuál úspěšného lektora  
2., doplněné vydání
Olga Medlíková

Praktická příručka je 
určena začínajícím 
i zkušenějším lektorům. 
Druhé vydání přináší 
nové metody práce s po-
sluchači, 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

39
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3777
Personální práce v malých 
a středních firmách
4., aktualizované a doplněné 
vydání   Josef Koubek
17×24 cm, 288 stran, 
399 Kč, 15,87 €, 
ISBN 978-80-247-3823-9

3870
Lektorské finty   Jak připravit 
a realizovat zajímavá školení 
2., aktualizované a rozšířené 
vydání   Jana Trdá
14×21 cm, 112 stran, 
169 Kč, 6,84 €, 
ISBN 978-80-247-3675-4

3648
Mistrovské řízení  
lidských zdrojů
Dave Ulrich
17×24 cm, pevná vazba,  
272 stran, 425 Kč, 17,11 €, 
ISBN 978-80-247-3058-5

Testy pro personální práci
Jak je správně vytvářet a používat
Jaroslava Ester Evangelu, Jiří Neubauer

V knize naleznete nejen 
popisy jednotlivých 
diagnostických metod, 
ale také návod, jak roz-
poznat metody skutečně 
kvalitní, a dokonce jak si 
vlastní testovou metodu 
vytvořit!
17×24 cm, 144 stran, 
229 Kč, 9,62 €, 
ISBN 978-80-247-5056-9

34
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20 typů lidí – jak s nimi jednat, 
jak je vést a motivovat
2., rozšířené vydání
František Bělohlávek

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

39
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Vyučovací metody na vysoké 
škole   Praktický průvodce výukou  
v prezenční i distanční formě studia
Lucie Rohlíková, Jana Vejvodová

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

38
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Hry na semináře a workshopy
124 kreativních her – 2., rozšířené vydání
Susanne Beermann, Monika Schubach, 
Ortrud E. Tornow

Jak vylepšíte semináře 
nebo workshopy, aby byly 
skutečně účinné a zají-
mavé? V knížce najdete 
124 osvědčených her, díky 
kterým zlepšíte koncent-
raci, kreativitu a aktivitu 
účastníků.
14×21 cm, 176 stran, 
229 Kč, 9,62 �, 
ISBN 978-80-247-5514-4

34
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111 nových her pro atraktivní 
výuku jazyků
Petr Hladík

Vést výuku zábavnou 
a poutavou formou není 
složité, když si vezmete 
na pomoc tuto knížku. 
Obsahuje 111 nových 
her vhodných pro výuku 
prakticky všech jazyků. 
S přílohami ke stažení.
14×21 cm, 144 stran, 
199 Kč, 8,36 �, 
ISBN 978-80-247-5840-4

39
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5

Organizační kultura a její změna
Růžena Lukášová

Publikace představuje 
nejnovější a systematické 
zpracování problematiky 
organizační kultury a její 
role ve vztahu k výkonnosti. 
Je určena manažerům, per-
sonalistům a studentům.
17×24 cm, pevná vazba, 
240 stran, 
375 Kč, 14,99 �, 
ISBN 978-80-247-2951-0

32
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Efektivní vzdělávání  
zaměstnanců
2., aktualizované a rozšířené vydání
Josef Vodák, Alžbeta Kucharčíková

Bez efektivního vzdělávání 
zaměstnanců se neobejde 
žádná firma. Nové vydání 
je doplněno o problematiku 
intelektuálního, sociálního 
a strukturálního kapitálu 
a efektivní využívání 
lidského kapitálu.
17×24 cm, 240 stran, 
319 Kč, 12,43 �, 
ISBN 978-80-247-3651-8

37
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34
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Řízení lidských zdrojů
Moderní pojetí a postupy 
13. vydání  Michael Armstrong, 
Stephen Taylor
Třinácté vydání nejuznávanější publikace 
o řízení lidských zdrojů představuje nové 
trendy, postupy a případové studie. Kniha 
je ojedinělá svou komplexností, zabývá se 
všemi činnostmi personalistů a manažerů 
v oblasti řízení lidských zdrojů. Autoři ji 
připravili s cílem, aby řízení lidských zdrojů 
maximálně přispívalo k úspěšnosti organi-
zace. Dílo spojuje prvky odborné publikace, 
praktické příručky i učebnice. 
17×24 cm, pevná vazba, 928 stran, 
999 Kč, 41,79 �, ISBN 978-80-247-5258-7
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1

Marketingová komunikace
Jak komunikovat na našem trhu   
2., aktualizované a doplněné vydání
Miroslav Karlíček a kolektiv

Publikace srozumitelně, čtivě a s důrazem na 
místní podmínky představuje nástroje marke-
tingové komunikace a jejich aplikace na našem 
trhu. Kniha je jedinečná mnoha příklady z české 
i slovenské praxe a komplexním pohledem 
na celou oblast marketingové komunikace. 
V novém vydání najdete výrazně aktualizova-
nou problematiku on-line marketingu, mnoho 
novinek a nové příklady. Hlavní autoři působí na 
VŠE a úzce spolupracují s praxí.
17×24 cm, 224 stran, 299 Kč, 12,56 �, 
ISBN 978-80-247-5769-8

Marketing a reklama

Emoce v marketingu
Jak oslovit srdce zákazníka
Jitka Vysekalová a kolektiv

Jaký mají emoce význam 
pro člověka a jeho spotřební 
a nákupní chování? Jak s je-
jich pomocí vzbudit zájem 
zákazníků? Na tyto a další 
otázky naleznete odpovědi 
v této ojedinělé knize.
17×24 cm, pevná vazba, 
296 stran,  
495 Kč, 20,79 €, 
ISBN 978-80-247-4843-6

31
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Marketing v cestovním ruchu
Jak uspět v domácí i světové konkurenci  
2., aktualizované a rozšířené vydání
Dagmar Jakubíková

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

31
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Moderní marketing
4. evropské vydání
Veronica Wong, Philip Kotler,  
John Saunders, Gary Armstrong

Kniha Philipa Kotlera je poprvé 
přizpůsobena podmínkám na 
evropském, a tedy i českému 
trhu! Zabývá se všemi důle-
žitými oblastmi marketingu. 
Obsahuje množství fotografií, 
obrázků a grafů.
17×24 cm, pevná vazba, 
1048 stran,  
1499 Kč, 68,38 €, 
ISBN 978-80-247-1545-2

34
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Strategický marketing
Strategie a trendy – 2., rozšířené vydání
Dagmar Jakubíková

Publikace se komplexně 
věnuje problematice 
strategického marketingu, 
tvorbě marketingových 
strategií, jejich implemen-
taci 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

31
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Mezinárodní marketing
Strategické trendy a příklady z praxe 
4. vydání
Hana Machková

Nové vydání reaguje na 
dynamický vývoj v meziná-
rodním marketingu, zejména 
v oblasti digitálního marke-
tingu a brand managemen-
tu. Výklad doplňují příklady 
a případové studie.
17×24 cm, pevná vazba, 
200 stran, 
299 Kč, 12,56 €, 
ISBN 978-80-247-5366-9

39
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Moderní marketingová 
komunikace
Jana Přikrylová, Hana Jahodová

Publikace uznávaných 
českých autorek se kom-
plexně 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

31
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Základy marketingu
Miroslav Karlíček a kolektiv

První kniha základů 
marketingu na českém 
trhu, která vznikla v úzké 
spolupráci s předními 
odborníky z praxe, 
srozumitelně a čtivě 
představuje základní 
principy marketingu.
17×24 cm, 256 stran, 
298 Kč, 12,52 €, 
ISBN 978-80-247-4208-3

31
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3181
Moderní metody a techniky 
marketingového výzkumu
Roman Kozel, Lenka Mynářová, 
Hana Svobodová
17×24 cm, pevná vazba, 304 stran, 
399 Kč, 16,30 €, 
ISBN 978-80-247-3527-6

3755
Reklama
Jak dělat reklamu – 3., aktualizo-
vané a doplněné vydání
Jitka Vysekalová, Jiří Mikeš
17×24 cm, 208 stran, 
269 Kč, 10,71 €, 
ISBN 978-80-247-3492-7

3594
Marketing služeb – efektivně 
a moderně   2., aktualizované 
a rozšířené vydání
Miroslava Vaštíková
17×24 cm, 272 stran, 
349 Kč, 14,66 €, 
ISBN 978-80-247-5037-8

3577
Velký slovník marketingo-
vých komunikací
Olga Jurášková, Pavel Horňák 
a kolektiv
17×24 cm, pevná vazba, 272 stran, 
349 Kč, 14,66 €, 
ISBN 978-80-247-4354-7

3140
Marketing
6. vydání
Philip Kotler, Gary Armstrong
17×24 cm, pevná vazba, 864 stran, 
999 Kč, 48,10 �, 
ISBN 978-80-247-0513-2

3187
Marketing a strategické  
řízení ve veřejných službách
Jakub Slavík
17×24 cm, 192 stran, 
299 Kč, 12,56 �, 
ISBN 978-80-247-4819-1

3760
Chování zákazníka
Jak odkrýt tajemství „černé 
skříňky“
Jitka Vysekalová a kolektiv
17×24 cm, pevná vazba, 360 stran, 
425 Kč, 17,11 �, 
ISBN 978-80-247-3528-3

3183
Psychologie reklamy
4., rozšířené a aktualizované 
vydání
Jitka Vysekalová a kolektiv
17×24 cm, pevná vazba, 328 stran, 
459 Kč, 20,66 �, 
ISBN 978-80-247-4005-8

3962
Jak psát reklamní text
4., aktualizované a doplněné 
vydání
Zdeněk Křížek, Ivan Crha
17×24 cm, 224 stran, 
289 Kč, 12,99 €, 
ISBN 978-80-247-4061-4

3293
Public relations jako ovliv-
ňování mínění   Jak úspěšně 
ovlivňovat a nenechat se zmanipu-
lovat – 3., rozšířené vydání
Jozef Ftorek
17×24 cm, 224 stran, 
298 Kč, 13,41 €, 
ISBN 978-80-247-3926-7

Čtrnácté vydání nejuznávanější učebnice 
marketingového řízení, tzv. bible marke-
tingu, přináší nejnovější poznatky marketin-
gové teorie a praxe. Reflektuje dramatické 
změny v marketingovém prostředí, rostoucí 
význam udržitelného a „zeleného“ marketin-
gu a rozvoj počítačů, internetu a mobilních 
telefonů. Pozornost je věnována i sociálním 
médiím. Všechna témata jsou aktualizována 
a doplněna o nové přístupy a příklady. 
21×28 cm, pevná vazba, 816 stran, 
2290 Kč, 96,18 €, ISBN 978-80-247-4150-5

Marketing 
management
14. vydání
Philip Kotler, Kevin Lane Keller

35
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Public relations
Denisa Hejlová

Na českém trhu dosud chyběla podobně komplexní a moderně 
pojatá publikace z oboru PR, s případovými studiemi, zaměřená 
na domácí podmínky. Je určená studentům VŠ, pracovníkům PR 
v komerčním i veřejném sektoru, tiskovým mluvčím. Představuje 
nejen teoretické přístupy, ale popisuje i specifické oblasti PR 
včetně jejich etických a legislativních hranic a využívá i řadu 
mezinárodních teorií a výzkumů.

17×24 cm, pevná vazba, 256 stran, 349 Kč, 14,66 �, 
ISBN 978-80-247-5022-4

31
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řídí, jednak do postprodukce, kde se dělá fi nální střih a veškeré obrazové úpravy, včetně 

počítačových triků (online). Posledním výrobním stadiem je zvuk, včetně ruchů. Ukázka 

televizního spotu, který vznikl na základě storyboardu z obr. 3.6, je uvedena na obr. 3.7.

Obr. 3.7 Ukázka výsledného televizního spotu značky Hamé z roku 2014

Zdroj: agentura Konektor

Výroba ostatních reklamních formátů bývá obvykle výrazně jednodušší. Při vývoji 

tiskové reklamy se nejprve schvaluje vlastní myšlenka inzerátu, obvykle ve formě skici. 

Po schválení se vizuální stránka fotí, ilustruje a vytváří ve 3D (nebo jinou vhodnou tech-

nikou). Nad vizuální stránkou má dohled tzv. art director, za veškeré texty je odpovědný 

tzv. textař. Vrcholnou odpovědnost za zpracování a vyznění má opět kreativní ředitel. 

Dalšími spolupracujícími profesemi bývají grafi cký designér a typograf.

Účinek tiskové či venkovní reklamy je vždy umocněn tím, když hlavní slogan (head-

line) vytváří společně s vizuálem novou kvalitu, tedy když je výsledné sdělení dáno pro-

pojením headlinu a vizuálu (viz obr. 3.8). Inzeráty, kde text pouze popisuje obraz (nebo 

naopak vizuál ilustruje slogan), mohou v záplavě reklam snadno zaniknout a mohou 

mít tedy výrazně nižší účinek.

Relativně jednoduché je i natáčení rozhlasových spotů. V tomto případě je nejprve 

vytvořen scénář rozhlasového spotu. Následně je spot nahrán a upraven ve studiu.

Efektivní reklama musí splňovat celou řadu kritérií, jejichž význam se liší podle 

primárního cíle dané reklamy. Nejvýznamnější obecná kritéria efektivní reklamy jsou 

uvedena na obr. 3.9. Jsou jimi na jedné straně silný branding a jasné přesvědčivé sdělení, 

a na straně druhé originalita a líbivost reklamy.

Uvedené dvojice kritérií nestojí proti sobě, ačkoliv to tak v praxi může někdy působit. 

Má-li být reklama efektivní, musí obvykle splňovat, alespoň do určité míry, obě hlediska.
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Obr. 3.8 Ukázka propojení headlinu a vizuáluZdroj: agentura Konektor

Silný branding
Originalit

Obr. 3.9 Základní kritéria efektivní reklamyZdroj: autoři

Prvním kritériem efektivní reklamy je silný branding, tedy silné propojení reklamy se značkou. Pokud není propagována značka, ale produkt, pak musí být reklama provázána s daným produktem. To neznamená, že musí být logo či produkt násilně a nadměrně vizuálně exponováno. Musí být ústrojně zapojeno do příběhu či smyslu reklamního sdělení, což může být provedeno i poměrně decentní a inteligentní formou.Cílová skupina musí po zhlédnutí či vyslechnutí reklamy rychle a  jednoznačně identifi kovat, která značka či produkt jsou jejím prostřednictvím propagovány, a toto 
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Obchod a prodej

Mezinárodní obchodní  
a diplomatický protokol
3., doplněné a přepracované vydání
Soňa Gullová

Již třetí vydání knížky radí, 
jak jednat v dalších ze-
mích světa, např. v USA, 
Norsku, Koreji. V příloze 
najdete vzory protokolární 
a diplomatické korespon-
dence, pravidla používání 
vizitek aj.
17×24 cm, pevná vazba,  
336 stran, 349 Kč, 14,66 €, 
ISBN 978-80-247-4418-6
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Velká kniha o prodeji
Nový hardselling – Staňte se jedničkou 
na trhu
Martin Limbeck

Představujeme vám nový 
hardselling – moderní 
a inovativní přístup k prodá-
vání. Koncept spojuje dva 
klíčové aspekty: důslednou 
snahu o uzavření zakázky 
a řízení vztahů se zákazníky.
17×24 cm, pevná vazba, 
288 stran, 
495 Kč, 20,79 €, 
ISBN 978-80-247-4095-9
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Mezinárodní obchodní operace
6., aktualizované a doplněné vydání
Hana Machková, Eva Černohlávková, 
Alexej Sato a kolektiv

Již šesté vydání přibližuje 
nejnovější právní úpravu 
závazkových vztahů 
a podnikatelských sub-
jektů v ČR, nové obchodní 
praktiky v přeshraničních 
transakcích a finanční 
instrumenty.
17×24 cm, 256 stran, 
355 Kč, 14,15 €, 
ISBN 978-80-247-4874-0
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Prodej – dřina nebo hra
Jiří Jemelka

Kniha zkušeného obchod-
níka, 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
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3961
Prodej problémovým 
zákazníkům   Klíč k vyjednávání 
a přesvědčování – 3., rozšířené 
vydání   Nicolas Caron
17×24 cm, 272 stran, 
339 Kč, 15,26 €, 
ISBN 978-80-247-4049-2

3996
Skvělé služby
Jak dělat služby, které vaše 
zákazníky nadchnou
A. Hazdra, K. Jiřinová, L. Kypus, 
V. Harazínová, V. Lunga
14×21 cm, 160 stran, 
249 Kč, 10,46 �, 
ISBN 978-80-247-4711-8

3300
Ekonomika turismu
Turismus České republiky   
2., aktualizované a rozšířené vydání
Monika Palatková, Jitka Zichová
17×24 cm, 264 stran, 
299 Kč, 12,56 �, 
ISBN 978-80-247-3643-3

3565
Management cestovních 
kanceláří a agentur  
M. Palatková, E. Mráčková,  
M. Kittner, O. Kašťák, J. Šesták
17×24 cm, 224 stran, 
279 Kč, 11,72 �, 
ISBN 978-80-247-3751-5
3298
Moderní hotelový  
management    
2. vydání
Felix Křížek, Josef Neufus
17×24 cm, 224 stran, 
269 Kč, 11,30 �, 
ISBN 978-80-247-4835-1

3774
Zlatá pravidla obchodního 
vyjednávání   Jak obhájit své 
ceny a marže a stát se mistrem ve 
vyjednávání   Phillippe Korda
17×24 cm, 208 stran, 
319 Kč, 12,81 €, 
ISBN 978-80-247-3752-2

3563
Marketingový management 
destinací
Monika Palatková
17×24 cm, 208 stran, 
269 Kč, 10,71 €, 
ISBN 978-80-247-3749-2

Cestovní ruch
Mezinárodní turismus
2., aktualizované a rozšířené vydání
Monika Palatková

Druhé vydání je aktualizo-
váno s ohledem na vývoj 
mezinárodního turismu, 
zabývá se novou metodikou, 
konkurenceschopností, 
zcela nově jsou dle Vize 
2030 zpracovány předpoklá-
dané trendy.
17×24 cm, 256 stran, 
298 Kč, 12,52 €, 
ISBN 978-80-247-4862-7
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Nové trendy v nabídce cestovního  
ruchu   Halina Kotíková
17×24 cm, 208 stran, 

289 Kč, 12,14 €, ISBN 978-80-247-4603-6
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92

Průvodcovské činnosti
Věra Seifertová a kolektiv
17x24 cm, 204 stran, 

269 Kč, 11,30 €, ISBN 978-80-247-4807-8

34
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Geografie turismu
Mimoevropská teritoria
Iveta Hamarneh

17×24 cm, 224 stran, 
279 Kč, 11,72 €, ISBN 978-80-247-4430-8
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Jak prodávat, aby od vás  
kupovali  Průvodce úspěšného obchodníka
Petr Ulcin
Získejte jednoduchý a skutečně osvědčený návod, jak komuni-
kovat a pracovat s klientem od prvního kontaktu až do úspěš-
ného uzavření obchodu. Autor vychází ze svých dlouholetých 
zkušeností i z praxe kolegů a nabízí praktické návody a příklady, 
co dělat a co nedělat, co pomáhá a jak skutečně uspět. Knížka 
je určena všem, kteří chtějí v obchodě působit či v něm již 
pracují a touží po zlepšení a úspěchu.

14×21 cm, 176 stran, 249 Kč, 10,46 �, 
ISBN 978-80-247-5727-8
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3555
Jak prodávat, když nikdo 
nekupuje   ...a jak prodávat 
ještě více, až lidé a firmy kupovat 
začnou   Dave Lakhani
17×24 cm, 208 stran, 
319 Kč, 12,81 €, 
ISBN 978-80-247-3309-8

Jak myslí špičkový obchodník
Co odlišuje ty nejlepší od průměrných
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
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3957
12 fází úspěšných prodejních 
rozhovorů
Hermann Scherer
14×21 cm, 144 stran, 
199 Kč, 8,96 €, 
ISBN 978-80-247-4024-9

3763
Komunikační a obchodní 
dovednosti manažera
3., doplněné vydání
Vladimíra Khelerová
14×21 cm, 144 stran, 
199 Kč, 8,13 €, 
ISBN 978-80-247-3566-5

3951
Telemarketing v praxi
Jak profesionálně telefonovat se 
zákazníky – 2. vydání
Květoslava Santlerová a kolektiv
17×24 cm, 224 stran, 
249 Kč, 9,85 €, 
ISBN 978-80-247-3928-1

3915
Chytře vedená prodejna
Jak mít více zákazníků a větší tržby  
3., aktualizované a rozšířené 
vydání   Richard Hammond
17×24 cm, 200 stran, 
298 Kč, 13,41 €, 
ISBN 978-80-247-4162-8
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telefonování
Získejte jistotu, domluvte si více  
schůzek a uzavřete více obchodů
Miroslav Princ

Ať už jste podnikatel nebo zaměstnanec, 
pracujete ve financích, realitách, teleko-
munikacích nebo v neziskovém sektoru 
– pokud si po telefonu domlouváte schůzky 
či získáváte objednávky, v této knize nalez-
nete praktické a vyzkoušené tipy a návody, 
s jejichž pomocí snadno a rychle navážete 
kontakt s novými klienty a prolomíte barié-
ru jejich odmítání. Ať voláte do firem nebo 
domácností, na studené kontakty nebo 
současným klientům, naleznete zde vše, co 
potřebujete pro lepší výsledky.

„Všechno je jinak. Představený  
přístup k telefonování funguje napros-
to dokonale i při osobním jednání.“  
Jacek Horowic, obchodník a lektor

14×21 cm, 176 stran, 249 Kč, 10,46 �, 
ISBN 978-80-247-5043-9

Jak získávat nové zákazníky
Miroslav Princ

Zkušený autor předkládá 
praktické postupy a nástro-
je pro úspěšné vyhledání 
a získání nových zákazníků. 
Využijte doporučených 
postupů a zvyšte svou 
úspěšnost na současném 
trhu!
17×24 cm, asi 224 stran, 
cca 299 Kč, 12,56 �, 
ISBN 978-80-247-5481-9
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Prodáno přes 5 000 výtisků

uznávaný  
autor
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Daňové zákony 2016
Úplná znění platná k 1. 1. 2016
Hana Marková

Publikace obsahuje úplná znění všech 
daňových zákonů ve znění k 1. 1. 2016 – jde 
o zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách 
pro zjištění základu daně z příjmů, zákon 
o dani z nemovitých věcí, zákonné opatření 
Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, 
zákon o dani silniční, zákon o DPH, zákon 
o spotřebních daních, energetické daně 
a daňový řád. Přehled novelizací je společně 
se stručným komentářem soustředěn 
v úvodu publikace. Mezi přednosti souboru 
patří nejen vyznačení novelizovaného textu 
odlišným typem písma, ale i to, že obsahuje 
odborné komentáře pracovníků, kteří se 
podílejí na přípravě legislativních změn.

21×30 cm, 288 stran, 
99 Kč, 4,16 �, 
ISBN 978-80-271-0022-4
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NEJPRODÁVANĚJŠÍ 

        DAŇOVÁ PUBLIKACE V ČR!

Česko-slovenské DPH
souvislosti a rozdíly
Svatopluk Galočík, Milan Kúdela

Ojedinělá publikace s uplatněním jak v Česku, tak na Sloven-
sku. Vývoj v legislativě DPH obou států se významně liší a do-
chází tak v mnoha situacích k odlišnému postupu při uplatnění 
DPH. Projděte si nejčastější obchodní vztahy a uplatnění DPH 
na konkrétních příkladech – ve svém jazyce! Výklad doprovází 
praktické příklady, které jsou popisem konkrétní situace 
a dochází tak k aplikaci obou právních předpisů v praxi.

17×24 cm, asi 264 stran, cca 298 Kč, 12,52 �, 
ISBN 978-80-247-5698-1
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Elektronická evidence tržeb 
v přehledech
Jiří Dušek

Zákon o EET jednoduše a srozumitelně! Jak si aplikaci EET 
zjednodušit? Jak zbytečně neztrácet čas zkoumáním výjimek? 
V čem je EET jako kontrola naprosto odlišná oproti všem doposud 
známým kontrolám ze strany státní správy? Jaké jsou vazby EET 
na podvojné či jednoduché účetnictví, na daňovou evidenci i na 
DPH a základ daně z příjmů? Kniha nutná pro všechny, kterých se 
EET povinně týká, ale i pro uživatele EET – zákazníky.
17×24 cm, asi 128 stran, cca 189 Kč, 7,94 �, 
ISBN 978-80-247-5839-8

48
35

Účetní uzávěrka a závěrka  
v přehledech
snadno a rychle
Jiří Dušek

Autor s dlouholetou praxí 
daňového poradce a ško-
litele přichází s názornými 
schématy činností spojených 
s účetní uzávěrkou a závěr-
kou. Uživatel získá více než 
110 názorných praktických 
příkladů.
17×24 cm, 208 stran, 
259 Kč, 10,88 �, 
ISBN 978-80-247-5417-8
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4760
Účetní operace kapitálových 
společností, 3. aktualizova-
né a přepracované vydání
daňové a právní souvislosti
Viola Šebestíková
17×24 cm, 256 stran, 
359 Kč, 14,15 �, 
ISBN 978-80-247-4018-8

4781
Účetnictví a finanční řízení
Miroslav Máče
17×24 cm, pevná vazba,  
552 stran, 
499 Kč, 20,96 �, 
ISBN 978-80-247-4574-9

4747
Účetnictví pro územní samo-
správné celky, příspěvkové 
organizace a organizační 
složky státu   Miroslav Máče
17×24 cm, pevná vazba, 640 stran, 
549 Kč, 24,71 �, 
ISBN 978-80-247-3637-2

3567
Účetnictví 1
Aplikace principů a technik – 2., 
aktualizované a doplněné vydání
Jana Hinke, Dana Bárková
17×24 cm, 144 stran, 
199 Kč, 7,70 �, 
ISBN 978-80-247-3953-3

DPH 2016 – zákon s přehledy
Jiří Dušek

V osvědčené publikaci 
autor na schématech 
názorně „zobrazuje“ zákon 
o DPH. Úplné znění platné 
k 1. 1. 2016 je doplněno 
schématickým znázorněním 
nejběžnějších paragrafů 
zákona. V příloze naleznete 
praktické formuláře.
17x24 cm, 264 stran, 
269 Kč, 11,30 �, 
ISBN 978-80-271-0033-0
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Účetnictví, daně a audit  
v obchodních korporacích
Libuše Müllerová, Milan Šindelář

Rekodifikace občanského 
a obchodního práva významně 
zasáhla do pravidel účetnictví 
a daní kapitálových společ-
ností – s. r. o. a a. s. Publikace 
ukazuje právní, účetní a daňo-
vé řešení vybraných účetních 
operací z praxe.
17×24 cm, asi 192 stran, 
cca 289 Kč, 12,14 �, 
ISBN 978-80-247-5806-0

48
32

Zcela legální daňové triky
Miloslav Hnátek

Autor provádí čtenáře sple-
titým souborem daňových 
předpisů s cílem je přivést 
k zamyšlení, zda z nevě-
domosti neplatí daňové 
správě zbytečně více na dani 
z příjmů fyzických osob než je 
jejich zákonnou povinností.
15x21 cm, 224 stran, 
299 Kč, 12,56 �, 
ISBN 978-80-905899-3-3
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Daňové a nedaňové náklady 
2016
Miloslav Hnátek, David Zámek

Problematika nákladů pro 
určení daňového základu je 
přímo královskou disciplí-
nou. Publikace postupuje 
heslovitě podle jednotlivých 
dílčích okruhů. Je určena 
podnikatelům, účetním 
podnikatelských subjektů 
a dalším odborníkům.
15x21 cm, 232 stran, 
329 Kč, 13,82 �, 
ISBN 978-80-905899-2-6
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Daně z příjmů 2016
přehledy, daňové a účetní tabulky
Jiří Dušek

Názorně jsou vysvětleny 
nejpoužívanější paragrafy 
zákona o daních z příjmů 
k 1. 1. 2016. Srozumitelnými 
schématy a praktickými 
daňovými a účetními 
tabulkami se autor dotýká 
dalších souvisejících oblastí 
nezbytných pro podnikání.
17x24 cm, 208 stran, 
298 Kč, 12,52 �, 
ISBN 978-80-271-0036-1
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Účetnictví, daně a financování 
pro nestátní neziskovky
Anna Pelikánová

Po přečtení knihy se 
budete orientovat ve 
veškeré legislativě pro 
nestátní neziskové orga-
nizace. Získáte jedinečný 
přehled poznatků v oblas-
ti financování, účetnictví, 
daní a práva.
17×24 cm, 320 stran, 
339 Kč, 14,24 �, 
ISBN 978-80-247-5699-8
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Daňová evidence podnikatelů 
2016
Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček

Publikace přináší praktické 
úplné informace o vedení da-
ňové evidence podle nejnověj-
ší účetní a daňové legislativy 
roku 2016. Předností této knihy 
je stručný a názorný výklad. 
Součástí je vyplněné daňové 
přiznání za rok 2015.
17x24 cm, 144 stran, 
169 Kč, 7,10 �, 
ISBN 978-80-271-0035-4
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DPH 2016
výklad s příklady
Svatopluk Galočík, Oto Paikert

V publikaci naleznete výklad všech paragrafů zákona se zvýraz-
něním všech novel od 1. 1. 2016. Upozorníme na nově zavedené 
kontrolní hlášení, změnu některých výkladů v oblasti nemovitých 
věcí či na změny celních pojmů a režimů podle nového celního 
řádu. Výklad doplňuje cca 300 příkladů z praxe. Součástí jsou 
i komentované přílohy (sazby u zboží a služeb). Publikace poslouží 
všem, kdo se s daní z přidané hodnoty v praxi setkávají.

17x24 cm, asi 384 stran, cca 369 Kč, 15,50 �, 
ISBN 978-80-271-0034-7
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40Mzdové účetnictví 2016

praktický průvodce
Václav Vybíhal a kolektiv

Publikace je aktualizována k 1. 1. 2016 
v souladu s novelami zákonů. Reaguje 
na široký vějíř odborných otázek z oblasti 
mzdové a navazující problematiky, které 
musí každodenně řešit mzdová účetní 
a ostatní odborná veřejnost. Do textu jsou 
promítnuty i právní instrumenty nového 
občanského zákoníku. Předností knihy je 
rovněž přehledné a praktické zpracování 
dané odborné problematiky s použitím vel-
kého množství příkladů, tabulek, přehledů 
a vyplněných formulářů. Kniha je určena 
pro mzdové účetní, ekonomy, personalisty, 
podnikatele, manažery, daňové poradce, 
auditory a je zároveň nepostradatelným 
praktickým pomocníkem studentů a účet-
ních praktikantů.

17x24 cm, spirálová vazba, 464 stran, 
449 Kč, 18,86 �, 
ISBN 978-80-271-0032-3

4145
Vnitřní závazné předpisy 
zaměstnavatele a jiné  
pracovněprávní úkony
krok za krokem, s CD-ROMem
Libuše Neščáková,  
Lucie Marelová
16×24 cm, 248 stran, 
399 Kč, 290 Kč, 12,18 �, 
ISBN 978-80-247-4622-7

4246
Jak skončit pracovní poměr
z pohledu zaměstnavatele  
a zaměstnance
Libuše Neščáková
16×24 cm, 176 stran, 
239 Kč, 89 Kč, 3,74 €, 
ISBN 978-80-247-4038-6

Právo

Zákoník práce 2016 –  
s výkladem
Martin Štefko

Seznamte se díky této osvědčené publikaci komplexně se změnami, 
které přinášejí všechny novely zákoníku práce. Zahrnuje novely 
všech právních předpisů, které jakkoliv ovlivňují znění zákoníku 
práce, novelizovaný text je pro snadnou orientaci zvýrazněn různým 
typem písma. V knize najdete přehledný výklad, který vás upozorňu-
je i na problémy při aplikaci pracovněprávních předpisů v praxi.

17x24 cm, asi 104 stran, cca 139 Kč, 5,84 �, 
ISBN 978-80-247-5508-3

48
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Pracovní právo pro neprávníky
rozbory vybraných ustanovení, praktická 
aplikace, vzory a příklady
Libuše Neščáková

Publikace je určena nejen 
manažerům řídícím ve své 
praxi lidské zdroje. Řeší 
aplikaci zákonů především 
z pohledu zaměstnavatele. 
Stěžejními tématy jsou v pra-
xi problematická ustanovení 
nebo ta, z jejichž aplikace 
plynou rizika zaměstnavatele.  
16×24 cm, 272 stran, 
329 Kč, 14,81 �, 
ISBN 978-80-247-4091-1

41
44

Účetní případy  
pro podnikatele 2016
Vladimír Hruška

Potřebujete získat praxi 
při řešení různých účet-
ních operací? Kniha nabízí 
vybrané účetní případy 
členěné podle jednot-
livých účtových skupin. 
Je aktualizována podle 
předpisů pro rok 2016.  
17×24 cm, asi 168 stran, 
cca 299 Kč, 12,56 �, 
ISBN 978-80-247-5802-2

48
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DPH a účtování,  
7. aktualizované vydání
přeprava, dovoz, vývoz, služby
Svatopluk Galočík, František Louša

V publikaci je vysvětlena na 
praktických příkladech slo-
žitá problematika přepravy 
zboží dopravci tuzemskými 
i z jiných členských států 
EU a zahraničními dopravci. 
Sedmé vydání zahrnuje 
změny platné od 1. 1. 2016.
15x21 cm, asi 160 stran, 
cca 259 Kč, 10,88 �, 
ISBN 978-80-247-5838-1

48
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Účetnictví pro úplné  
začátečníky 2016
Pavel Novotný

Tato kniha pomůže každému 
zvládnout účetnictví bez 
potíží! Vhodná jak pro úpl-
ného začátečníka, studenta, 
absolventa rekvalifikačního 
kurzu, tak pro účetního, kte-
rý se chce ujistit v některých 
účetních souvislostech.
17×24 cm, asi 192 stran, 
cca 219 Kč, 9,20 �, 
ISBN 978-80-247-5803-9

48
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Účetní manuál pro  
podnikatelské subjekty
aneb Průvodce účetními operacemi  
a účetní závěrkou   Vladimír Hruška
Znáte ten nepříjemný pocit, když řešíte problém, jehož „řešení jste 
už někde viděli...“, jen si nemůžete rychle uvědomit kde, ve kterém 
ustanovení příslušné legislativní normy byste to našli? Každý účet-
ní se často dostává do situace, kdy si má vzpomenout na přesné 
a správné vymezení nějakého účtu či konkrétní souvztažnosti pro 
účetní operaci. Právě pro překlenutí těchto stresových situací byl 
zpracován tento manuál účetního!
17×24 cm, asi 656 stran, cca 699 Kč, 29,36 �, 
ISBN 978-80-247-5805-3

48
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Podvojné účetnictví 2016
Jana Skálová a kolektiv

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně 
účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní 
operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vydání pro rok 
2016 obsahuje novinky, které přináší novela zákona o účet-
nictví, vyhlášky a navazující předpisy. Část knihy se věnuje 
také obsahu účetní závěrky, sestavení výkazů a obsahuje řadu 
příkladů na cash-flow.

17x24 cm, asi 192 stran, cca 239 Kč, 10,04 �, 
ISBN 978-80-271-0031-6

48
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Zákon o účetnictví
s komentářem
Jana Pilátová

Zákon o účetnictví prošel rozsáhlou novelizací, která plyne 
z povinnosti implementace evropských předpisů. V publikaci 
naleznete úplné znění zákona účinné od 1. 1. 2016, doplněné 
úvodním komentářem prezidentky Svazu účetních ČR a členky 
Národní účetní rady, Jany Pilátové. Novela se týká všech účetních 
jednotek, zavádí nové definice, publikaci tedy určitě ocení každá 
účetní, ale nejen ona!
17×24 cm, 96 stran, 149 Kč, 6,26 �, 
ISBN 978-80-247-5804-6

48
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Vyhněte se chybám v účetnictví
rady, řešení, praktické příklady
Jiří Dušek

Praktická publikace na 112 
názorných přehledech podává 
návod a rady, jak předejít 
chybám v účetnictví. Autor 
vychází z dlouholeté praxe 
daňového poradce. Podává 
široký přehled všech druhů 
kontrol v účetnictví.
17×24 cm, 128 stran, 
169 Kč, 7,10 �, 
ISBN 978-80-247-5433-8

44
61

Zásoby – 4. aktualizované 
vydání   komplexní průvodce účtováním 
a oceňováním
František Louša

Autor na praktických 
příkladech objasňuje 
nejen běžně se vyskytující 
operace, ale řeší i složité 
případy účtování a oceňo-
vání zásob. Výklad vychází 
z platných novel daňových 
a účetních předpisů.
17×24 cm, 184 stran, 
269 Kč, 12,11 �, 
ISBN 978-80-247-4115-4

47
68

Vnitropodnikové směrnice 
v účetnictví s CD – ROMem
6. aktualizované vydání
František Louša

Pochopte, jaké účetní 
směrnice, jak a proč je nutné 
vytvořit! V tomto již šestém 
vydání naleznete podrobný 
výklad aktualizovaný v sou-
ladu s novelami předpisů. 
Nedílnou součástí je soubor 
velmi praktických vzorů 
směrnic na CD-ROMu.
14×21 cm, 128 stran, 
399 Kč, 16,76 �, 
ISBN 978-80-247-5172-6

48
06

PrávoDaně a účetnictví 37



Nový občanský zákoník  
úplně pro všechny 
Veronika Ryšávková, Pavla Benátčanová,  
Dana Prudíková, František Korbel

Získejte ucelený přehled novinek, které přináší nový občanský 
zákoník! Srozumitelně a jasně pro každého občana – neprávníka! 
Kniha provede každého při řešení situací všedního dne – nájem 
bytu, prodej auta, sepsání závěti, rozvod a vypořádání majetku, 
nalezení ztracené věci, náhrada újmy při úrazu a další. Listujte 
řadou praktických příkladů a situací ze života a nechte se vést!

16×24 cm, 304 stran, 299 Kč, 12,56 €, ISBN 978-80-247-5157-3

42
54

Zákon o obchodních  
korporacích   s komentářem
Lucie Josková, Pavel Pravda

Zákon o obchodních korporacích je jedním z klíčových předpisů 
nového soukromého práva. S účinností od 1. 1. 2014 nahradil ob-
chodní zákoník. Přináší řadu převratných změn, se kterými se musí 
společnosti a družstva vypořádat. Přinášíme plné znění s úvodním 
komentářem, jehož cílem je tuto práci podnikatelům usnadnit. Zjis-
títe dále, jak se s novinkami mají vypořádat společnosti založené 
ještě před účinností tohoto zákona.
17×24 cm, 96 stran, 149 Kč, 6,26 �,  
ISBN 978-80-247-4834-4

Nová společnost s ručením ome-
zeným – aktualizované vydání
právo – účetnictví – daně   L. Josková, J. Šafránek, 
P. Čouková, P. Pravda, M. Pravdová
Od roku 2014 jsou společnosti s ručením omezeným upraveny zcela 
nově. Kniha řeší komplexně právní, daňové i účetní aspekty. Důraz 
je kladen na srozumitelnost a přehlednost tak, aby publikace byla 
přístupná široké podnikatelské veřejnosti. Součástí textu jsou proto 
i možné formulace společenské smlouvy a mnoho příkladů. Aktu-
alizovaná verze publikace zohledňuje judikaturu soudů i názorový 
posun, ke kterému od posledního vydání této knihy došlo.
17×24 cm, 232 stran, 279 Kč, 11,72 �, ISBN 978-80-247-5837-4

42
52

48
33

Právo životního prostředí
praktický průvodce
Miloš Tuháček, Jitka Jelínková  
a kolektiv

V knize naleznete všechny 
důležité informace týka-
jící se ochrany životního 
prostředí, jež jsou jinak 
roztříštěné do mnoha záko-
nů. Publikace je komplexní 
a zároveň jednoduše 
a přehledně zpracovaná.
17×24 cm, 288 stran, 
299 Kč, 12,56 �, 
ISBN 978-80-247-5464-2

48
13

Jak na spolkový rejstřík
Jaroslav Benák, David Zahumenský

Publikace vede procesem 
nutného zápisu do spolkového 
rejstříku, který musí do konce 
roku 2016 provést všechny 
dřívější občanského sdružení. 
Věnuje se i změně údajů 
a situaci, kdy se spolek mění 
na ústav či sociální družstvo.
14×21 cm, 144 stran, 
189 Kč, 7,94 �, 
ISBN 978-80-247-5672-1

42
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Rádce nájemníka bytu
8. zcela přepracované vydání
Milan Taraba,  
Lenka Veselá

Praktická příručka jako jediná 
na trhu obsahuje komplexní 
přehled informací z nového 
občanského zákoníku pro 
nájemce, pronajímatele, vlast-
níky nemovitostí, obce, bytová 
družstva a další se zájmem 
o bytovou problematiku.
14×21 cm, 256 stran, 
289 Kč, 12,14 �, 
ISBN 978-80-247-5030-9

42
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Stavební zákon s komentářem   
pro praxi
Jiří Plos

Na našem trhu jediný 
kompletní a ucelený 
soubor zákonů a vyhlášek 
souvisejících se stavebním 
zákonem. Je doplněn 
o všechny novely včetně 
nových vyhlášek o technic-
kých požadavcích.
17×24 cm, šitá vazba,  
800 stran, 790 Kč, 33,18 €, 
ISBN 978-80-247-3865-9

52
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Praktický právní průvodce pro 
neziskové organizace
podle nového občanského zákoníku
Petr Vít

Kniha je první srozumitel-
nou a prakticky zaměřenou 
právní publikací pro 
pracovníky neziskových 
organizací. Věnuje se 
hlavním právním otázkám 
a oblastem NO. S příklady 
a vzory smluv.
17×24 cm, 160 stran, 
249 Kč, 10,46 �, 
ISBN 978-80-247-5477-2

31
94

BESTSELLER

Úvod do studia práva
2. vydání – aktualizované dle nového  
občanského zákoníku
Michal Spirit

Nové vydání publikace je 
aktualizováno s ohledem 
na nový občanský zákoník 
platný od roku 2014. 
Největších změn doznala 
oblast procesního práva, 
konkrétně občanské 
soudní řízení.
17×24 cm, 192 stran, 
269 Kč, 11,30 €, 
ISBN 978-80-247-5280-8

39
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BESTSELLER

Převratné změny v občanském právu se od roku 2014 dotýkají úplně 
každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrý-
vající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je 
určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potře-
bují se orientovat v nové právní úpravě.

ORIENTUJTE SE V NOVÉM  

          OBČANSKÉM ZÁKONÍKU! 

Nový občanský zákoník
Principy a základní pojmy
Petr Novotný, Jitka Ivičičová,  
Monika Novotná, Monika Štýsová

Orientujte se v novém 
občanském zákoníku! 
Udělejte si jasno v pojmech 
a v základních zásadách, 
které přináší tento zcela 
nový předpis! Budete to 
potřebovat v každodenním 
životě.
17×24 cm, 144 stran, 
199 Kč, 8,36 €, 
ISBN 978-80-247-5163-4

42
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Nový občanský zákoník
Vlastnictví a věcná práva
Petr Novotný, Kristina Kedroňová,  
Ilona Štrosová, Monika Štýsová

Orientujte se v novém 
občanském zákoníku! 
Pochopte nové pojetí 
věci, vlastnictví, bytového 
spoluvlastnictví, právo 
stavby či zcela novou 
úpravu správy cizího 
majetku.
17×24 cm, 168 stran, 
229 Kč, 9,62 €, 
ISBN 978-80-247-5166-5

42
58

Nový občanský zákoník
Rodinné právo
Petr Novotný, Jitka Ivičičová, Ivana 
Syrůčková, Pavlína Vondráčková

Orientujte se v novém 
občanském zákoníku! 
Pochopte v novém 
právním pojetí manželství 
a registrované partnerství, 
majetkový režim mezi 
manžely, vyživovací 
povinnosti a další.
17×24 cm, 200 stran, 
259 Kč, 10,88 €, 
ISBN 978-80-247-5167-2

42
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Nový občanský zákoník
Dědické právo
Petr Novotný, Monika Novotná

Orientujte se v novém 
občanském zákoníku! 
Revoluce se nevyhnula 
ani dědickému právu! 
Závěť, dědická smlou-
va, odkaz, dědicové, 
vydědění – hledejte 
v knize!
17×24 cm, 144 stran, 
199 Kč, 8,36 €, 
ISBN 978-80-247-5168-9

42
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Nový občanský zákoník
Smluvní právo   Petr Novotný, Petra  
Budíková, Jitka Ivičičová, Kristina Kedro-
ňová, Ilona Štrosová, Monika Štýsová

Orientujte se v novém 
občanském zákoníku! 
Právní jednání, nová 
specifika smluv, 
koupě, nájem a pacht, 
úvěr, zájezd, díl 
a pojištění – hledejte 
v knize!
17×24 cm, 232 stran, 
299 Kč, 12,56 €, 
ISBN 978-80-247-5164-1

42
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Nový občanský zákoník
Náhrada škody
Petr Novotný, Pavel Koukal,  
Eva Zahořová

Orientujte se v novém 
občanském zákoníku! 
Náhrada majetkové újmy, 
povinnost k náhradě, 
odpovědnost za škodu, 
nekalá soutěž, bezdůvod-
né obohacení – hledejte 
uvnitř!
17×24 cm, 144 stran, 
199 Kč, 8,36 €, 
ISBN 978-80-247-5165-8

42
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Bytová problematika 

uceleně!
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Metody pedagogického  
výzkumu   Základy kvantitativního  
výzkumu, 2., aktualizované vydání  

Miroslav Chráska

Publikace objasňuje podstatu kvantitativně orientovaného 
pedagogického výzkumu a charakterizuje jeho základní fáze. 
Autor se věnuje informačním zdrojům výzkumu, otázkám měření 
a  metodám sběru dat, jako je sémantický diferenciál, Q-metodo-
logie, faktorová analýza nebo shluková analýza. Kniha je určena 
zejména studentům pedagogických oborů a pedagogům. 
17×24 cm, asi 240 stran, cca 329 Kč, 13,82 �,  
ISBN 978-80-247-5326-3

27
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Jak přežít svou vlastní  
pubertu i s učiteli a rodiči
Markéta Švamberk Šauerová

Tohle je knížka o pubertě pro puberťáky. Máš konflikty s kama-
rády? Nerozumíš si s rodiči? Nerozumíš si s učiteli? Nerozumíš 
už ani sám sobě? Puberta je opravdu složité období. Zkus svoje 
dospívání zvládnout s pomocí téhle přátelské knížky, ve které 
najdeš kromě inspirativních příběhů svých vrstevníků také rady 
a tipy týkající se jídelníčku, kosmetiky, řešení konfliktů, ale 
i sportu a relaxace.

14×21 cm, asi 136 stran, cca 239 Kč, 10,04 �, 
ISBN 978-80-247-5395-9

26
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0

Album prvňáčka
Helena Zmatlíková

Uchovejte si vzpomínky 
a sledujte krok za krokem 
vývoj, důležité momenty 
i úspěchy vašeho prvňáčka, 
a to hned od prvního dne ve 
škole. Vlepujte fotografie 
a zapisujte si zajímavé 
postřehy. Za pár let udělají 
radost nejen vám.
21×29 cm, asi 48 stran, 
cca 259 Kč, 10,88 �, 
ISBN 978-80-271-0020-0

85
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4

Album předškoláčka
Helena Zmatlíková

Uchovejte si vzpomínky 
a sleduje krok za krokem 
vývoj, důležité momenty 
i úspěchy vašeho předško-
láčka, a to hned od prvního 
dne ve školce. Vlepujte 
fotografie a zapisujte si za-
jímavé postřehy. Za pár let 
udělají radost nejen vám.
21×29 cm, asi 48 stran, 
cca 259 Kč, 10,88 �, 
ISBN 978-80-271-0019-4

85
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3

Jak na šikanu
Pavel Říčan, Pavlína Janošová

Známí čeští autoři 
přinášejí vysvětlení 
dětské agresivity. Pozor-
nost věnují rozpoznání 
a řešení případů šikany 
s důrazem na ochranu 
dětí a nápravu vztahů 
v kolektivu.
14×21 cm, 160 stran, 
219 Kč, 8,56 �, 
ISBN 978-80-247-2991-6

26
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1 Minecraft průvodce pro rodiče
Praktické rady pro rodiče dětí hrajících Minecraft
Cori Dusmannová

Vítejte v úžasném a tvořivém světě Minecraftu a sdílejte herní 
zážitky se svými dětmi! Pohltil vaše dítě Minecraft? Tato kniha 
vám pomůže pochopit, co přesně Minecraft je a proč ho děti tak 
milují. Tato zdánlivě jednoduchá hra může nabídnout mnohem víc, 
než jste zvyklí od běžných počítačových her očekávat. Naučíte se, 
jak udělat z hraní Minecraftu užitečnou zkušenost pro vaše děti 
a celou rodinu.
14×21 cm, 296 stran, 399 Kč, 16,76 €, 
ISBN 978-80-247-5286-0

26
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27025
Didaktika osobnostní 
a sociální výchovy
Josef Valenta
14×21 cm, 232 stran, 
349 Kč, 14,66 €, 
ISBN 978-80-247-4473-5

27021
Výzkumné metody  
v pedagogické praxi
Lenka Gulová, Radim Šíp (eds.)
14×21 cm, 248 stran, 
379 Kč, 15,92 €, 
ISBN 978-80-247-4368-4

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

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

Pedagogika
Dagmar Čábalová

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

27
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Základní učebnice pedagogiky
Markéta Dvořáková, Zdeněk Kolář,  
Ivana Tvrzová, Růžena Váňová

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

Publikace objasňuje, jak 
psychologie pomáhá poro-
zumět člověku uprostřed 
civilizace. Klíčové kapitoly 
jsou věnovány základním 
psychickým jevům, proce-
sům a činnostem a rovněž 
tématu osobnosti.
14×21 cm, 400 stran,  
399 Kč, 16,76 €,  
ISBN 978-80-247-4674-6

23
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Pedagogika pro učitele
2., rozšířené a aktualizované vydání
Alena Vališová, Hana Kasíková

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

27
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Psychologie v učitelské praxi
Václav Holeček

Publikace se zaměřuje na 
osobnost učitele a jeho 
roli, na sociální interakci 
učitel–žák a učitel–rodič, 
na nevhodné chování 
žáků, ale i na chyby, 
kterých se učitelé mohou 
dopouštět.
17×24 cm, 224 stran, 
319 Kč, 13,40 €, 
ISBN 978-80-247-3704-1
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Sociální pedagogika
Miroslav Procházka

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

27
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Dějiny pedagogiky
Tomáš Kasper, Dana Kasperová

Publikace je nezbytným 
studijním materiálem 
pro všechny studenty 
učitelství. Tematizuje  
problematiku dějin 
výchovy a vzdělávání  
v období novověku 
a v době moderní.
14×21 cm, 224 stran, 
299 Kč, 13,88 €, 
ISBN 978-80-247-2429-4

27
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27005
Výkladový slovník  
z pedagogiky
583 vybraných hesel
Zdeněk Kolář a kolektiv
14×21 cm, pevná vazba,  
192 stran, 329 Kč, 13,82 €, 
ISBN 978-80-247-3710-2

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

slovník roku 2013
Cena poroty JTP za výkladový 

2079
Dětská klinická  
psychologie   4., přepracované 
a doplněné vydání
Pavel Říčan, Dana Krejčířová a kol.
17×24 cm, 608 stran, 
639 Kč, 29,28 €, 
ISBN 978-80-247-1049-5

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



Poruchy socializace u dětí  
a dospívajících
Prevence životních selhání a krizová intervence
Richard Jedlička a kolektiv

Monografie se zaměřuje na problematiku výchovy, projevy rizi-
kového chování, zvládání obtížných životních situací a prevenci 
sociální patologie. Zabývá se otázkami socializace, sociálních 
norem a deviací, věnuje se i pedagogicko-psychologickému 
poradenství, službám poskytovaným rodičům poradnami, 
speciálněpedagogickými centry a středisky výchovné péče.

17×24 cm, 544 stran, 559 Kč, 23,48 �, ISBN 978-80-247-5447-5
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Předškolní pedagogika
Eva Opravilová

Publikace vysvětluje systémy předškolní výchovy a vzdělávání, 
stanovuje cíle předškolní výchovy (postavení dítěte, jeho po-
třeby a práva), monitoruje vzdělávací programy v mateřských 
školách. Spojováním teorie s praxí autorka nabízí možnosti, jak 
rozvíjet pedagogické myšlení, jak strukturovat činnost dítěte 
v MŠ, poskytuje přehled, jak hodnotit výsledky předškolního 
vzdělávání, jak připravit děti na školu. 

17×24 cm, asi 216 stran, cca 329 Kč, 13,82 �, 
ISBN 978-80-247-5107-8

27
04

0

Pedagogika50

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

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

Kniha nabízí poznatky 
o vývoji jazykových 
schopností v předškolním 
věku, o poruchách vývoje 
jazykových schopností, 
o dyslexii, dysfázii, ale 
také o vztahu jazykových 
schopností a inteligence.
14×21 cm, 248 stran, 
299 Kč, 12,56 €, 
ISBN 978-80-247-4240-3
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Diagnostika jazykového vývoje
Gabriela Seidlová Málková,  
Filip Smolík

Testová baterie přináší 
soubor šesti testů pro 
hodnocení rozvoje 
jazykových schopností. 
Je určena učitelům 
a dalším odborníkům, 
kteří pracují s předškol-
ními dětmi.
18×22 cm, 438 stran, 
799 Kč, 33,56 €, 
ISBN 978-80-247-4239-7
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27037
Rozvoj inteligence u dětí 
od 3 do 6 let
Katharina Bäcker-Braun
14×21 cm, 200 stran, 
299 Kč, 12,56 €, 
ISBN 978-80-247-4798-9

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

Obecná didaktika
Pro studium a praxi
Lucie Zormanová

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

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

27
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Moderní didaktika
Lexikon výukových a hodnoticích metod
Robert Čapek

Autor oslovuje všechny 
pedagogy novým, moderním 
způsobem a ukazuje jim ces-
tu k efektivnímu praktickému 
vyučování. Učitele provází 
logickým sledem činností při 
přípravě a realizaci výuky.
17×24 cm, šitá vazba, 
624 stran, 
699 Kč, 29,36 �, 
ISBN 978-80-247-3450-7

27
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Výchova ke zdraví
2., aktualizované vydání
Jitka Machová, Dagmar Kubátová 
a kolektiv

Výchova ke zdraví je 
jednou z priorit základního 
vzdělávání a promítá se 
do celého života školy. 
Kniha určená stávajícím 
i budoucím učitelům klade 
důraz na prevenci a zdravý 
životní styl. 
17×24 cm, 312 stran, 
429 Kč, 18,02 �, 
ISBN 978-80-247-5351-5
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Úvod do psychologie
Učebnice pro střední školy a bakalářská 
studia na VŠ
Zdeněk Helus

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

21
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Vychovatelství
Učebnice teoretických základů oboru
Stanislav Bendl a kolektiv

Kniha přináší poznatky 
obecné a sociální peda-
gogiky, filozofie výchovy, 
pedagogiky volného času, 
multikulturní výchovy, 
ale i z oblasti sociální 
psychologie a speciální 
pedagogiky.
17×24 cm, 312 stran, 
399 Kč, 16,76 �, 
ISBN 978-80-247-4248-9
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Školní poradenství
Dana Knotová a kolektiv

Publikace věnovaná 
aktuálním tématům 
našeho školství předsta-
vuje nejnovější trendy 
v poradenství, psycholo-
gii, pedagogice, speciální 
pedagogice a v dalších 
příbuzných oborech. 
17×24 cm, 264 stran, 
389 Kč, 16,34 €, 
ISBN 978-80-247-4502-2
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Agresivita a kriminalita školní 
mládeže
2., aktualizované a rozšířené vydání
Zdeněk Martínek

Zkušený poradenský psy-
cholog seznamuje s druhy, 
příčinami a důsledky 
agrese, se kterými se lze 
setkat ve školním prostředí, 
a zabývá se také novými 
fenomény patologického 
chování dětí.
14×21 cm, 192 stran, 
289 Kč, 12,14 €, 
ISBN 978-80-247-5309-6
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Sociální psychologie
2., přepracované a rozšířené vydání
Jozef Výrost, Ivan Slaměník

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

20
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Sociální patologie   Závažné sociálně 
patologické jevy, příčiny, prevence, možnos-
ti řešení, 2., rozšířené a aktualizované vydání
Slavomil Fischer, Jiří Škoda

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

23
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27033
Odměny a tresty  
ve školní praxi
2., přepracované vydání
Robert Čapek
14×21 cm, 192 stran, 
289 Kč, 12,14 €, 
ISBN 978-80-247-4639-5

27034
Učitel a rodič
Spolupráce, třídní schůzka, 
komunikace
Robert Čapek
14×21 cm, 200 stran, 
299 Kč, 12,56 €, 
ISBN 978-80-247-4640-1

Profesní kompetence učitele 
mateřské školy
Zora Syslová

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

Knihu ocení učitelé 
i rodiče budoucích před-
školáků, kterým pomůže 
posoudit, zda je jejich 
dítě zralé pro vstup do 
mateřské školy. Popisuje 
každodennost ve školce 
a význam kolektivu. 
14×21 cm, 256 stran, 
349 Kč, 14,66 €, 
ISBN 978-80-247-4435-3
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Vady řeči u dětí
Návody pro praxi
Ilona Kejklíčková

Publikace informuje 
o nových postupech v logo-
pedické praxi a o nutnosti 
pečlivě a individuálně zva-
žovat vývoj řeči u každého 
dítěte. Pro praxi slouží 
cvičení, která obsahují řadu 
konkrétních návodů.
17×24 cm, asi 216 stran, 
cca 329 Kč, 13,82 �, 
ISBN 978-80-247-3941-0
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Vybrané pojmy ze speciální 
pedagogiky
Pro studenty a učitele
Kateřina Stejskalová a kolektiv

Více než 1 000 tematicky 
uspořádaných hesel slovníku 
odráží soudobý stav speciální 
pedagogiky. Poskytuje přehled 
o terminologickém minimu 
oboru včetně anglických 
a německých protějšků 
klíčových pojmů.
14×21 cm, pevná vazba,  
asi 160 stran, 
cca 329 Kč, 13,82 �, 
ISBN 978-80-247-5264-8
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1687
Soukromá a firemní školka 
od A do Z   Terezie Pemová, 
Radek Ptáček a kolektiv
14×21 cm, 168 stran, 
299 Kč, 12,56 €, 
ISBN 978-80-247-4699-9

6418
Předškoláci v pohybu
cvičíme jako myška, kočka 
a pejsek
Hana Volfová, Ilona Kolovská
14×21 cm, 120 stran, 
159 Kč, 7,20 �, 
ISBN 978-80-247-2317-4
6429
Školáci v pohybu
tělesná výchova v praxi
Hana Dvořáková
14×21 cm, 144 stran, 
189 Kč, 8,51 �, 
ISBN 978-80-247-3733-1

2321
Terapie ve speciální  
pedagogice
2., přepracované vydání
Oldřich Müller (ed.) a kolektiv
17×24 cm, 512 stran, 
599 Kč, 25,16 �, 
ISBN 978-80-247-4172-7

2788
Cvičení pro hyperaktivní 
děti   Speciální pohybová 
výchova   Marie Zemánková,  
Jana Vyskotová
14×21 cm, 64 stran, 
96 Kč, 3,83 €, 
ISBN 978-80-247-3278-7

27035
Nadané děti a jejich rozvoj
Jiří Mudrák
14×21 cm, 176 stran, 
269 Kč, 11,30 €, 
ISBN 978-80-247-5089-7

Speciální pedagogika
Josef Slowík

Učebnice pro studenty 
pedagogických oborů 
se zaměřuje na problém 
vzdělávání jedinců 
s handicapem. Poskytuje 
podrobný přehled vad 
a postižení, možností 
terapie a poradenství.
14×21 cm, 160 stran, 
239 Kč, 11,19 €, 
ISBN 978-80-247-1733-3

21
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Speciální pedagogika v praxi
Komplexní péče o děti se SPUCH
Markéta Šauerová, Klára Špačková,  
Eva Nechlebová

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

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

27
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Edukace seniorů
Geragogika a gerontodidaktika
Naděžda Špatenková, Lucie Smékalová

Stárnutí populace je 
významným demografickým 
trendem současnosti, 
celosvětově se stává 
problémem 21. století. 
Proto roste naléhavost 
požadavku celoživotního 
učení a vzdělávání.
17×24 cm, 232 stran, 
359 Kč, 15,08 �, 
ISBN 978-80-247-5446-8
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Vyučovací metody na vysoké škole
Praktický průvodce výukou v prezenční  
i distanční formě studia
 Lucie Rohlíková, Jana Vejvodová 
17×24 cm, 288 stran, 349 Kč, 15,71 �, 
ISBN 978-80-247-4152-9

38
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Vzdělávání dospělých   Průvodce pro lektory, 
účastníky a zadavatele – 2., rozšířené vydání
Jiří Plamínek
 17×24 cm, pevná vazba, 336 stran, 
529 Kč, 22,22 �, ISBN 978-80-247-4806-1

36
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111 nových her pro atraktivní  
výuku jazyků   Petr Hladík
14×21 cm, 144 stran, 199 Kč, 8,36 �, 
ISBN 978-80-247-5840-4
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27036
Andragogický slovník
2., aktualizované a rozšířené 
vydání
Jan Průcha, Jaroslav Veteška
14×21 cm, pevná vazba, 
320 stran, 449 Kč, 18,86 �, 
ISBN 978-80-247-4748-4

25049
Buďte mistry improvizace
Martin Vasquez,  
Monika Nevolová
14×21 cm, 120 stran, 
89 Kč, 3,74 �, 
ISBN 978-80-247-4556-5

27044
Andragogický výzkum
Jan Průcha
17×24 cm, 152 stran, 
249 Kč, 10,46 �, 
ISBN 978-80-247-5232-7

26558
Přeji Ti krásné Vánoce
Monika Nevolová
18×16 cm, pevná vazba, 48 stran, 
159 Kč, 6,68 �, 
ISBN 978-80-247-5623-3

Andragogika
2., aktualizované a rozšířené vydání
Milan Beneš

Základní učební text 
pro studenty andra-
gogiky a personálního 
řízení mapuje celý 
tento multidisciplinární 
obor nejen z teoretic-
kého, ale i praktického 
hlediska.
17×24 cm, 176 stran, 
259 Kč, 10,88 €, 
ISBN 978-80-247-4824-5
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Je načase být šťastný!
Kateřina Kantová

Tato kniha je manuálem ke znovunabytí vlastního štěstí, vnitřní 
vyrovnanosti, pocitu pohody a naplnění. Je určena všem, kdo se 
na cestě za štěstím a spokojeností zatoulali a cestou ztratili i mo-
tivaci k pozitivním změnám. Naučí vás, jak najít motivaci a těšit 
se na každý den, jak znovuobjevit pozitivní emoce, jak naložit se 
stresem, udržovat dobré vztahy, komunikovat, být celkově šťastný 
a spokojený.

14×21 cm, asi 112 stran, cca 199 Kč, 8,36 �, 
ISBN 978-80-247-5696-7
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Bez výmluv!
Jak vymazat AŽ, BY, ALE a KDYBY ze slov- 
níku a realizovat to, co opravdu chceme
Monika Nevolová

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

Kniha nabízí hry k tréninku 
improvizace ve veřejném 
vystupování a v mezilidské 
komunikaci. Je určena 
všem, kteří veřejně vystu-
pují, pracují v kreativních 
profesích, vyučují či 
lektorují.
14×21 cm, 184 stran, 
259 Kč, 10,88 €, 
ISBN 978-80-247-5231-0
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Touha být úžasná
Najděte svůj opravdový potenciál
Magdaléna Frouzová

Odhalte svůj potenciál! 
Podívejte se na své touhy 
jinýma očima a nechte 
se inspirovat osobními 
příběhy známých žen. 
Tato kniha vám otevře oči 
a ukáže nečekanou cestu 
ke štěstí.
17×24 cm, 168 stran, 
249 Kč, 10,46 �, 
ISBN 978-80-247-5428-4

23
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Styl
Cesta ke kráse, sebevědomí  
a charismatu
Dagmar Gabulová

První certifikovaná koučka 
stylu pro ČR a SR se s vámi 
podělí o cenné rady a tipy, 
jak najít svůj originální styl 
oblékání. Začněte vnímat 
svůj vzhled jako svou  
osobní značku a definujte  
ji krok za krokem.
14×21 cm, pevná vazba,  
asi 144 stran, 
cca 299 Kč, 12,56 �, 
ISBN 978-80-247-5598-4
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Psychologie pro každého

Dotýkání dovoleno!
Jak zatočit s nedomazleností  
a být spokojený
Monika Nevolová

Kniha zdůrazňuje význam 
dotyků pro budování vzta-
hů, objevuje pravdu o při-
rozeném dotyku a intimitě 
a odhaluje léčivou moc 
dotyků. Proč nejaktivnější 
část života necháváme 
bez dotýkání?
14×21 cm, 112 stran, 
169 Kč, 7,10 €, 
ISBN 978-80-247-5008-8
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Kompletní nabídka knih na www.grada.cz, www.alferia.cz

Vidím do tebe!  
Už vím, jak funguješ
Martin Betschart

Na co se zaměřit, abyste 
druhé získali na svou 
stranu? Díky nové typologii 
osobnosti se naučíte 
prokouknout druhé, poznat 
lépe sami sebe a využít 
své znalosti pro spokoje-
nější život.
14×21 cm, 208 stran, 
269 Kč, 11,30 �, 
ISBN 978-80-247-5684-4
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Jak vyjít se svým šéfem
Vojtěch Bednář

Přiblížíme vám vztahy 
a problémy komunikace 
mezi nadřízenými a pod-
řízenými z pohledu zaměst-
nanců, v administrativě, 
ve službách i v obchodě. 
Poradíme vám, jak tyto 
situace řešit. 
14×21 cm, asi 136 stran, 
cca 219 Kč, 9,20 �, 
ISBN 978-80-247-5564-9
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Osamělost
Dita Šamánková

Proč se řada lidí cítí 
osamělá? Proč je stále 
těžší najít spřízněnou duši? 
Je na vině moderní doba, 
nebo spíš my sami? Kniha 
vám poradí, jak se zorien-
tovat ve vlastní osamělosti 
a jak ji překonat.
14×21 cm, asi 120 stran, 
cca 199 Kč, 8,36 �, 
ISBN 978-80-247-5478-9
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Psychologie masových vrahů
Příběhy temné duše a˙nemocné společnosti
Andrej Drbohlav

Kniha volně navazuje na 
publikaci Psychologie 
sériových vrahů. Popisuje 
fenomén masového 
vraha, motivy pro vraždu, 
nové pohledy na tento 
specifický profil pachatele 
a mnoho dalšího.
17×24 cm, 312 stran, 
469 Kč, 19,70 �, 
ISBN 978-80-247-5599-1
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Psychologie sériových vrahů
200 skutečných případů brutálních činů 
sériových vrahů současnosti
Andrej Drbohlav

Přinášíme vám stručné, 
srozumitelné a čtivé 
příběhy nejbrutálnějších 
sériových vrahů dnešní 
doby, a to od jejich dětství 
až do aktuálního stadia 
vyšetřování jejich násil-
ných činů. 
17×24 cm, 472 stran, 
599 Kč, 25,16 �, 
ISBN 978-80-247-4371-4

23
35

Proč cítím to, co ty
Intuitivní komunikace a tajemství  
zrcadlových neuronů
Joachim Bauer

Kniha o zrcadlových neuro-
nech, které byly objeveny 
teprve nedávno a jsou 
základem našeho EQ, 
vysvětluje, jak fungují a co 
z nich plyne pro výchovu, 
učení, lásku i běžnou 
komunikaci.
14×21 cm, 176 stran, 
249 Kč, 10,46 �, 
ISBN 978-80-247-5737-7
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Zkroťte trému
Průvodce sebevědomým vystupováním
Jiří Daníček

Chcete, aby vám tréma 
nebránila ve veřejném 
vystoupení? Díky této 
knize získáte nový pohled 
na prezentaci před lidmi, 
budete pracovat se svými 
silnými stránkami a cítit se 
sebejistěji.
14×21 cm, 96 stran, 
179 Kč, 7,52 €, 
ISBN 978-80-247-5328-7
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Sebedůvěra – cesta k úspěchu
Tomáš Novák

Známý psycholog vás 
naučí věřit si, umět se pro-
sadit a budovat si zdravé 
sebevědomí. Tato kniha 
vám ukáže, jak pracovat 
sám se sebou, a dovede 
vás k úspěchu a spokoje-
nosti v životě.
14×21 cm, 128 stran, 
199 Kč, 8,36 €, 
ISBN 978-80-247-5445-1
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Networking
Jak získat nové klienty a obchodní partnery
Lenka Schánová

Chcete rozšířit okruh svých obchodních partnerů, klientů či 
kamarádů? Známá networkerka ukazuje, že nezáleží na tom, 
jaký typ člověka jste, abyste v networkingu uspěli. Na základě 
vlastních zkušeností přináší tipy a triky, jak na to. Dozvíte se, 
jak se stát úspěšným networkerem, jak vylepšit sebeprezentaci 
nebo jak na small talk. Nahlédněte do problematiky networkin-
gu a staňte se top networkerem. 
14×21 cm, 160 stran, 239 Kč, 10,04 �, 
ISBN 978-80-247-5533-5
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25048
Řeč těla
Gesta – mimika – emoce
Christa M. Heilmann
14×21 cm, 144 stran, 
69 Kč, 2,90 �, 
ISBN 978-80-247-4394-3

25057
Pozitivní psychologií  
proti depresi  Jak svépomocí  
dosáhnout štěstí, pohody 
a vnitřní síly   Miriam Akhtar
14×21 cm, 184 stran, 
289 Kč, 12,14 �, 
ISBN 978-80-247-4839-9

25050
Jak (pře)žít  
se stárnoucími rodiči
Tomáš Novák, The Beastess
14×21 cm, 136 stran, 
199 Kč, 8,36 �, 
ISBN 978-80-247-4623-4

27507
Portréty historických 
osobností
Nejen grafologický pohled
Helena Baková
17×24 cm, pevná vazba, 
248 stran, 399 Kč, 16,76 �, 
ISBN 978-80-247-5129-0

K289
Jak sebejistě mluvit  
s kýmkoli v každé situaci
Emma Sargent, Tim Fearon
14×21 cm, 192 stran, 
249 Kč, 11,21 �, 
ISBN 978-80-247-4268-7

K294
Řeč těla
Jak poznat, co kdo doopravdy  
říká
James Borg
14×21 cm, 240 stran, 
279 Kč, 12,56 �, 
ISBN 978-80-247-4474-2

25054
Jak zvládat depresi
3., aktualizované a rozšířené 
vydání
Jaro Křivohlavý
14×21 cm, 184 stran, 
249 Kč, 10,46 �, 
ISBN 978-80-247-4774-3

25040
Jak (ne)rozumět emocím 
stárnoucích rodičů
Tomáš Novák
14×21 cm, 112 stran, 
189 Kč, 7,94 �, 
ISBN 978-80-247-5152-8

27506
Van Goghovo ucho
Paul Gauguin a pakt mlčení
Hans Kaufmann,  
Rita Wildegans
17×24 cm, pevná vazba, 
240 stran, 199 Kč, 8,36 �, 
ISBN 978-80-247-4395-0

25039
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

K290
Jak být asertivní  
v každé situaci
Sue Hadfield, Gill Hasson
14×21 cm, 216 stran, 
249 Kč, 149 Kč, 6,26 €, 
ISBN 978-80-247-4269-4

25037
Jednej asertivně!
Asertivně na duševní hygienu
Tomáš Novák
14×21 cm, 120 stran, 
89 Kč, 3,74 €, 
ISBN 978-80-247-3999-1

Sám sobě psychologem
4., přepracované vydání
Tomáš Novák, Věra Capponi

Nové vydání této knihy 
informuje o základních 
vlastnostech lidské 
psychiky, o měření inteli-
gence, emocích, náladách, 
asertivitě, komunikaci 
s lidmi a nabízí relaxační 
techniky.
14×21 cm, 192 stran, 
199 Kč, 8,36 €, 
ISBN 978-80-247-4825-2
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Asertivitou proti stresu
2., přepracované a doplněné vydání
Ján Praško, Hana Prašková

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

26
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Asertivně do života
3., aktualizované a doplněné vydání
Tomáš Novák, Věra Capponi

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

Nebezpečné osobnosti
Jak je odhalit a chránit se před nimi   
Příručka bývalého agenta FBI
Joe Navarro, Toni Sciarra Poynter

Jak rozpoznat nebezpečné 
osobnosti kolem nás? Bý-
valý agent FBI ve své knize 
přibližuje nejčastější typy 
nebezpečných osobností 
a radí, jak na ně reagovat. 
S příběhy z kriminální 
praxe. 
17×24 cm, 208 stran, 
299 Kč, 12,56 €, 
ISBN 978-80-247-5487-1

34
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BESTSELLER BESTSELLER



Psychologie osobnosti
Hlavní témata, současné přístupy
Marek Blatný a kolektiv

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

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

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

21
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Dětská klinická psychologie
4., přepracované a doplněné vydání
Pavel Říčan, Dana Krejčířová a kolektiv

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

20
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Úvod do psychologie osobnosti
Panajotis Cakirpaloglu

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

23
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Cena poroty JTP za výkladový
 slovník roku 2013

PsychologieSpolečenskovědní obory78

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Náboženský život a barokní 
zbožnost v českých zemích
Jiří Mikulec

Český autor přináší přehled 
hlavních rysů náboženské-
ho 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
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Církevní dějiny
Antika a středověk
Drahomír Suchánek, Václav Drška

Autoři přinášejí vyvážené, 
věcné a konfesně nezatíže-
né podání církevních dějin, 
které odráží současný 
stav historického bádání. 
Odpovídají na základní 
otázky, včetně opomíjených 
témat.
17×24 cm, pevná vazba, 
432 stran, 599 Kč, 25,16 �, 
ISBN 978-80-247-3719-5
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Úvod do studia mezinárodních 
vztahů
Josef Smolík

Student mezinárodních 
vztahů potřebuje znát 
nejen světové dějiny, právo 
apod., ale i zahraniční 
politiku a mezinárodní 
politiku. Tato kniha je prv-
ním krokem za poznáním 
mezinárodních vztahů.
17×24 cm, 232 stran, 
349 Kč, 14,66 €, 
ISBN 978-80-247-5131-3
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Česká demokracie po roce 1989
Institucionální základy českého politického 
systému   Jan Bureš, Jakub Charvát,  
Petr Just, Martin Štefek

Renomovaní autoři 
komplexně zpracovávají 
odborné politologické 
analýzy politického vývoje 
v České republice v letech 
1989–2009. Originální 
publikaci ocení odborná 
i široká veřejnost.
17×24 cm, 528 stran, 
699 Kč, 29,36 €, 
ISBN 978-80-247-4283-0
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Úvod do dějin tištěných médií
Pavel Večeřa

Kniha se věnuje proměnám 
médií od jejich vzniku. 
Zaměřuje se na okamžiky, 
které ovlivnily vývoj 
tištěných médií ve světě, 
a sleduje komunikační 
nástroje zprostředkující 
informace. 
17×24 cm, 280 stran, 
429 Kč, 17,99 €, 
ISBN 978-80-247-4178-9

29
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Dějiny českých médií
Od počátku do současnosti
Petr Bednařík, Jan Jirák,  
Barbara Köpplová

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

29
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Výzkum médií
Nejužívanější metody a techniky
Renáta Sedláková

Odborná publikace učebni-
cového charakteru je zatím 
jedinou na českém trhu, 
která se speciálně zaměřuje 
na výzkum mediální komu-
nikace a klíčových technik 
používaných k analýze jejího 
obsahu i jejích příjemců.
17×24 cm, 548 stran, 
769 Kč, 32,30 €, 
ISBN 978-80-247-3568-9

29
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Public relations   Dějiny – teorie – praxe
Ladislav Kopecký
 17×24 cm, 240 stran, 379 Kč, 15,92 �, 
ISBN 978-80-247-4229-8

29
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Slovník filozofických pojmů současnosti
3., rozšířené a aktualizované vydání
 Jiří Olšovský
 14×21 cm, pevná vazba, 336 stran,  
149 Kč, 6,26 �, ISBN 978-80-247-3613-6
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Základy sociologie
Eliška Novotná
14×21 cm, 192 stran, 269 Kč, 12,18 �, 
ISBN 978-80-247-2396-9

27
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Úvod do psychologie
Učebnice pro střední školy  
a bakalářská studia na VŠ
Zdeněk Helus

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

Kniha je průřezovou 
publikací systematicky 
shrnující moderní 
poznatky o psychologické 
vědě. Je určena všem 
zájemcům o rychlou 
orientaci v současné 

psychologii a díky své nápadité grafické úpravě je 
vhodná i jako studijní pomůcka.
24×17 cm, 216 stran, 349 Kč, 14,66 €, 
ISBN 978-80-247-4621-0
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Psychologie

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

Kniha obsahuje ucelený teoretický přehled oboru, a je proto 
osvědčenou základní učebnicí pro studenty na vysokých školách 
a studijním materiálem pro psychology, pedagogy, pediatry, 
ale i zainteresované laiky. Nejnovější vydání je aktualizováno 
a doplněno, rozšířeny jsou zejména kapitoly o vývoji v dospělém 
věku. Publikace poskytuje komplexní pohled na problematiku 
psychického vývoje jedince.
17×24 cm, šitá vazba, 368 stran, 459 Kč, 21,18 €, 
ISBN 978-80-247-1284-0
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94

Dějiny psychologie
Alena Plháková

Autorka přehledně 
a čtivě přibližuje 
ve čtyřech hlavních 
kapitolách dějiny 
psychologie a zabývá 
se novodobou historií 
psychologického 
myšlení.
17×24 cm, 328 stran, 
355 Kč, 16,20 €, 
ISBN 978-80-247-0871-3
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19

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

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

Autoři srozumitelnou a přehlednou formou vymezují předmět 
sociální psychologie, pojednávají o sociálním chování, sociální 
inteligenci, komunikaci i sociálních skupinách. Kniha je určena 
nejen studentům psychologie, sociologie, andragogiky a ostat-
ních humanitních oborů a odborné veřejnosti z řad psychologů 
a souvisejících profesí, ale i laickým čtenářům, kteří se o tento 
obor zajímají.
17×24 cm, 416 stran, 499 Kč, 22,47 €, 
ISBN 978-80-247-1428-8

20
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Aplikovaná forenzní  
psychologie
Ingrid Matoušková

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

39
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Soudní psychiatrie  
a psychologie
4., aktualizované vydání
Pavel Pavlovský a kolektiv

Čtvrté vydání knihy za-
chycuje problémy soudní 
psychiatrie z pohledu 
klinické psychiatrie, 
psychologie a sexuolo-
gie. Sjednocuje názory 
znalců na otázky oboru 
a doplňuje je příklady.
17×24 cm, 232 stran, 
389 Kč, 16,34 €, 
ISBN 978-80-247-4332-5
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Nervové buňky a jejich svět
Miroslav Orel

Kniha seznamuje s jedineč-
nou stavbou a funkcí nervo-
vých buněk, s komunikací 
a spojením mezi nimi. Za-
bývá se také nejvýznamněj-
šími poruchami nervového 
systému a možnostmi jejich 
ovlivnění a léčby.
17×24 cm, 216 stran, 
299 Kč, 12,56 €, 
ISBN 978-80-247-5070-5
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Somatopatologie
Nauka o nemocech těla
Miroslav Orel a kolektiv

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

23
48

Psychologické základy verbální 
komunikace
Jaromír Janoušek

Publikace popisuje 
souvislosti mezi jazykem 
a lidskou psychikou, vliv 
individuality, meziosobních 
vztahů, specifičnost ženské 
a mužské komunikace 
a další otázky dorozumívá-
ní mezi lidmi. 
17×24 cm, 384 stran, 
499 Kč, 20,96 €, 
ISBN 978-80-247-4295-3

23
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Vývoj jazykových schopností
v předškolním věku
Filip Smolík, Gabriela Seidlová Málková

Kniha nabízí poznatky o vý-
voji jazykových schopností 
v předškolním věku, o po-
ruchách vývoje jazykových 
schopností, o dyslexii, 
dysfázii, ale i o vztahu 
jazykových schopností 
a inteligence.
14×21 cm, 248 stran, 
299 Kč, 12,56 €, 
ISBN 978-80-247-4240-3
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Diagnostika jazykového vývoje
Gabriela Seidlová Málková,  
Filip Smolík

Testová baterie přináší 
soubor šesti testů pro 
hodnocení rozvoje 
jazykových schopností. 
Je určena učitelům 
a dalším odborníkům, 
kteří pracují s předškol-
ními dětmi.
18×22 cm, 438 stran, 
799 Kč, 33,56 €, 
ISBN 978-80-247-4239-7
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2312
Psychologie sportu
David Tod, Joanne Thatcher, 
Rachel Rahman
16×24 cm, 200 stran, 
389 Kč, 16,34 €, 
ISBN 978-80-247-3923-6

2310
Psychologie médií
David Giles
16×24 cm, 200 stran, 
349 Kč, 14,66 €, 
ISBN 978-80-247-3921-2

2156
Klinická hypnóza
3., aktualizované a rozšířené 
vydání
Stanislav Kratochvíl
17×24 cm, 304 stran, 
539 Kč, 24,50 €, 
ISBN 978-80-247-2549-9
2194
Experimentální hypnóza
3., aktualizované a rozšířené 
vydání
Stanislav Kratochvíl
17×24 cm, 368 stran, 
539 Kč, 21,46 €, 
ISBN 978-80-247-3628-0

Psychologie pocitů štěstí
Současný stav poznání
Jaro Křivohlavý

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

23
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Psychologie přesvědčování
Stanislav Gálik

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

23
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Výzkumné metody a statistika
Ian Walker

Kniha poskytuje 
podklady k vedení studií 
a výzkumů v psychologii 
a příbuzných oborech 
a doporučuje nej-
vhodnější metody pro 
výzkumy, testy a analýzu 
výsledků.
16×24 cm, 224 stran, 
379 Kč, 15,92 €, 
ISBN 978-80-247-3920-5
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Psychologie písma
Humanistický přístup v poznávání osobnosti 
z rukopisu
Helena Baková

Autorka osobitě propojuje 
celostní výrazovou grafologii 
s humanistickým přístupem 
psychologa Carla Rogerse 
a přibližuje základní principy 
nového oboru, který poskytu-
je kvalitní psychodiagnostic-
ké závěry.
17×24 cm, 244 stran, 
399 Kč, 16,76 �, 
ISBN 978-80-247-5154-2

23
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Rorschachova metoda
2., rozšířené a aktualizované vydání
Martin Lečbych

Kniha se věnuje jednomu 
z nejslavnějších psychodia-
gnostických nástrojů. Sezna-
muje čtenáře s diagnostikou 
procesů vnímání, myšlení, 
emočního prožívání a me-
zilidských vztahů a s jejím 
využitím při terapii.
17×24 cm, asi 200 stran, 
cca 329 Kč, 13,82 �, 
ISBN 978-80-247-5834-3
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Optimismus, pesimismus  
a prevence deprese
Jaro Křivohlavý

Kniha věnovaná zejména 
studentům psychologie, 
medicínských oborů 
a odborníkům v pomáha-
jících profesích mapuje 
problematiku optimismu 
a pesimismu v každodenním 
životě každého z nás. 
14×21 cm, 144 stran, 
199 Kč, 8,96 �, 
ISBN 978-80-247-4007-2
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Interkulturní psychologie
Jiří Čeněk, Josef Smolík,  
Zdeňka Vykoukalová

Kniha představuje inter-
kulturní psychologii jako 
mezioborovou disciplínu 
a odpovídá na řadu aktuál-
ních otázek: radikální ná-
boženské proudy, imigrace, 
etnické konflikty, zvládání 
kulturně odlišných situací.
14×21 cm, 312 stran, 
399 Kč, 16,76 �, 
ISBN 978-80-247-5414-7

23
71

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

Jde o první komplexní 
publikaci na trhu v oblasti 
bezpečnosti dopravy, 
která se věnuje především 
výběru, výcviku a rehabi-
litaci řidičů. Seznamuje 
s postupy dopravně-psy-
chologického vyšetření.
17×24 cm, 216 stran, 
299 Kč, 12,56 €, 
ISBN 978-80-247-4113-0
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Psychosociální aspekty  
paliativní péče
Martin Kupka

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

23
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Průvodce pozitivní psychologií
Nové přístupy, aktuální poznatky,  
praktické aplikace
Alena Slezáčková

Kniha jako první na českém 
trhu komplexně seznamuje 
čtenáře s dosavadním 
vývojem pozitivní psycho-
logie, s jejími základními 
tématy, výsledky výzkumů 
a bohatými aplikačními 
možnostmi.
17×24 cm, 304 stran, 
379 Kč, 16,99 €, 
ISBN 978-80-247-3507-8
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Psychologie 79

Psychologie lži
Lenka Mynaříková

Ojedinělá monografie 
se zaměřuje na sociální 
fenomén lhaní v situacích 
vyžadujících odborné 
psychologické působení, 
například v psychoterapii, 
forenzní nebo školněpsycho-
logické praxi.
14×21 cm, 200 stran, 
299 Kč, 12,56 �, 
ISBN 978-80-247-5472-7

27
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Mediace v teorii a praxi
Lenka Holá

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

21
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Mediace a možnosti využití
v praxi
Lenka Holá a kolektiv

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

Kniha představuje základy psychologie a behaviorální patologie 
sériových vrahů. Jako ukázku různých podob tohoto patologického 
fenoménu uvádí příběhy nejbrutálnějších jedinců, a to od dětství  
až do aktuálního stadia vyšetřování jejich násilných činů. Představuje 
200 příběhů mužů a žen s vysoce patologickým profilem osobnosti 
a chování a ukazuje příčiny vzniku a projevů zla a násilí.

17×24 cm, 472 stran, 
599 Kč, 25,16 €, 
ISBN 978-80-247-4371-4
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Psychologie obětí  
trestných činů
Martina Velikovská

Jedinečná odborná publikace provází čtenáře základy vikti-
mologie, objasňuje specifika obětí trestných činů, vývoj jejich 
společenského postavení, tradovaných mýtů, popisuje formy 
a proces poškozování obětí a upozorňuje na jejich roli při interakci 
s pachatelem i při policejním vyšetřování. Uvádí aktuální vikti-
mologické výzkumy, reálné případy z praxe Policie ČR a praktické 
návody, jak poškozeným pomoci.

17×24 cm, asi 176 stran, cca 299 Kč, 12,56 �, 
ISBN 978-80-247-4849-8

23
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Klinická adiktologie
Kamil Kalina a kolektiv

Adiktologie se zaměřuje na 
prevenci, léčbu a výzkum 
užívání návykových látek 
a jiných forem závislostního 
chování. Kniha je jedinou 
publikací svého druhu na na-
šem trhu a představuje obor 
ve všech jeho aspektech.
17×24 cm, 696 stran, 
999 Kč, 41,96 €, 
ISBN 978-80-247-4331-8
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DOPORUČUJÍ PŘEDNÍ  

KRIMINOLOGOVÉ
BESTSELLER

Zrakové vnímání
Radovan Šikl

Publikace popisuje, 
jak vidíme okolní svět, 
ukazuje překvapující 
komplexnost procesu 
vnímání a pomáhá 
pochopit, jakou úlohu 
má zrakové vnímání 
v lidském životě.
17×24 cm, 312 stran, 
499 Kč, 299 Kč, 12,56 €, 
ISBN 978-80-247-3029-5
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Psychologie masových vrahů
Příběhy temné duše a nemocné společnosti
Andrej Drbohlav

Kniha volně navazuje na úspěšnou publikaci Psychologie 
sériových vrahů. Uvádí konkrétní forenzně-psychologické 
a psychopatologické fenomény v příkladech a doplňuje popis 
komplexního kriminalistického profilu sériového vraha. Popisuje 
známé, ale nikdy nevyřešené případy, časté i ojedinělé motivy 
a prostředí pro vraždu, fenomén napodobitelů a další nové 
pohledy na tento specifický profil pachatele.  

17×24 cm, 312 stran, 469 Kč, 19,70 �, 
ISBN 978-80-247-5599-1
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Psychologie v medicíně
Susan Ayers, Richard de Visser

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

23
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Psychoterapeutické systémy 
a jejich uplatnění v adiktologii
Kamil Kalina

Publikace věnovaná 
jednotlivým směrům 
psychoterapie hledá 
souvislosti mezi nimi, učí 
jim rozumět a propojovat 
je do specifických aplikací 
v adiktologii (vědě zabý-
vající se závislostmi).
20×25 cm, pevná vazba, 
528 stran, 899 Kč, 37,76 €, 
ISBN 978-80-247-4361-5
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2143
Sexuologie
Petr Weiss a kolektiv
20×25 cm, pevná vazba,  
744 stran, 
1499 Kč, 60,16 �, 
ISBN 978-80-247-2492-8

2355
Perverze
Wolfgang Berner
14×21 cm, 120 stran, 
249 Kč, 10,46 �, 
ISBN 978-80-247-4854-2

Kognitivní trénink v praxi
2., rozšířené vydání
Jana Klucká, Pavla Volfová

Kniha se soustředí 
především na praktické 
procvičování kognitivních 
funkcí a nezapomíná ani na 
další faktory, které mírné 
poruchy, projevy demence 
a jiná kognitivní selhávání 
doprovázejí.
17×24 cm, asi 176 stran, 
cca 289 Kč, 16,76 �, 
ISBN 978-80-247-5580-9

26
06

2

Osamělost
Dita Šamánková

Proč se řada lidí cítí 
osamělá? Proč je stále 
těžší najít spřízněnou duši? 
Je na vině moderní doba, 
nebo spíš my sami? Kniha 
vám poradí, jak se zorien-
tovat ve vlastní osamělosti 
a jak ji překonat.
14×21 cm, asi 120 stran, 
cca 199 Kč, 8,36 �, 
ISBN 978-80-247-5478-9
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Manželské a rodinné  
poradenství
2., aktualizované vydání
Tomáš Novák, Petr Šmolka

Renomovaní autoři 
přicházejí s příručkou 
manželského poradenství, 
která pomůže začínajícím 
profesionálům i poradcům 
s letitou praxi získat nové 
náměty, jak budovat přístup 
ke klientovi.
14×21 cm, 128 stran, 
199 Kč, 8,36 �, 
ISBN 978-80-247-5873-2
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Psychosociální krizová  
spolupráce
Bohumila Baštecká a kolektiv

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

23
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Posttraumatický rozvoj člověka
Jiří Mareš

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

21
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Interakční psychologický výcvik
Marek Kolařík

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

21
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Interakční psychologický výcvik 
pro praxi
Nové hry pro výcvikové skupiny
Marek Kolařík

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

23
37
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Online závislosti
Lukas Blinka a kolektiv

Kniha nabízí odpovědi na řadu základních otázek: Co jsou nelát-
kové závislosti? Proč se internet stal významným faktorem vzniku 
závislosti? Jaké jsou její hlavní dopady a možnosti prevence 
a léčby? Autoři se věnují hraní počítačových her, užívání online 
pornografie a kybersexu, závislosti na sociálních sítích i online 
gamblingu. V českém kontextu jde o první knihu, která tuto 
problematiku představuje v ucelené podobě.

17×24 cm, 200 stran, 299 Kč, 12,56 �, 
ISBN 978-80-247-5311-9

23
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Sociální patologie   Závažné sociálně 
patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení, 
2., rozšířené a aktualizované vydání
Slavomil Fischer, Jiří Škoda

Publikaci mohou využít jak pracovníci, kteří se na řešení sociálně 
deviantních a patologických jevů podílejí přímo v praxi, tak specia-
listé na vědeckých pracovištích. Je ale též určena vysokoškolským 
studentům, kteří se připravují na práci v tzv. pomáhajících profe-
sích, a studentům učitelských a zdravotnických oborů. Vzhledem 
ke společenskému zájmu o tato témata poslouží i zájemcům z řad 
širší veřejnosti.
17×24 cm, 232 stran, 369 Kč, 15,50 �, ISBN 978-80-247-5046-0
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Psychologie šikany
Pavel Říčan, Pavlína Janošová a kolektiv

Tuto odbornou publikaci ocení zejména pedagogičtí a kliničtí 
psychologové, pedagogové pracující s dětmi a mládeží či odbor-
níci z řad pomáhajících profesí. Kniha předkládá teoretickou 
analýzu šikany mezi dětmi a mládeží založenou na nejnovějších 
teoriích lidské agrese, sociální psychologii dětské skupiny a na 
teorii ontogenetického vývoje. Nezapomíná ani na příklady 
z praxe, na kterých vše demonstruje.

17×24 cm, asi 320 stran, cca 459 Kč, 19,28 �, 
ISBN 978-80-247-2992-3

21
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Poruchy socializace u dětí 
a dospívajících
Prevence životních selhání a krizová intervence
Richard Jedlička a kolektiv

Monografie se zaměřuje na proble-
matiku výchovy, projevy rizikového 
chování, zvládání obtížných život-
ních situací a prevenci sociální 
patologie. Zabývá se otázkami 
socializace, sociálních norem 
a deviací, jejich alternativním 
pojetím a vymezením odchylek. 
Věnuje se i pedagogicko-psycho-
logickému poradenství, službám 
poskytovaným rodičům poradnami, 
speciálněpedagogickými centry 
a středisky výchovné péče.

17×24 cm, 544 stran, 
559 Kč, 23,48 �, 
ISBN 978-80-247-5447-5
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Agresivita a kriminalita školní 
mládeže
2., aktualizované a rozšířené vydání
Zdeněk Martínek

Zkušený poradenský psy-
cholog seznamuje s druhy, 
příčinami a důsledky 
agrese, se kterými se lze 
setkat ve školním prostředí, 
a zabývá se také novými 
fenomény patologického 
chování dětí.
14×21 cm, 192 stran, 
289 Kč, 12,14 €, 
ISBN 978-80-247-5309-6
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Teorie a praxe poradenské 
psychologie
Roman Procházka, Jan Šmahaj,  
Marek Kolařík, Martin Lečbych

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

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

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

21
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Děti a dospívající online
Vybraná rizika používání internetu
Anna Ševčíková a kolektiv

Kniha nabízí psychologický 
pohled na rizika přítomnosti 
dětí a dospívajících  
na internetu (jeho nadměr-
né užívání, kyberšikana, 
navazování rizikových 
kontaktů ap.) a přináší rady, 
jak těmto úskalím čelit.
14×21 cm, 184 stran, 
299 Kč, 12,56 €, 
ISBN 978-80-247-5010-1
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Logoterapie
Existenciální analýza jako hledání cest
Martina Kosová a kolektiv

Kniha je cenným prů-
vodcem psychoterapeu-
tickým směrem zvaným 
logoterapie, a to nejen pro 
psychology a další odbor-
níky, ale také pro všechny 
zájemce o existenciální 
rozměr v životě.
14×21 cm, 208 stran, 
339 Kč, 14,24 €, 
ISBN 978-80-247-4346-2
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2307
Terapie zaměřená  
na člověka
Pro využití v praxi
Dave Mearns, Brian Thorne
17×24 cm, 184 stran, 
89 Kč, 3,74 €, 
ISBN 978-80-247-3881-9
2317
Carl Ransom Rogers  
a jeho teorie
Přístup zaměřený na člověka
Ladislav Nykl
17×24 cm, 184 stran,  
89 Kč, 3,74 €,  
ISBN 978-80-247-4055-3

Dramaterapie
4., aktualizované a rozšířené vydání
Milan Valenta

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

Kdy a proč začal člověk 
tančit? Jakou měl tanec roli 
v historii lidstva a jakou má 
dnes? Má léčivé účinky? 
Čím je vymezena taneční te-
rapie a její soudobé proudy? 
Cílem knihy je zodpovědět 
tyto i další otázky.
14×21 cm, 184 stran, 
269 Kč, 12,11 €, 
ISBN 978-80-247-3711-9

21
98

Psychologie 81



Psychologie efektivního  
leadershipu
Jakub Procházka, Martin Vaculík,  
Petr Smutný

Víte, jak si v týmu získat 
pozici leadera? Chcete zvý-
šit výkon podřízených bez 
nutnosti přidávat jim pení-
ze? Tato kniha vám poradí, 
jak na to. Nabízí komplexní 
pohled na leadership a jeho 
efektivitu.
14×21 cm, 152 stran, 
149 Kč, 6,26 €, 
ISBN 978-80-247-4646-3

25
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Personální řízení
Východiska a vývoj 
2., přepracované a rozšířené vydání
Renata Kocianová

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

28
87

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

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

23
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Sociální vztahy v organizaci 
a jejich management
Vojtěch Bednář a kolektiv

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

23
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Koučování
Kdy, jak a proč  
3., aktualizované a rozšířené vydání
Michaela Daňková

Koučování je v současné době nezbytná technika, kterou by si 
měl osvojit i ten, kdo vede jednočlenný tým. Jak na to? Jste vy 
ta správná osoba pro koučování? Jak vůbec koučovat ve své ma-
nažerské praxi? Na to a mnohé další odpoví Michaela Daňková. 
Stačí jen nechat se vést a inspirovat se každodenními příběhy 
z pracovního života, které najdete právě v této knize. Přejeme 
vám, aby vám byla věrným průvodcem!
17×24 cm, 168 stran, 269 Kč, 11,30 �, ISBN 978-80-247-5549-6

29
33Koučování týmu

Jak my to vedeme
Petra Prošková, Jana Ada Kubíčková,  
Michaela Daňková

Vedete tým lidí a chcete najít inspiraci, jak lépe na to? Toužíte 
dozvědět se více o koučování a nahlédnout pod pokličku, jak 
to dělají v jiných firmách? V tom případě se k vám dostala ta 
správná kniha – publikace nabitá praktickými příklady ze života, 
zejména z korporátních firem. Autorky nabízejí to nejlepší 
z mentoringu, sdílení zkušeností, využívání myšlenek svobod-
ných firem a mnoho dalšího.  
17×24 cm, 112 stran, 229 Kč, 9,62 €, ISBN 978-80-247-4871-9

29
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Profesní poradenství
Vybrané kapitoly
Dagmar Svobodová

Publikace určená studentům 
ekonomických oborů je 
vhodná i pro studium 
poradenské psychologie, 
koučování a mentorování. 
Kapitoly jsou věnovány  
mj. diagnostice, intervenci 
či supervizi.
14×21 cm, 160 stran, 
259 Kč, 10,88 €, 
ISBN 978-80-247-5092-7
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63

Manažerská psychologie
3., přepracované vydání
Milan Mikuláštík

Znalosti psychologie jsou často pod-
ceňovány. Všechny úspěchy, veškerý 
rozvoj jsou však závislé na tom, jak 
pracujeme s lidmi. Zvládání sebe 
sama, porozumění sobě, ale také 
jiným lidem, je bráno jako něco okra-
jového, bezproblémového, případně 
nevýznamného. Opak je ale pravdou. 
Publikace tak odpovídá na otázku, jak 
tyto principy uvést do reality. Vychází 
již ve třetím, upraveném vydání a je 
určena především jako psychologické 
vádemékum pro manažery a podni-
katele z různých oborů. Ocení ji však 
také studenti vysokých škol, kteří se 
připravují na řídicí práci a jimž může 
sloužit i pro samostatné studium.

17×24 cm, 344 stran, 
429 Kč, 17,99 �, 
ISBN 978-80-247-4221-2
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Networking
Jak získat nové klienty a obchodní partnery
Lenka Schánová

Chcete rozšířit okruh svých obchodních partnerů, klientů či 
kamarádů? Známá networkerka ukazuje, že nezáleží na tom, 
jaký typ člověka jste, abyste v networkingu uspěli. Na základě 
vlastních zkušeností přináší tipy a triky, jak na to. Dozvíte 
se, jak se stát úspěšným networkerem, jak vylepšit sebepre-
zentaci nebo jak na small talk. Nahlédněte do problematiky 
networkingu a staňte se top networkerem. 
14×21 cm, 160 stran, 239 Kč, 10,04 �, 
ISBN 978-80-247-5533-5
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Leadership & management  
development
Role, úlohy a kompetence manažerů a lídrů
Irena Pilařová

Zamotala vám hlavu teorie lídrovství? Myslíte si, že nemůžete být 
lídry, protože jste se nenarodili se správnými schopnostmi či nemáte 
potřebné charisma? Netušíte, jaké kompetence k výkonu role lídra 
potřebujete a jak je můžete trénovat? Po přečtení této knihy si uděláte 
jasno. Odpoví vám také na otázky, jak motivovat zaměstnance k vyšším 
výkonům, jak si poradit s problematickým zaměstnancem apod.
17×24 cm, asi 168 stran, cca 299 Kč, 12,56 �, 
ISBN 978-80-247-5721-6
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Kvalitativní diagnostika  
v oblasti lidských zdrojů
Jan Gruber, Hana Kyrianová,  
Alexandra Fonville

Tato kniha se věnuje tomu, 
jak co nejlépe posuzovat 
stávající nebo potenciální 
zaměstnance. Díky ní se 
s použitím moderních 
metod zorientujete v mnoha 
lidských vlastnostech 
a dovednostech.
17×24 cm, asi 200 stran, 
cca 329 Kč, 13,82 �, 
ISBN 978-80-247-5263-1

23
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Jak vyjít se svým šéfem
Vojtěch Bednář

Přiblížíme vám vztahy 
a problémy komunikace 
mezi nadřízenými a podří-
zenými z pohledu zaměst-
nanců, v administrativě, 
ve službách i v obchodě. 
Poradíme vám, jak tyto 
situace řešit. 
14×21 cm, asi 136 stran, 
cca 219 Kč, 9,20 �, 
ISBN 978-80-247-5564-9

25
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Psychoanalytické koučování
Vliv nevědomé motivace na jednání 
koučovaného
Martin Cipro

Přístup je zaměřen na 
hlubší poznání osobnosti 
v nevědomých oblastech 
mysli, hledá příčiny sou-
časného stavu v minulosti 
klienta a propojuje nevě-
domé jednání s budoucími 
plány a vizemi.
17×24 cm, 264 stran, 
349 Kč, 14,66 �, 
ISBN 978-80-247-5350-8
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