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Knihy
A Typology of Domestic Violence : Intimate terrorism, violent resistance, and situational couple
violence / Michael P. Johnson. - 1. vyd. - Lebanon : Northeastern University Press, 2008. - 161 s. - ISBN
978-1-55553-694-7 : 38,82 EUR.
50916
Anotácia: Publikácia je dielom autora, ktorý sa ako sociológ problematikou zaoberá už tridsať rokov.
Argumentuje, že tzv. domáce násilie nie je jednotným fenoménom a ustanovuje tri hlavné a dramataticky
rozdielne formy domáceho násilia: intímny terorizmus, násilný odpor a situačné párové násilie.
Capitalist Diversity on Europe´s Periphery = Diverzita kapitalizmu na periférii Európy / Dorothee
Bohle, Béla Greskovits. - 1. vyd. - Ithaca : Cornell University Press, 2012. - 287 s. - (Cornell Studies on
Political Economy). - ISBN 978-0-8014-7815-4 : 35,95 EUR.
Plný text: http://sreview.soc.cas.cz/uploads/04e7781e67c7e2d6f4b4994dac4c16cd306c3286_14-306rewievs18.indd_Rona-Tas.pdf
50911
Anotácia: Bohle a Greskovits v publikácii ukazujú, že postsocialistické štáty vytvorili tri základné varianty
kapitalistickej politickej ekonómie: neoliberálny, vložený neoliberálny a neokorporatistický. Pobaltské štáty
sledovali neoliberálny recept: nízka kontrola kapitálu, otvorené trhy, zníženie rezerv na sociálnu
starostlivosť. Väčšie štáty strednej a východnej Európy (Poľsko, Maďarsko a Česká a Slovenská
republika) využili zahraničné investície na podporu exportných odvetví, ale udržali režimy sociálnej
starostlivosti a značnú vládnu silu vynútiť priemyselnú politiku. Slovinsko úspešne zmiešalo konkurenčné
priemyselné odvetvia a neokorporatistické sociálne začlenenie. Bohle a Greskovits tiež popísali politické
súperenie nad takými opatreniami v Rumunsku, Bulharsku a Chorvátsku. Veľmi originálna a teoreticky
sofistikovaná typológia kapitalizmu v postsocialistickej Európe - táto kniha je jedinečná v šírke a hĺbke jej
koncepčne koherentnej a empiricky bohatej porovnávacej analýzy.
Civilný mimosporový poriadok : Komentár / Edmund Horváth, Andrea Andrášiová. - 1. vyd. - Bratislava
: Wolters Kluwer, 2016. - 396 s. - (Rekodifikácia). - ISBN 978-80-8168-362-6 : 41,80 EUR.
50909
Anotácia: Od 1. júla 2016 nadobúdajú účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný
mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahrádzajú desaťročia platný a často
novelizovaný Občiansky súdny poriadok. Predkladaný komentár k Civilnému mimosporovému poriadku
nadväzuje na už vydaný komentár k Civilnému sporovému poriadku. S poukazom na subsidiárnu aplikáciu
Civilného sporového poriadku autori tiež na viacerých miestach upozorňujú, ktoré ustanovenia Civilného
sporového poriadku budú aplikovateľné aj v mimosporovom súdnom procese. Členenie komentára je
štandardné - po znení každého zákonného ustanovenia nasleduje uvedenie súvisiacich ustanovení tohto
zákona, prípadne aj iných súvisiacich predpisov a európskej legislatívy, ďalej samotný text komentára a v
jeho závere judikatúra. Autori vyberali doterajšiu judikatúru súdov s ohľadom na jej potenciálnu
využiteľnosť v novej právnej úprave, pričom vo viacerých prípadoch ide o judikatúru, ktorou bol pri
navrhovaní zákona inšpirovaný aj samotný zákonodarca. Pri viacerých ustanoveniach je vybratá aj taká
judikatúra, ktorá ešte nebola v žiadnom diele publikovaná, čo podstatne zvyšuje hodnotu komentára.
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Pri novej právnej úprave je veľmi cenným dôraz na ďalšie súvisiace ustanovenia zákona tak, aby výklad
jednotlivých inštitútov bol čo najkomplexnejší. V samotnom texte komentára autori upozorňujú na
relevantný výklad predkladateľa v jeho dôvodovej správe, ako aj odôvodnenia pozmeňujúcich návrhov
výbormi Národnej rady SR, na niektorých miestach dávajú do pozornosti aj zásadné názory z
pripomienkového konania k novému zákonu. Komentár neodradí čitateľa nezrozumiteľným štýlom, preto
je využiteľný nielen pre právnickú verejnosť, teda sudcov, vyšších súdnych úradníkov, advokátov, notárov,
ale aj pre študentov práva, podnikateľov a širokú verejnosť.
Civilný sporový poriadok : Komentár / Marek Števček, Svetlana Ficová, Jana Baricová, Soňa
Mesiarkinová, Jana Bajánková, Marek Tomašovič. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství C. H. Beck, 2016. 1516 s. - (Veľké komentáre). - ISBN 978-80-7400-629-6 : 132,05 EUR.
50904
Anotácia: Prvý veľký komentár C. H. Beck k základnému procesnému kódexu, akým je Civilný sporový
poriadok. Komentár je výnimočný nielen svojím rozsahom, podrobnosťou spracovania a odborného
výkladu jednotlivých ustanovení Civilného sporového poriadku, ale aj zložením autorského kolektívu
vedeného doc. JUDr. Markom Števčekom, PhD., ktorého členovia sú uznávanými odborníkmi v oblasti
civilného práva s bohatými skúsenosťami nielen v právnej teórii, ale aj v praxi. V neposlednom rade ide o
členov rekodifikačnej komisie, ktorí sa aktívne podieľali na tvorbe nových procesných kódexov.
Komentár obsahuje prehľadne spracovanú problematiku obsiahnutú v Civilnom sporovom poriadku a je
doplnený o bohatú judikatúru. Odborný výklad k jednotlivým ustanoveniam prináša odpovede na mnohé
otázky, ktoré vznikajú v súvislosti s aplikáciou tohto procesného kódexu.
Vzhľadom na význam komentovaného predpisu, komentár je určený širokej odbornej verejnosti, najmä
sudcom, prokurátorom, advokátom, advokátskym koncipientom, zamestnancom štátnych a verejných
inštitúcii, firemným právnikom, podnikateľom, organizáciám na ochranu spotrebiteľa, či študentom.
Civilný sporový poriadok : Komentár / Edmund Horváth, Andrea Andrášiová. - 1. vyd. - Bratislava :
Wolters Kluwer, 2015. - 842 s. - (Rekodifikácia). - ISBN 978-80-8168-318-3 : 62,70 EUR.
50910
Anotácia: V Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyšiel pod číslom 160/2015 Z. z. zákon z 21. mája 2015
Civilný sporový poriadok, ktorý nadobudne účinnosť 1. júla 2016, pričom zrušuje k tomuto dňu Občiansky
súdny poriadok, ktorý viac ako polstoročie upravoval postup v občianskom súdnom konaní. Aktuálny
komentár k Civilnému sporovému poriadku, ktorý vám prináša vydavateľstvo Wolters Kluwer, možno
hodnotiť ako praktický, keďže autori, ktorých profesijné pôsobenie je späté s justíciou a advokáciou,
predkladajú výklad jednotlivých ustanovení tohto nového právneho predpisu hlavne s ohľadom na jeho
využiteľnosť v každodennej aplikačnej praxi.
Členenie komentára je štandardné, po znení každého zákonného ustanovenia nasleduje uvedenie
súvisiacich ustanovení tohto zákona, prípadne aj iných súvisiacich predpisov a európskej legislatívy, ďalej
samotný text komentára a v jeho závere judikatúra. Autori vyberali doterajšiu judikatúru súdov s ohľadom
na jej potenciálnu využiteľnosť v novej právnej úprave, pričom vo viacerých prípadoch ide o judikatúru,
ktorou bol pri navrhovaní zákona inšpirovaný aj samotný zákonodarca. Pri viacerých ustanoveniach je
vybratá aj taká judikatúra, ktorá ešte nebola v žiadnom diele publikovaná, čo podstatne zvyšuje hodnotu
komentára. Pri novej právnej úprave je veľmi cenným dôraz na ďalšie súvisiace ustanovenia zákona tak,
aby výklad jednotlivých inštitútov bol čo najkomplexnejší.
Autori na viacerých miestach zastávajú na interpretáciu a aplikáciu nových procesných predpisov vlastné
názory, uvádzajú príklady a vzory. V texte komentára tiež upozorňujú na výklad predkladateľa v jeho
dôvodovej správe, ako aj odôvodnenia pozmeňujúcich návrhov výbormi Národnej rady SR, nezriedka
dávajú do pozornosti aj zásadné názory z pripomienkového konania k novému zákonu.
Komentár neodradí čitateľa nezrozumiteľným štýlom, preto je využiteľný nielen pre právnickú verejnosť,
teda vyšších súdnych úradníkov, advokátov či sudcov, ale aj pre študentov práva, podnikateľov a širokú
verejnosť, ktorá si uplatňuje svoje nároky v civilnom sporovom konaní na súde.
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Civilný sporový poriadok. Civilný mimosporový poriadok. Správny súdny poriadok. Úplné znenie s
komentárom : Nový kódex civilného práva platný od 1. júla 2016 / kol. - 1. vyd. - Bratislava : Nová
Práca, 2015. - 560 s. - ISBN 978-80-89350-58-2 : 23,66 EUR.
50903
Anotácia: Spomínané tri zákony nahradia od 1. júla 2016 súčasný Občiansky súdny poriadok č. 99/1963
Zb., ktorý bol novelizovaný už takmer 90-krát, čím sa narúšala obsahová i logická nadväznosť na jeho
jednotlivé časti.
Čiastkovými novelami sa spravidla nepostihovali všetky ustanovenia súvisiace s novelizovaným
procesným inštitútom, resp. sa postihli nedostatočne. Navyše čiastkové novely priniesli do Občianskeho
súdneho poriadku množstvo tzv. lomených ustanovení, ktoré neprispievali k jeho konzistentnej vnútornej
štruktúre (napr. § 175zca, § 250ja) a zneprehľadňovali tak základný procesný predpis. Cieľom novej
právnej úpravy civilného procesu je vytvoriť také procesnoprávne inštitúty, ktoré umožnia sa čo najviac
priblížiť k ideálu rýchlej a spravodlivej ochrany práv a právom chránených záujmov procesných strán za
predpokladu zodpovedného prístupu subjektov civilného procesu k súdnemu konaniu a vytvoriť tak
priestor pre kvalitnejšie súdne rozhodnutia. S uvedeným cieľom nevyhnutne súvisí aj ďalší cieľ, a to
zlepšiť vymožiteľnosť práva judikovaného v civilnom súdnom konaní, čo predpokladá vytvorenie
efektívnych inštitútov civilného procesu.
Feminist Methods in Social Research / Shulamit Reinharz. - 1. vyd. - New York : Oxford University
Press, 1992. - 413 s. - ISBN 978-0-19-507386-7 : 86,79 EUR.
50918
Anotácia: Skúmajúc širokú škálu feministických metód výskumu Shulamit Reinharz vysvetľuje vzťah
medzi feminizmom a metodikou a spochybňuje existujúce stereotypy. Z toho vyplýva, že neexistuje žiadna
správna feministická metóda, ale rozmanitosť perspektív, Reinharz tvrdí, že táto rôznorodosť metód má
pre feministickú vedu obrovskú hodnotu. S rozsiahlou bibliografiou, ktorá katalogizuje dôležitú prácu
vykonanú za posledné dve desaťročia, je publikácia základným zdrojom pre študentov a študentky
sociológie a rodových štúdií.
Gender-based Violence and Depression in Women = Rodovo podmienené násilie a depresie u žien.
Odpoveď feministickej skupinovej práce. : A Feminist Group Work Response / Deborah Western. 1. vyd. - New York : Springer, 2013. - 102 s. - ISBN 978-1-4614-7531-6 : 56,95 EUR.
50917
Anotácia: Sociálni pracovníci a pracovníčky pracujúci v akejkoľvek funkcii môžu očakávať, že prídu skôr či
neskôr do styku so ženami, ktoré zažili alebo zažívajú násilie a ženami, ktoré zažívajú depresie. Z tohto
dôvodu je potrebný celý rad pracovných podpôr a intervencií na vyhovenie potrebám rôznych žien a na
pomoc v ich uzdravovaní sa. Jednou z týchto metód je práca v skupine, kde ženy môžu zdieľať svoje
skúsenosti, učiť sa od seba navzájom, premýšľať o svojich skúsenostiach a identifikovať a dosiahnuť
zmeny v ich situácii.
Násilie, jeho variabilita, obete a možnosti riešenia / Iveta Schusterová. - 1. vyd. - Trnava : Filozofická
fakulta TU, 2010. - 131 s. - ISBN 978-80-8082-411-2 : 8,66 EUR.
50906
Anotácia: Problematika násilia je odvráteným fenoménom každodenného života v našej spoločnosti.
Násilie sprevádza dejiny človeka od počiatku. Jeho záludnosť tkvie v tom, že nepozná žiadne hranice geografické, spoločenské, kultúrne či sociálne. Prítomnosť násilia a rastúci strach z neho sú podnetom
pre vedy o človeku, kam patrí aj psychológia, reflektovať tento jav v jeho viacrozmernosti a následne
hľadať možnosti pre jeho elimináciu.
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Sociálne služby : Podpora zmysluplnej každodennosti v ľudsko-právnej perspektíve / Kvetoslava
Repková. - 1. vyd. - Bratislava : IVPR, 2017. - 265 s. - ISBN 978-80-7138-151-8.
Plný text:
http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/2017/kniha_socialne_sluzby_podpora_zmysluplnej_kazdodennosti.
pdf
50899 - 50900
Anotácia: Učebnica bezprostredne nadväzuje na predchádzajúce publikácie autorky zamerané na oblasť
sociálnych služieb, osobitne na vysokoškolskú učebnicu Sociálne služby v kontexte komunálnej sociálnej
politiky (Repková 2012). Rovnako na monografie bližšie venované otázkam kvality sociálnych služieb a
ich transformácie, konkrétne monografiu Sociálne služby: zacielené na kvalitu (Repková a Brichtová 2014)
a monografiu Kvalita v kontexte transformácie sociálnych služieb (Repková 2016a); či na iné odborné
práce autorky s týmto zameraním (Repková 2015; Repková 2016b).
Otázky každodennosti v živote prijímateľov a prijímateliek sociálnych služieb interpretované v ľudskoprávnej perspektíve predstavujú, v porovnaní s doterajšou spisbou autorky, vyššiu mieru špecifikácie jej
odborného úsilia v predmetnej oblasti. Využívaním rozvinutých teoretických konceptov, prístupov a
poznatkov sociálnych vied, v kombinácii s bohatými poznatkami a ilustráciami z praxe, má ambíciu
prispieť ku kvalite pregraduálnej a doktorandskej prípravy v pomáhajúcich disciplínach (osobitne v
sociálnej práci), rovnako ku skvalitneniu obsahu ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov a
pracovníčok, príp. iných odborníkov a odborníčok, ktorí sa angažujú v sociálnych službách.
South of Forgiveness = Juh odpustenia / Thordis Elva, Tom Stranger. - 1. vyd. - Brunswick : Scribe,
2017. - 307 s. - ISBN 978-1-911344-05-6 : 18,39 EUR.
50914
Anotácia: Jedného obyčajného jarného rána v Reykjavíku Thordis Elva pobozká syna a partnera na
rozlúčku pred nástupom do lietadla. Ide o mimoriadnu cestu: letí sedem tisíc míľ na juh, aby sa stretla s
mužom, ktorý ju znásilnil, keď mala iba šestnásť. Medzitým v Sydney v Austrálii, Tom Stranger sa
nervózne vydáva na podobne život meniacu cestu premýšľajúc, či je hoden tohto stretnutia. Po výmene
stovky nemilosrdne úprimných e-mailov počas ôsmich rokov, Thordis a Tom sa rozhodli, že je čas
rozprávať sa tvárou v tvár. Prichádzajúc z opačných strán zemegule, stretnú sa v Kapskom Meste v
Juhoafrickej republike, v krajine, ktorej nie je cudzie násilie a tiež liečivá sila odpustenia. Juh odpustenia je
bezprecedentnou spoluprácou medzi preživším a páchateľom, rozhodnutými hľadať najtemnejšie okamihy
svojho života. Je to pravdivý príbeh o tom, ako byť ohnutým, ale nie rozbitým, o tom, ako čeliť strachu s
odvahou a nájsť nádej aj v zraneniach.
Stav sociálnej ochrany na Slovensku : Situácia k 1. januáru 2017 / Rastislav Bednárik. - Bratislava :
IVPR, 2017. - 67 s. - ISBN 978-80-7138-150-1.
Plný text:
http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2017/stav_socialnej_ochrany_na_slovensku_sit_k_1_1_20
17.pdf
50891
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.
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The Batterer as Parent = Násilník ako rodič. Riešenie dopadov domáceho násilia na dynamiku
rodiny : Adressing the Impact of Domestic Violence on Family Dynamics / Lundy Bancroft, Jay G.
Silverman, Daniel Ritchie. - 2. vyd. - Thousand Oaks : Sage, 2012. - 326 s. - ISBN 978-1-4129-7205-5 :
77,62 EUR.
50915
Anotácia: Pohybujúc sa mimo úzkeho klinického pohľadu niekedy aplikovaného na skúmanie
emocionálnych a vývojových rizík u týraných detí, publikácia ponúka pohľad, ktorý berie do úvahy
komplexnosť, s ktorou je násilné, zneužívajúce a kontrolujúce správanie násilníka votkané do štruktúry
každodenného života. Publikácia poslúži ako sprievodca pre terapeutov, detských terapeutov, sociálnych
pracovníkov, justičných pracovníkov a ďalších poskytovateľov služieb pri riešení zložitých dopadov
domáceho násilia v rodine. Okrem pochopenia násilníka ako rodiča a rodinného príslušníka kniha tiež
jasne ukazuje prístupy k otázkam takýchto postupov s cieľom posúdiť riziká a nebezpečenstvo pre deti, k
rodičovských problémom týkajúcich sa zverenia dieťaťa do starostlivosti, k dopadu na proces terapie u
detí a fungovaniu rodiny v praxi.
The Rape Recovery Handbook = Príručka k zotaveniu sa zo znásilnenia. Pomoc krok za krokom
pre obete sexuálneho útoku : Step-by-Step Help for Survivors of Sexual Assault / Aphrodite
Matsakis. - 1. vyd. - Oakland : New Harbinger Publications, Inc., 2003. - 188 s. - ISBN 978-1-57224-337-8
: 25,37 EUR.
50913
Anotácia: Z obsahu: Pripraviť sa. Vaše fyzické zdravie a bezpečnosť. Budovanie siete ľudskej
bezpečnosti. Schopnosti zvládania. Fakty a mýty o sexuálnom útoku. Úrovne sexuálneho útoku. Váš
príbeh a úrovne zotavenia sa. Rekonštrukcia útoku - časť prvá: Myšlienky a pocity. Rekonštrukcia útoku časť druhá: Bežné chyby v myslení. Ozdravné cvičenia. Víťazstvá, sily a nádeje. Skoro sa mi to stalo.
Dostať sa k pomoci - skupiny obetí a programy terapie.
Trestný poriadok s rozsiahlym komentárom a judikatúrou : Úplné znenie zákona NR SR č. 301/2005
Z. z. v znení neskorších predpisov / kol. - VII. dopl. vyd. - Bratislava : Nová Práca, 2016. - 797 s. - ISBN
978-80-89350-67-4 : 31,26 EUR.
50901
Anotácia: Kniha obsahuje úplné znenie zákona NR SR č. 301/2005 Z. z. s rozsiahlym komentárom a
judikatúrou po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 444/2015 Z. z. Základným cieľom
Trestného poriadku je zefektívnenie, zjednodušenie, zrýchlenie a zhospodárnenie trestného procesu, čím
sa zabezpečuje účinnejšia ochrana práv a oprávnených záujmov fyzických a právnických osôb ako aj
ochrana celospoločenských záujmov. Štrukturálne zmeny možno vidieť v presune kompetencií medzi
orgánmi činnými v trestnom konaní (policajt a prokurátor) a súdom, ktorý ako nezávislý štátny orgán
meritórne rozhoduje vo veci. Zásadná zmena v presune kompetencií sa týka konania pred súdom.
Okresný súd je základným článkom súdnej sústavy, pretože konania v prvom stupni sa o všetkých
veciach konajú na tomto súde. V poslednom období došlo k podstatným zmenám Trestného poriadku a
všetky tieto zmeny sú už zachytené v tejto knihe.
Trestný zákon s rozsiahlym komentárom a judikatúrou : Zákon o výkone trestu odňatia slobody s
komentárom. Zákon o výkone väzby s komentárom / kol. - VII. dopl. vyd. - Bratislava : Nová Práca,
2016. - 705 s. - ISBN 978-80-89350-66-7 : 28,41 EUR.
50902
Anotácia: Proces demokratizácie a transformácie prebiehajúci od roku 1989, ako i výstavba a budovanie
demokratického právneho štátu kladú nové a nové požiadavky na kvalitu trestnoprávnej ochrany
spoločenských vzťahov, ktorú možno zaistiť len v procese rekodifikácie slovenského trestného práva
hmotného. Preto sme sa rozhodli prísť na trh s Trestným zákonom č. 300/2005 Z. z. s rozsiahlym
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komentárom a judikatúrou, v znení neskorších predpisov. Do rúk sa Vám dostane už VII. vydanie po
poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 91/2016 Z. z. Kniha je doplnená znovelizovaným
zákonom o výkone trestu odňatia slobody s komentárom (zákon NR SR č. 475/2005 Z. z.) a
znovelizovaným zákonom o výkone väzby s komentárom (zákon NR SR č. 221/2006 Z. z.).
Týraná : Příběh ženy, která čelila domácímu násilí / Dianne Schwartz. - 1. vyd. - Praha : Portál, 2012. 248 s. - ISBN 978-80-262-0078-9 : 14,92 EUR.
50907
Anotácia: Dianne je úspěšná žena, působí jako moderátorka a zpěvačka a navíc je i úspěšná obchodnice.
Tato stránka jejího života je však jen fasádou, která zakrývá smutnou a hrozivou skutečnost: její manžel ji
fyzicky i psychicky týrá a navíc v ní budí pocity viny, že si za svou situaci v podstatě může sama.
Postupem času se jeho násilné chování zaměří i na Diannina syna z předchozího manželství. Až tehdy v
sobě nešťastná žena najde sílu a prolomí iluzi spokojeného a vyrovnaného manželství.
Velmi silný příběh autorka v závěru knihy doplňuje zajímavými reflexemi. Přemýšlí o tom, proč si za muže
vybrala právě násilníka, a vzpomíná na to, jak se jejich vztah vyvíjel. Objevuje momenty, které mohly
posloužit jako varovné známky toho, co se bude dít, a popisuje uzavřený kruh "láska naděje strach", který
je charakteristický pro domácí násilí.
Kniha může povzbudit a inspirovat lidi, kteří žijí v nevyrovnaném vztahu, k hledání sil k nápravě, případně
k opuštění bezvýchodné situace. V případě domácího násilí jdetotiž leckdy doslova o život. Kniha je
určena pro lidi, kteří trpí domácím násilím, psychology a terapeuty, sociální pracovníky, zájemce o
psychologicky laděnou literaturu faktu. Dianne Schwartz založila a vede organizaci Educating Against
Domestic Violence (Vzděláním proti domácímu násilí) zaměřenou na prevenci domácího násilí a na
podporu lidí, kteří mu čelí.
Violence against Women = Násilie voči ženám. Krvavé stopy : The Bloody Footprints / Pauline B.
Bart, Eileen Geil Moran. - 1. vyd. - Thousand Oaks : Sage Publications, Inc., 1993. - 294 s. - ISBN 0-80395045-4 : 101,52 EUR.
50912
Anotácia: Násilie voči ženám prestupuje našou spoločnosťou na všetkých úrovniach, v každom prostredí.
Vražda, znásilnenie, zastrašovanie, pornografia, obťažovanie na pracovisku, incest sú súčasťou
všeobecného presvedčenia, zabudované do koreňov patriarchálnej spoločnosti: Ženy sú správnym terčom
násilia mužov.
Do kapitol v tejto knihe prispeli niektoré z najplodnejších súčasných autoriek k problematike kultúry násilia
a útlaku, skúmajú ideologické základy a jeho konštrukčnú oporu v spoločenských, politických a právnych
systémoch, ktoré chránia násilníkov obviňovaním obetí.
Z pekla ven. Žena v domácím násilí : Jak ho rozpoznat a řešit. Psychologická podpora. Jak
ochránit děti. Příběhy. Kde a jak najít pomoc / Andrea Buskotte. - 1. vyd. - Brno : Computer Press,
2008. - 176 s. - ISBN 978-80-251-1786-6 : 10,69 EUR.
50908
Anotácia: Zažíváte vy nebo vaše kamarádka domácí násilí? Přemýšlíte, jak udělat "ten první krok"? Tato
kniha se snaží dodat odvahu ženám ohroženým domácím násilím, je pro ně praktickým rádcem a
psychickou podporou. V knize naleznete:
Rady psycholožky.
Jak rozpoznat domácí násilí, jak ignorovat předsudky a mýty, které domácí násilí provázejí, jak si posílit
ztracené sebevědomí.
Jak ochránit děti, co jim říct, kam s nimi odejít.
Jak přestat obhajovat partnerovo násilné chování a jak svou situaci řešit.
Možnosti, jak se dá vztah zachránit a jak zlepšit soužití.
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Co můžete udělat pro svou bezpečnost, jak se chovat a pohybovat v bytě s násilníkem, jak v případě
napadení bezpečně a rychle opustit domov.
Kde a jak hledat odbornou pomoc, jak může pomoci blízká osoba.
Jak čelit pronásledování bývalým partnerem
Odkud se bere násilí, vliv násilné výchovy na chování v dospělosti, prevence domácího násilí.
Právní rady a legislativa v České republice určená osobám ohroženým domácím násilím.
Kontakty na místa pomoci v celé ČR
Psychologické a rodinné poradny, Intervenční centra
Azylové domy, linky důvěry, internetové poradny
Tato kniha se může stát zdrojem informací a základem pro pochopení problematiky domácího násilí nejen
pro každého z nás, ale také pro psychology, učitele, policisty a další profesionály, kteří se s tímto
neblahým fenoménem mohou setkat při své práci.
Ženy jako oběti partnerského násilí : Sociologická perspektiva / Simona Pikálková, Zuzana Podaná,
Jiří Buriánek. - 1. vyd. - Praha : SLON, 2015. - 162 s. - (Studie ; 118). - ISBN 978-80-7419-189-3 : 18,15
EUR.
50905
Anotácia: 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?
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Výskumné správy
Analýza systému viacstupňového prestupného bývania (so zameraním na existujúce formy
poskytovaného bývania) a porovnanie s prístupom "housing first" / Daniel Škobla, Gábor Csomor,
Darina Ondrušová. - Bratislava : IVPR, 2016. - 48 s.
Plný text:
http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2016/Skobla/uplatnitelnost_systemu_prestupneho_byv
ania_housing_first_vu_2016.pdf
V 50897 (L)
Anotácia: Výskumná správa sa zaoberá komparáciou dvoch prístupov k riešeniu dlhodobého
bezdomovectva predovšetkým z hľadiska dostupnosti bývania – systému prestupného bývania a housingfirst. V prvej časti sú predstavené teoretické východiská obidvoch prístupov, so zameraním na ich hlavné
princípy a modifikácie, ako aj najčastejšie kritické argumenty voči každému z nich. V ďalších troch
častiach sú priblížené skúsenosti s uplatňovaním týchto prístupov – najskôr v Českej Republike a
Rakúsku na základe dostupnej odbornej literatúry, a ďalej v dvoch prípadových štúdiách mesta Dolný
Kubín a mesta Brno – na základe vlastného terénneho výskumu.
Súčasťou výskumnej správy sú závery a odporúčania s ohľadom na uplatniteľnosť daných prístupov v
podmienkach SR. V rámci nich okrem iného konštatujeme, že z hľadiska udržania bývania po ukončení
poskytovania podpory v programe má podstatne vyššiu mieru úspešnosti prístup housing-first a projekty
založené na bývaní ako prvom kroku, ktorého uplatňovanie sa v európskych mestách stále viac rozširuje.
Zároveň uplatňovanie systému prestupného bývania v slovenských (ale aj českých) mestách, ktoré sú
prezentované ako príklady dobrej praxe, často nezodpovedá skutočným princípom prestupného bývania,
keďže sa jednak systémovo nezaoberajú pomocou klientom bez domova s duševným ochorením či
závislosťou na návykových látkach a okrem toho im chýba, prípadne je pre klientov takmer nedostupný
najvyšší stupeň, nájomné byty.
Integrácia mladých ľudí s nízkym vzdelaním na trh práce: vzdelanie druhej šance / Daniela
Kešelová, Lenka Grandtnerová, Jana Urdziková. - Bratislava : IVPR, 2016. - 88 s. Plný text:
http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2016/Keselova/vu_integracia_mladych_ludi_s_nizkym_
vzdelanim_2016_keselova.pdf
V 50896 (L)
Anotácia: Výskumná úloha vychádza z odporúčaní formulovaných v rámci Európskeho Semestra v
Country Specific Recommendations (2015), opiera sa tiež o Záruku pre mladých a Národný program
reforiem (2016). Zároveň nadväzuje na empirický výskum individuálnych stratégii nezamestnaných
mladých ľudí na trhu práce realizovanom v roku 2015 medzi uchádzačmi o zamestnanie od 15 do 29
rokov. Z výsledkov tohto výskumu vyplynula potreba vytvoriť v systéme verejných služieb zamestnanosti
možnosti pre vzdelávanie mladých ľudí s nízkym vzdelaním ako jednej z foriem zvyšovania ich
zamestnateľnosti. Cieľom výskumnej úlohy v roku 2016 je analyzovať možnosti zvyšovania
zamestnateľnosti, predovšetkým prostredníctvom zvyšovania stupňa vzdelania u mladých
nezamestnaných s nízkym vzdelaním, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku, resp. zanechali štúdium
na strednej škole v rámci prvotnej prípravy na povolanie. Výskumná správa je rozdelená na štyri kapitoly.
Ich súčasťou je teoretická analýza problematiky druhošancového vzdelávania v systéme celoživotného
vzdelávania a v systéme verejných služieb zamestnanosti, analýza legislatívy z hľadiska druhošancového
vzdelávania, sekundárna analýza štatistických údajov uchádzačov o zamestnanie, komparácia vybraných
systémov druhošancového vzdelávania v zahraničí a analýza aplikačnej praxe druhošancového
vzdelávania v Slovenskej republike. Správa tiež prináša návrhy odporúčaní pre zabezpečovanie procesu
zvyšovania zamestnateľnosti prostredníctvom vzdelávania nezamestnaných s nízkym vzdelaním v
systéme verejných služieb zamestnanosti.
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Nákladovosť v sociálnych službách : Prieskum nákladov vo vybraných zariadeniach sociálnych
služieb / Rastislav Bednárik, Miloš Tumpach. - Bratislava : IVPR, 2016. - 47 s.
Plný text:
www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2016/Bednarik/vu_nakladovost_v_socialnych_sluzbach_bed
narik_2016.pdf
V 50890 (L)
Anotácia: Štúdia prezentuje rozsah a podiel nákladov na poskytované sociálne služby u vybraných 36
poskytovateľov v 80 zariadeniach sociálnych služieb v rámci celého Slovenska. Podrobnejšie sú
sledované náklady na mzdy, odvody do poistných fondov, náklady na energie, materiál, prijímané služby,
odpisy a osobitne sú sledované priemerné mesačné náklady na 1 klienta. Sledované údaje sú za rok
2015. Analyzovaná je situácia v domovoch sociálnych služieb, v špecializovaných zariadeniach, v
zariadeniach podporovaného bývania, v zariadeniach pre seniorov, v zariadeniach opatrovateľskej služby,
v rehabilitačných strediskách a v denných stacionároch. Sledované boli aj príjmy a zdroje financovania v
týchto zariadeniach. Cieľom bolo získať relevantnú údajovú základňu pre následnú prípravu návrhov
opatrení na možnú racionalizáciu nákladových položiek.
Návrh obsahových a organizačných aspektov vzdelávania pre účely hodnotenia podmienok kvality
sociálnych služieb / Kvetoslava Repková. - Bratislava : IVPR, 2017. - 35 s.
Plný text:
http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2017/Repkova/navrh_organizacnych_a_obsahovych_a
spektov_repkova_2017.pdf
V 50920 (L)
Anotácia: Odborný materiál je súčasťou 3-ročnej výskumnej úlohy venovanej otázkam kvality sociálnych
služieb a jej merania a realizovanej v rámci Kontraktu medzi MPSR SR a IVPR v rokoch 2015-2017.
Nadväzuje na teoreticko-metodologické a metodické materiály z rokov 2015-2016, v ktorých autorka,
spoločne so širším tímom odborníkov/čok, spracovala teoretické základy a odporúčajúce metodické
postupy pre implementáciu podmienok kvality do poskytovateľskej praxe (2015) a pre hodnotenie
podmienok kvality v rámci pôsobnosti MPSVR SR (2016). Vychádzajúc z oboch materiálov a iných
dostupných učebnicových, monografických a iných zdrojov autorka predstavuje návrh obsahových a
organizačných (formálnych) aspektov vzdelávania budúcich hodnotiteľov/liek kvality sociálnych služieb.
Vzdelávací program pod názvom "Hodnotenie kvality sociálnych služieb" (skratka "QEVA") je predstavený
v dvoch verziách: a) pilotnej verzii, pre účely jej projektového overenia; b) vo forme návrhu
špecializačného vzdelávacieho programu/vzdelávacieho programu pre nadstavbovú odbornú činnosť
spracovaného v súlade s profesijnou legislatívou v oblasti sociálnej práce na Slovensku.
Nelegálna práca, fraudulentná práca, agentúrne zamestnávanie a ich dopady na pracovné
podmienky a BOZP : I. etapa VÚ / Rastislav Bednárik, Miroslava Kordošová. - Bratislava : IVPR, 2016. 145 s.
Plný text:
http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2016/Bednarik/nelegalna_praca_fraudulentna_praca_v
u_2016.pdf
V 50893 (L)
Anotácia: Predložená štúdia sa skladá zo štyroch častí, kapitol. Prvá kapitola sa zameriava na priblíženie
problematiky prekérnej a fraudulentnej práce prostredníctvom výpovedí expertov z tejto oblasti. Druhá
časť informuje a zhŕňa poznatky zo štyroch previerok vykonaných v rokoch 2011 - 2014 Národným
inšpektorátom práce zameraných na kontrolu agentúr dočasného zamestnávania. Tretia časť pojednáva o
všeobecne právnych východiskách zabezpečovania BOZP na pracoviskách, kde sú pracujúcimi
zamestnanci agentúr dočasného zamestnávania. Tiež sa tu pojednáva o povinnostiach užívateľských
zamestnávateľov ohľadne zabezpečenia BOZP. V štvrtej kapitole sú navrhnuté okruhy otázok pre
prieskum u užívateľských zamestnávateľov.
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Systémy riadenia a ich vplyv na manažment bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - pracovný
stres, rizikové správanie, pracovné podmienky a ich dopady na BOZP : I. etapa. Správa z
výskumnej úlohy / Jana Urdziková, Miroslava Kordošová. - Bratislava : IVPR, 2015. - 174 s.
Plný text:
http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2015/Urdzikova/2015_vu_systemy_riadenia_a_bozp.pd
f
V 50894 (L)
Anotácia: Výskumná úloha predstavuje prvú etapu riešenia. Zaoberá sa analýzou interakcií medzi
psychosociálnymi a organizačnými rizikovými faktormi v pracovnom procese a posudzuje vplyv systémov
riadenia ako systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, systému manažérstva kvality
a systému riadenia postaveného na spoločensky zodpovednom správaní sa organizácií, na manažment
zdravia pracovníkov v pracovnom prostredí. Špecifikuje psychosociálne faktory spôsobujúce pracovnú
záťaž pracovníkom, pracovný stres, rizikové správanie, pracovné podmienky a ich dopady na BOZP.
Venuje sa podpore bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku. Identifikuje skupiny zamestnancov
citlivých na nepriaznivé účinky psychosociálnych rizikových faktorov na zdravie pri výkone povolania. Pri
riešení problematiky boli zmapované a zohľadnené kľúčové poznatky vyplývajúce z empirického
skúmania v oblasti riadenia BOZP a psychosociálnych rizík v pracovnom procese. Výskumná úloha
prináša návrh stratégie a programov prevencie a intervencie v oblasti BOZP. Základnou snahou pri
návrhu stratégie a programov bolo systematizovať a poňať komplexne problematiku psychosociálnych
rizík v pracovnom procese a ich dopadov na BOZP, pričom však v plnej miere zakomponovať princípy a
nástroje systémov riadenia.
Systémy riadenia a ich vplyv na manažment BOZP - pracovný stres, rizikové správanie, pracovné
podmienky a ich dopady na BOZP : II. etapa: Riadenie psychosociálnych rizikových faktorov
zamestnancov pracujúcich v oblasti školstva / Jana Urdziková, Miroslava Kordošová. - Bratislava :
IVPR, 2016. - 326 s.
Plný text:
http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2016/Urdzikova/2016_vu_systemy_riadenia_a_bozp_ii
_etapa.pdf
V 50895 (L)
Anotácia: Školstvo nie je len skupina systémov, ale tvorí ho veľká skupina ľudí - pedagogických,
odborných a nepedagogických zamestnancov/ýň, bez práce ktorých by nebolo možné zabezpečiť
výchovno-vzdelávací proces. Výchova a vzdelávanie budúcej generácie si vyžaduje náležitú pozornosť,
pretože práve prostredníctvom procesu výchovy a vzdelávania sa formuje vzdelanostná úroveň budúcej
generácie, ktorá bude v budúcnosti kreovať našu spoločnosť a tvoriť hodnoty. Profesia učiteľa a jeho
poslanie má preto celospoločenský význam. Nemožno zaprieť fakt, že výchovno-vzdelávací proces je tak
kvalitný, ako sú kvalitní zamestnanci/kyne, ktorí ho tvoria a to, v akých pracovných podmienkach pracujú.
Hlavným cieľom II. etapy výskumnej úlohy bolo preskúmať pracovné podmienky v školstve so zameraním
sa na psychosociálne rizikové faktory, BOZP a systém riadenia. Pozornosť sme tiež upriamili na pracovný
stres a vyskytujúce sa patologické javy na pracovisku v regionálnom i vysokom školstve. Ide najmä o
násilie na pracovisku a šikanovanie ako mobbing, či bossing. V rámci výskumnej úlohy sme sa s
osobitným dôrazom zameriavali na zamestnancov vekovej kategórie 50+ vzhľadom na prognózy vývoja
starnutia populácie na Slovensku a preto sme stručne priblížili zdravé pracovisko pre všetky vekové
kategórie ako podporu udržateľného pracovného života. Opierajúc sa o zistenia z I. etapy riešenia
výskumnej úlohy, nahliadnutím do zistení výskumov, výskumných štúdií a prieskumných sond
realizovaných výskumnými tímami v regionálnom i vysokom školstve na národnej úrovni, ktoré sme
doplnili zisteniami z výskumu realizovaného v rámci II. etapy výskumnej úlohy, sme získali značnú
empirickú a vedomostnú platformu. Na jej základe sme navrhli opatrenia prevencie a intervencie pre
zníženie psychosociálnej záťaže zamestnancov pracujúcich v školstve s cieľom zlepšiť pracovné
podmienky, zabezpečiť pracovnú pohodu a spokojnosť s vykonávanou prácou, čo je základom pre zdravé
a dôstojné pracovné prostredie.
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Vývoj sociálnej situácie osôb so zdravotným postihnutím a ich rodín - sekundárna výskumná
analýza / Kvetoslava Repková, Daniela Kešelová, Darina Ondrušová. - Bratislava : IVPR, 2016. - 108 s.
Plný text:
http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2016/Repkova/vyvoj_socialnej_situacie_osob_so_zp_v
u_repkova_2016.pdf
V 50892 (L)
Anotácia: Štúdia nadväzuje na záväzky verejných subjektov spracovávať a zverejňovať prehľadové
informácie a analýzy vývoja vybraných ukazovateľov sociálnej situácie osôb so zdravotným postihnutím a
ich rodín upravených v Národnom programe rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným
postihnutím na roky 2014-2020. Je spracovaná v rámci Kontraktu medzi MPSVR SR a IVPR na rok 2016.
Jej cieľom je zvýšiť povedomie odbornej i laickej zainteresovanej verejnosti o vývoji sociálnej situácie
osôb so zdravotným postihnutím a ich rodín vo vybraných oblastiach, a to na základe dostupných
štatistických údajov spracovávaných v rámci existujúcich monitorovacích systémov. Vnútorne je členená
na štyri hlavné časti: zdravie, sociálnu ochranu, vzdelávanie a zamestnávanie osôb so zdravotným
postihnutím. V rámci analýzy autorky sledujú princípy životného a rodinného cyklu tejto cieľovej skupiny.
Záverečná správa z výskumu a sčítania ľudí bez domova na území mesta Bratislavy v roku 2016 /
Darina Ondrušová, Daniel Gerbery, Milan Fico, Jarmila Filadelfiová, Gábor Csomor. - Bratislava : IVPR,
2016. - 83 s. Plný text:
www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2016/Ondrusova/zaverecna_sprava_scitanie_ondrusova_20
16.pdf
V 50898 (L)
Anotácia: Záverečná správa z výskumu a sčítania ľudí bez domova na území mesta Bratislavy
predstavuje metodologické východiská a výsledky historicky prvého zisťovania o ľuďoch bez domova v
hlavnom meste SR. K hlavným cieľom výskumu a sčítania patrilo zistiť dolnú hranicu počtu ľudí bez
domova v Bratislave a na základe dotazníkového prieskumu získať poznatky o príčinách straty bývania,
socio-demografických charakteristikách, preferovaných oblastiach pomoci a ďalších vybraných oblastiach
života ľudí bez domova. Vymedzenie ľudí bez domova sa vo výskume a sčítaní odvíjalo od medzinárodne
uplatňovanej ETHOS typológie bezdomovectva a vylúčenia z bývania. Aj v zmysle tejto typológie je v
správe venovaná osobitná pozornosť osobám sčítaným na ulici a v nocľahárňach, a osobám sčítaným v
zariadeniach krátkodobého ubytovania. Súčasťou záverečnej správy je tiež reflexia procesného
zabezpečenia výskumu a sčítania z pohľadu kľúčových aktérov, ktorými boli Inštitút pre výskum práce a
rodiny, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, mimovládne organizácie poskytujúce služby ľuďom bez
domova, ako aj sčítací komisári – dobrovoľníci.
Zmeny v systéme pomoci v hmotnej núdzi a prieskum dopadov zmien v poskytovaní príspevku na
bývanie v rámci pomoci v hmotnej núdzi / Daniel Škobla, Gábor Csomor, Jarmila Filadelfiová. Bratislava : IVPR, 2016. - 75 s. Plný text:
www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2016/Skobla/zmeny_v_systeme_pomoci_v_hmotnej_nudzi_s
kobla_csomor_filadelfiova_2016.pdf
V 50919 (L)
Anotácia: Predkladaný materiál je záverečná správa z dvoch výskumných úloh: "Zmeny v systéme pomoci
v hmotnej núdzi" a "Prieskum dopadov zmien v poskytovaní príspevku na bývanie v rámci pomoci v
hmotnej núdzi". Rozhodnutie spojiť dve výskumné úlohy do jedného celku vychádzalo z faktu, že
príspevok na bývanie tvorí súčasť pomoci v hmotnej núdzi (PvHN) a nie je možné komplexne analyzovať
jeho poskytovanie oddelene. Predkladaná správa teda poskytuje pohľad na zmeny v PvHN vo vzťahu k
zákonu 417/2013 Z. z. a náčrt praktík v poskytovaní PvHN na základe terénneho výskumu. Výskumníkov
zaujímali najmä zmeny zamerané na aktivizáciu a motiváciu osôb v systéme, ktoré boli prijaté v roku 2013
s deklarovaným cieľom lepšieho uplatnenia sa na trhu práce a zlepšenia príjmovej situácie. Medializované
informácie, ale aj diskusie odbornej verejnosti prinášajú rozporuplné názory na implementovanie zákona
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č. 417/2013 Z. z. na lokálnej úrovni. Doposiaľ však nebola pre tvorcov politík poskytnutá solídna spätná
väzba vo forme poznatkov na základe nezávislého výskumu. Najmä o praktikách pri implementácii zákona
sa na centrálnej úrovni vie pomerne málo. Táto správa sa preto snaží poskytnúť spätnú väzbu pre tvorcov
politík vo vzťahu k celkovému procesu aktivizácie a motivácie osôb v tomto systéme. Riešenie výskumnej
úlohy bolo založené na interdisciplinárnom prístupe a výskumný tím kombinoval dve skupiny metód kvantitatívne a kvalitatívne.
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BOZP a aspekty zelenej ekonomiky : 7. časť. BOZP a čistenie odpadových vôd / Miroslava
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In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.1/2017, s. 36-45.
Ergonómia ručeného náradia, pracovné prestávky, regenerácia a čas na zotavenie / Branislav
Bartoň, Janka Bartoňová.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.1/2017, s. 27-30.
Evakuácia ohrozených a postihnutých osôb / Juraj Danko.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.2/2017, s. 9-10.
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Bezpečnost a hygiena práce
Analýza a změna nebezpečného chování zaměstnanců / Jiří Vala.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.6/2017, s. 13-14, 19-25.
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Nanočástice, nanotechnologie a nanoprodukty a jejich vazba na bezpečnost a ochranu zdraví při
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Novelizace mezinárodní dohody pro přepravu nebezpečných věcí po silnici ADR 2017 / Libor Krejčí.
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