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Knihy

Bytová politika : Teorie a inovace pro praxi / Martin Lux, Tomáš Kostelecký. - 1. vyd. - Praha : SLON,
2011. - 229 s. - (Studijní texty). - ISBN 978-80-7419-068-1 : 12,54 EUR.
50950
Anotácia: Kniha je vědeckou monografií i studijním textem pro vysokoškolské studenty oboru sociální
politika či přímo kursu bytová politika. Je členěna do pěti hlavních kapitol, které čtenáře postupně
seznamují s jednotlivými tematickými okruhy. Kniha je určena studentům kurzů sociální politiky, bytové
politiky, ekonomie bydlení, architektury, urbanismu, sociální geografie a příbuzných oborů. Zaujmout by
mohla i zástupce státní správy, regionálních a místních samospráv, případně představitele
developerských a investičních společností. Je doplněna o kontrolní otázky k jednotlivým kapitolám a
ilustrace Martina Ferka.

Koncepcia integrácie cudzincov v Slovenskej republike. - 1. vyd. - Bratislava : MPSVR SR, 2009. - 96
s.
Plný text: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/integraciacudzincov/dokumenty/koncepcia-integracie-cudzincov-v-slovenskej-republike.pdf
50946
Anotácia: Publikácia predstavuje prvú ucelenú koncepciu integrácie cudzincov v Slovenskej republike a
má ambíciu stať sa inšpiráciou a námetom pre tvorcov politík, predstaviteľov orgánov štátnej správy,
mimovládne organizácie, dobrovoľníkov a predstaviteľov občianskej spoločnosti. Tento dokument,
predložený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, vláda SR prerokovala a schválila na svojom
zasadnutí 6. mája 2009.

Kvalita života detí a mladých ľudí v ústavnej starostlivosti / Ivan Lukšík, Albín Škoviera, Lucia
Hargašová, Milan Fico. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2017. - 152 s. - ISBN 978-80568-0077-5.
50945
Anotácia: V súčasnosti sa nezanedbateľná časť populácie detí (v roku 2015 1,33 %) sa najmä pre
nedostatočnú starostlivosť rodičov ocitne v sociálnom systéme náhradnej starostlivosti. Štát alebo iné ním
poverené inštitúcie preberajú na kratší alebo dlhší čas zodpovednosť za tieto deti.
Prioritou je, aby dieťa strávilo v náhradnej starostlivosti len nevyhnutný čas, aby bolo umiestnené v
rodinnom, alebo na rodinu sa podobajúcom prostredí. To, aby dieťa nebolo ohrozené a aby v náhradnej
starostlivosti prosperovalo, majú zabezpečovať právne dokumenty (Deklarácia práv dieťaťa a iné) a tiež
koncepcie sociálno-právnej ochrany detí.
Dôležitú úlohu v tejto otázke zohrávajú štandardy práce v náhradnej starostlivosti, resp. v detských
domovoch, ktoré žiaľ nie sú zatiaľ na Slovensku uplatnené. Jedným z krokov na zlepšenie kvality ústavnej
starostlivosti je teoretické rozpracovanie a praktické použitie konceptu kvality života v náhradnej
starostlivosti, využívaného v sociálnych vedách. Tento koncept vedie k tomu, aby sme sa zaoberali tak
objektívnymi ukazovateľmi inštitucionálneho, materiálneho a sociálneho zabezpečenia starostlivosti detí,
ako aj ich subjektívnou životnou pohodou. Tento prístup umožňuje akcentovať spolurozhodovanie detí a
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mladých ľudí o podmienkach ich starostlivosti. Posilnenie kvality života môže tiež znižovať
pravdepodobnosť nepriaznivých životných dráh detí a mladých ľudí po odchode z ústavnej starostlivosti.

Modern Social Work Theory / Malcolm Payne. - 4. vyd. - London : Palgrave Macmillan, 2014. - 441 s. ISBN 978-0-230-24960-8 : 50,51 EUR.
50962
Anotácia: Prepracované a doplnené štvrté vydanie medzinárodnej bestsellerovej učebnice, ktorá je
klasikou vo svojej oblasti. Autor publikácie je jedným z popredných mien v sociálnej práci. Kniha poskytuje
komplexný a kritický prehľad hlavných teórií praxe, ktoré budú užitočnými sprievodcami pre študentov v
priebehu ich kurzu a ich kariéry ako praktizujúcich. Malcolm Payne predstavuje jasné a stručné
hodnotenie kladov a nevýhod hlavných teórií, ktoré formujú sociálnu prácu a porovnávajú medzi nimi. Ide
o ideálny text pre teóriu, metódy a praktické moduly pre študentov sociálnej práce na úrovni
vysokoškolského a postgraduálneho štúdia, ako aj kvalifikovaných pracovníkov sociálnej práce.

Monitoring latentnej kriminality a viktimologickej situácie na Slovensku : Výsledky celoštátneho
výskumu obetí kriminality / Daniela Košecká, a kol. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - 322 s.
- ISBN 978-80-8168-709-9.
50948
Anotácia: Cieľom predkladanej monografie je zmapovanie miery viktimácie obyvateľov jednotlivými druhmi
deliktov a okolností, za akých sa odohrali násilné incidenty a taktiež preskúmanie postviktimizačných
následkov pociťovaných obeťami. Tematicky nové je preskúmanie vnímania hrozieb a kvality života
obeťami a svedkami násilia a tiež preskúmanie využívania inštitucionálnej a laickej pomoci obetiam
respondentmi.

Nové technológie v pracovnom práve a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci : Právne a
psychologické aspekty / Helena Barancová. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2017. - 96 s. - (Teoretik). - ISBN
978-80-7502-241-7.
50944
Anotácia: Nové technológie podstatným spôsobom ovplyvňujú aj oblasť pracovnoprávnych vzťahov.
Zamestnávateľom poskytujú doteraz netušené možnosti nahrádzať ľudskú prácu, čím sa v najbližších
rokoch veľmi podstatným spôsobom zmení štruktúra existujúceho trhu práce. Digitalizácia výrobných a
pracovných postupov na jednej strane uľahčuje výkon fyzickej práce, no na druhej strane rozširuje
doterajšie neštandardné formy práce, ktoré nie sú dostatočne právne kryté primeranou sociálnoprávnou
ochranou. Nové technológie pozitívne ovplyvňujú pracovné podmienky zamestnancov, ako aj bezpečnosť
a ochranu zdravia pri práci a súčasne vytvárajú nové sociálne riziká najmä v oblasti pracovného času,
ktoré spočívajú v požiadavkách smerujúcich na zamestnancov byť v stálej online dispozícii svojmu
zamestnávateľovi, čím sa búrajú doterajšie zákonné hranice medzi pracovným časom a dobou odpočinku.
Nové technológie v oblasti pracovnoprávnych vzťahov poskytujú pre zamestnávateľov nové
sofistikovanejšie a stále rafinovanejšie formy zásahov do súkromného života zamestnancov, čo
nepriaznivo ovplyvňuje kvalitu ich osobného a profesijného života. Nové technológie najmä dynamickým
rozvojom medicíny v budúcnosti môžu zásadným spôsobom ovplyvniť aj existujúci právny model ochrany
materstva a rodičovstva. Monografia analyzuje nielen pozitívne, ale aj negatívne dôsledky vplyvu nových
technológií v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a poskytuje odborný náhľad na ich riešenie v právnej
teórii aj v aplikačnej praxi. Je určená predovšetkým predstaviteľom justičných povolaní, najmä sudcom a
advokátom, zamestnávateľom, zamestnancom, predstaviteľom legislatívnych orgánov, ako aj zástupcom
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zamestnancov. Dielo iste zaujme aj študentov právnických fakúlt, najmä doktorandov z oblasti pracovného
práva ako inšpirácia pri ďalšom právnickom vzdelávaní.

Pracovnoprávne vzťahy v školstve : Uplatňovanie právnych predpisov platných pre oblasť
pracovnoprávnych vzťahov vrátane odmeňovania zamestnancov rezortu školstva / Jarmila
Belešová. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - 251 s. - ISBN 978-80-8168-605-4 : 25,20 EUR.
50952
Anotácia: Obsahom publikácie je odborný výklad problematiky pracovnoprávnych vzťahov vrátane
odmeňovania v rezorte školstva so zameraním na zamestnancov regionálneho školstva, t. j. na
pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ostatných nepedagogických zamestnancov
škôl a školských zariadení.
Autorka je dlhoročnou uznávanou odborníčkou s rozsiahlym teoretickými znalosťami a praktickými
skúsenosťami, ktoré prezentuje bohatou publikačnou a prednáškovou činnosťou. Publikácia v jej podaní
je akýmsi praktickým sprievodcom pracovnoprávnou problematikou v oblasti výchovy a vzdelávania.
V časti Pracovný pomer rieši predzmluvné vzťahy, pracovnú zmluvu, vznik pracovného pomeru, skúšobnú
dobu, pracovný pomer na dobu určitú a na kratší pracovný čas, dohodu o zmene pracovných podmienok,
skončenie pracovného pomeru s účasťou zástupcov zamestnancov, neplatné skončenie pracovného
pomeru, pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní, odstupné, odchodné, povinnosti zamestnanca či
pracovný poriadok. V časti Pracovný čas a doba odpočinku sa venuje začiatku a koncu pracovného
pomeru, pružnému pracovnému času, prestávkam v práci, práci nadčas, evidencii pracovného času či
dovolenke.
V časti Odmeňovanie rieši kvalifikačné predpoklady, od zaraďovania do tarifných tried, cez zápočet praxe,
plat vo všetkých jeho zložkách vrátane všetkých možných príplatkov a podrobne sa venuje prekážkam v
práci, stravovaniu zamestnancov a dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Zrozumiteľné a pragmatické podanie matérie je predpokladom pre ambíciu titulu stať sa dobrým
pomocníkom pri riešení problematiky personálneho zabezpečenia prevádzky vzdelávacích zariadení. Je
určený pre riaditeľov a manažment škôl a školských zariadení regionálneho školstva a všetkých ďalších
zodpovedných na úseku personálneho manažmentu výchovnovzdelávacích zariadení.

Pracovný čas : Pracovný čas a doba odpočinku. Varianty pracovných režimov. Harmonogram a
druhy pracovných zmien. Rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, konto
pracovného času. Nočná práca, domácka práca a telepráca. Pružný pracovný čas. Pracovná
pohotovosť. Práca nadčas / Jozef Toman. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. - 219 s. - ISBN
978-80-8168-794-5 : 22,80 EUR.
50953
Anotácia: Ak sa na knižnom trhu objaví publikácia, ktorá sa zameriava na špecifickú problematiku a ktorá
čitateľovi poskytuje návod na riešenie problémov z praxe, právom sa teší záujmu odbornej verejnosti.
Publikácia Pracovný čas patrí presne do tejto kategórie odborných publikácií.
Otázky súvisiace s pracovným časom patria k základným otázkam v pracovnom práve a pri ich riešení
vzniká množstvo nejasností. Cieľom publikácie je poukázať na niektoré z nich a ponúknuť návod na ich
riešenie. Témy ako pracovný čas a doba odpočinku, pracovné režimy, nočná práca a telepráca, pružný
pracovný čas, práca nadčas, pracovná pohotovosť či evidencia pracovného času sú len stručným
výberom toho, čo čitateľ v šestnástich kapitolách knihy nájde. Nepostrádateľným základom publikácie sú
príklady, na ktorých sú vysvetlené jednotlivé ustanovenia Zákonníka práce. JUDr. et Mgr. Jozef Toman,
PhD., autor publikácie, neobchádza ani problémy vznikajúce pri aplikácii právnej úpravy pracovného času
v praxi, na ktoré poukazuje na niektorých miestach knižnej novinky.
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Publikácia je určená predovšetkým mzdovým účtovníkom, personalistom, zamestnávateľom a širokej
odbornej verejnosti, ktorá sa venuje pracovnému právu.

Primárna prevencia rodovo podmieneného násilia a domáceho násilia v školskom vzdelávaní na
Slovensku / Monika Bosá, Dagmar Horná, Katarína Minarovičová, Zuzana Kiczková. - 1. vyd. - Bratislava
: IVPR, 2017. - 124 s. - ISBN 978-80-7138-156-3.
Plný text: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/files/2016/02/Primarna-prevencia-rodovopodmieneneho-nasilia-a-domaceho-nasilia-v-skolskom-vzdelavani-na-Slovensku-1.pdf
50941
Anotácia: Je známou skutočnosťou, že demokracie môžu budovať a zveľaďovať jedine demokraticky
kompetentní ľudia. Ľudskoprávne vzdelávanie je jednou z kľúčových edukácií pre nadobudnutie zmyslu
pre demokraciu, rešpektu k ľudskej jedinečnosti a dôstojnosti. Ľudské práva a demokratické občianstvo sú
zásadné pre sociálnu stabilitu, kohéziu a rozvoj. Moderné demokracie aj prostredníctvom svojich
vzdelávacích alebo školských politík usilujú o kultúru mieru a nenásilia.
Problematika rodovej rovnosti ako súčasť ľudských práv je jednou z oblastí, ktoré patria medzi kľúčové
hodnotové a záujmové oblasti EÚ. Slovenská republika sa hlási k modelu západnej demokracie a oficiálne
deklaruje záujem ochrany ľudských práv ako jedno z východísk svojej štátnosti (Ústava SR). Systém
garancií rodovej rovnosti a ľudských práv žien s dôrazom na oblasť vzdelávania má v našich
podmienkach dlhú tradíciu. Cieľom tejto vedeckej monografie je identifikácia aktuálneho stavu
realizovanej primárnej prevencie rodovo podmieneného násilia v rôznych prostrediach (typoch a
stupňoch) vzdelávania na Slovensku, identifikácia možných bariér a stimulov efektívnej primárnej
prevencie rodovo podmieneného násilia ako aj identifikácia príležitostí, ktoré aktuálny vzdelávací systém v
rámci svojich možností (prípadne s aplikáciou minimálnych zásahov) pre zefektívnenie primárnej
prevencie ponúka.

Sociálna práca v domácej opatrovateľskej službe / Kvetoslava Repková. - 1. vyd. - Bratislava : IVPR,
2017. - 60 s. - ISBN 978-80-7138-157-0.
Plný text:
http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/2017/socialna_praca_v_domacej_opatrovatelskej_sluzbe__web.pdf
50939
Anotácia: Z úvodu: Táto štúdia vznikla ako čiastkový výstup prípravy komplexnejšieho monografického
diela autorky zameraného na problematiku vzťahov medzi sociálnou prácou a sociálnymi službami.
Autorka v ňom vychádza z poznania, že vzťahy medzi sociálnou prácou a sociálnymi službami sa niekedy
javia ako nejasné, neprehľadné, až chaotické. Inokedy sa považujú za niečo veľmi prirodzené, tak
prirodzené, že sa sociálna práca a sociálne služby vnímajú ako totožné veci.
V sociálno-politickej rovine sú tieto vzťahy deklarované v jednom z úvodných ustanovení zákona o
sociálnych službách, že "... sociálne služby sa vykonávajú najmä prostredníctvom sociálnej práce ..." (§2
zákona o sociálnych službách). Takáto formulácia sa však môže vykladať a aplikovať rôzne: napríklad, že
v sociálnych službách majú pracovať najmä sociálni pracovníci a pracovníčky, a teda, že sociálne služby
majú byť primárne výkonom sociálnej práce. Alebo, že prakticky všetko, čo sa robí v sociálnych službách,
sa má nazývať sociálnou prácou, bez ohľadu na to, kto činnosti vykonáva, nakoľko sociálne služby a
sociálna práca majú veľmi podobné poslanie a ciele.
V oboch prípadoch ide o extrémne výklady, ktoré spravidla nemajú s realitou veľa spoločného.
Stotožňovanie sociálnej práce a sociálnych služieb môže limitovať odborné angažovanie sociálnych
pracovníkov a pracovníčok aj v iných systémoch sociálnej ochrany ľudí ako v systéme sociálnych služieb
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(napr. v sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele; v kompenzačnej pomoci osobám s ťažkým
zdravotným postihnutím; v penitenciárnej či postpenitenciárnej starostlivosti). Na strane druhej, môže
viesť k nedoceňovaniu významu iných odborných disciplín v sociálnych službách (napr. ošetrovateľských,
pedagogických, psychologických). Aj preto si štúdium vzťahov sociálnej práce a sociálnych služieb
zasluhuje osobitnú pozornosť, a to cez systémovú (inštitucionalizačnú) optiku sociálnej práce v sociálnych
službách. V takejto optike sú vzťahy sociálnej práce a sociálnych služieb otázkou vzťahu obsahu (sociálna
práca) a formy (sociálne služby).

Sociálna práca v sociálnych službách / Kvetoslava Repková. - Bratislava : IVPR, 2018. - 230 s. - ISBN
978-80-7138-163-1.
Plný text: https://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/2018/sp_v_soc_sluzbach.pdf
50963 – 50964
Anotácia: Cieľom monografie je na základe výskumnej činnosti prispieť k odbornému objasňovaniu
vzťahov medzi sociálnou prácou a sociálnymi službami cestou hlbšieho poznávania súvislostí medzi inštitucionálnymi podmienkami pre výkon sociálnej práce a rolovým repertoárom sociálnych pracovníkov a
pracovníčok v sociálnych službách, ktorý je inštitucionálnymi podmienkami determinovaný.
Ide o otázky, ktoré neboli v podmienkach Slovenska doposiaľ predmetom systematickejšieho výskumného
záujmu, pričom sú významné pre prijímanie kvalifikovaných sociálno-politických rozhodnutí týkajúcich sa
systému sociálnych služieb a ich zabezpečovania, a to ako vo všeobecnej, tak v druhovej optike
sociálnych služieb. Rovnako základom rozhodnutí zameraných na aplikáciu profesijnej legislatívy
sociálnej práce, o ktorú v súčasnosti opierame svoje ambície podpory kvalitného výkonu sociálnej práce,
zvyšovania odborného povedomia sociálnych pracovníkov a pracovníčok a zlepšovania ich
spoločenského statusu, vrátane statusu v rámci odborného pôsobenia v sociálnych službách.

Sociálna práca vo vybraných sociálnych službách krízovej intervencie / Kvetoslava Repková. - 1.
vyd. - Bratislava : IVPR, 2017. - 74 s. - ISBN 978-80-7138-158-7.
Plný text: http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/2017/socialna%20praca.pdf
50940
Anotácia: Druhová štúdia zameraná na postavenie a úlohy sociálnej práce vo vybraných sociálnych
službách krízovej intervencie poukazuje na špecifiká sociálnej práce v týchto službách. Zaoberá sa
ne/vyjasnenosťou roly sociálnej práce v nich. Tým, čo je opodstatnené od sociálnych pracovníkov
očakávať, a čo vlastne ešte sociálna práca je, a čo už nie. Ide tak o ojedinelú štúdiu zameranú na
postavenie sociálnej práce v službách krízovej intervencie.
V kapitole "Namiesto záveru" je uvedený citát: "... išli tie zimné mesiace a vtedy sme si všimli, že tu máme
zase klientov, ktorí tu boli aj pred rokom, aj pred dvomi rokmi ... Už nechceme každý rok ... problém hasiť.
Je najvyšší čas začať pracovať tak, že ich posunieme niekam a pomôžeme im." Práve tento citát je o
uvedomení si potrebnosti zmeniť vnímanie pomoci klientom. O nevyhnutnosti zamerať sa na
profesionálne, odborné a systematické pomáhanie, teda na skutočnú sociálnu prácu.
Primárnym cieľom štúdie je podporiť rozvoj odborného poznania v oblastiach postavenia a úloh sociálnej
práce v službách krízovej intervencie a podnietiť záujem o predmetne orientovaný výskum. Prepojením
sekundárnej analýzy vedecko-výskumných prác s názormi regionálnych koordinátorov poskytuje
jedinečné spojenie odborných poznatkov a skúseností praktikov. A má tak najlepšie predpoklady k tomu,
aby tento svoj cieľ plnila. /Z vyjadrenia garanta odborných aktivít NP PVSSKIKÚ (Mgr. Marek Sušinka)
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Stav sociálnej ochrany na Slovensku : Situácia k 1. januáru 2018 / Rastislav Bednárik. - Bratislava :
IVPR, 2018. - 68 s. - ISBN 978-80-7138-161-7.
Plný text:
http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2018/socialna_ochrana_k_1_januaru_2018.pdf
50937
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.

Strategický manažment v praxi manažéra / Peter Sakál, a kol. - 1. vyd. - Trnava : SP SYNERGIA,
Tripsoft, 2007. - 703 s. - ISBN 978-80-89291-04-5.
Plný text: https://sweb.mtf.stuba.sk/obsahy/strategicky_manazment_v_praxi_manzera_07
Plný text: http://www.scss.sk/smpmcd/files/strateg_manag_v_praxi_manazera/uvod/uvod.pdf
50942
Anotácia: Z predslovu: Stále platí: Každý, kto sa pokúsil vo svojom živote uskutočniť svoj tajný sen,
strategický cieľ, vie, že to vždy nebolo až také ľahké, ako si prečítať dobrú knihu, resp. učebnicu o
strategickom manažmente v bezpečí rodinného kruhu.
Aj predkladaná monografia STRATEGICKÝ MANAŽMENT V PRAXI MANAŽÉRA má svoju neľahkú
genézu vzniku (spojenú s osobnými ambíciami a ješitnosťou niektorých zainteresovaných subjektov, s
finančnými a materiálnymi problémami a pod.), tak ako skoro každý strategický projekt. Monografia
vznikla ako jasne definovaná kolektívna práca medzinárodného rozmeru v priebehu rokov 2006-2007
zvýšeného pracovného úsilia a prevratných osobnostných i celospoločenských zmien. Preto vďaka patrí
všetkým spoluautorom a tiež inštitúciám, ktoré týmto spôsobom zároveň aj reprezentovali navonok svojimi
publikačnými výstupmi. Splnením tohto cieľa, kolektív autorov chcel prispieť k naplneniu vízie Agendy 21
a Lisabonskej stratégie v jednotlivých pilieroch stratégie trvalo udržateľného rozvoja (TUR). Zároveň je to
náš skromný príspevok k 70. výročiu STU a Roku ruského jazyka, za ktorý vyhlásil prezident Ruskej
federácie Vladimír Putin rok 2007!
Monografia je určená pre študentov a doktorandov univerzít predovšetkým technického, ale aj iného
zamerania, rovnako ako aj pre manažérov a riadiacich pracovníkov na všetkých stupňoch riadenia, ktorí si
chcú doplniť vedomosti zo strategického manažmentu a získať tak prehľad o jeho možnostiach na
zvýšenie efektívnosti svojej práce. Jej napísaním sme sledovali hlavný cieľ, poskytnúť uvedeným
cieľovým skupinám v čo najprehľadnejšej podobe informáciu o vybraných problémoch strategického
manažmentu, k čomu má prispieť forma výkladu aj rad ilustratívnych príkladov, grafických ilustrácií k
jednotlivým témam, tri prílohy a zoznam použitej literatúry k všetkým nastoleným problémom.
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Šikanovanie v základných a stredných školách z pohľadu triednych učiteľov a koordinátorov
prevencie / Marianna Pétiová. - 1. vyd. - Bratislava : CVTI, 2016. - 49 s. - ISBN 978-80-89354-66-5.
50959
Anotácia: Cieľom výskumu bolo zmapovať situácia v oblasti prevencie a eliminácie šikanovania a
agresívneho správania u žiakov základných a stredných škôl z pohľadu ich triednycm učiteľov a
koordinátorov prevencie, na základe získaných údajov načrtnúť situáciu v oblasti prevencie šikanovania a
možnosti eliminácie tohto spoločensky negatívneho javu.

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. - 1. vyd. Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, 2016. - 106 s. - ISBN 978-80-8140-244-9 : 4 EUR.
50965
Anotácia: Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schválilo
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. júla 2016 pod číslom 201617780/27322:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 2016.
Štátny vzdelávací program je záväzný dokument, ktorý stanovuje všeobecné ciele vzdelávania a kľúčové
kompetencie, ku ktorým má vzdelávanie smerovať.
V školskom roku 2016/2017 budú všetky materské školy realizovať predprimárne vzdelávanie podľa ŠkVP
vypracovaných v súlade so ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleným
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Obsah: Ciele výchovy a vzdelávania v materskej škole. Stupeň vzdelávania. Profil absolventa.
Vzdelávacie oblasti. Vzdelávacie štandardy. Vyučovací jazyk. Organizačné podmienky na výchovy a
vzdelávanie v materských školách. Povinné personálne zabezpečenie predprimárneho vzdelávania v
materských školách. Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie predprimárneho
vzdelávania. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní. Výchova a
vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zabezpečenie podmienok
inkluzívneho vzdelávania. Zásady a podmienky pre vypracovanie školských vzdelávacích programov.

Za dverami "polepšovne" : Diagnostické a reedukačné centrá pre deti od 15 do 18 rokov na
Slovensku - pracovné prostredie, motivácia a pracovná spokojnosť zamestnancov / Viera
Hudečková, Zuzana Ondrušová, Pavel Bryndzák, Jana Poláchová. - 1. vyd. - Bratislava : Štátny
pedagogický ústav, 2017. - 147 s. - ISBN 978-80-8118-198-9.
50960
Anotácia: V tejto publikácii sa autori pokúšajú zmapovať súčasnú situáciu v špeciálnych výchovných
zariadeniach na Slovensku z hľadiska podmienok, v ktorých fungujú, z hľadiska ich obsahovej náplne,
odbornej úrovne a z hľadiska pracovnej motivácie a spokojnosti zamestnancov. Pretože to prvoradé, čo
rozhoduje o efektivite prevýchovy, sú ľudia, zamestnanci, ktorí v týchto zariadeniach, relatívne
izolovaných ostrovoch komunít s deťmi, každý deň žijú, odovzdávajú im svoje skúsenosti, svoju
odbornosť, ale aj prirodzené ľudské srdce, energiu, tvorivosť a svoju nádej.

7

Brožúry

Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života ako nástroj na zvýšenie miery zamestnanosti osôb
s rodinnými povinnosťami : Zborník zo seminárov. - 1. vyd. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung,
2017. - 24 s. - ISBN 978-80-89149-56-8.
Plný text: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/13998.pdf
B 50949
Anotácia: Publikácia je zborníkom zo seminárov Zosúladenie pracovného a rodinného života - prezentácie
dobrej praxe z Nemecka, organizovaných FES v dňoch 26.-27.6.2017 v Malackách a v Bratislave.
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Výskumné správy

Analýza rizík a faktorov pracovného prostredia vo vybraných odvetviach hospodárstva SR a
obsahová analýza školských vzdelávacích programov vybraných študijných odborov na
Slovensku : Správa z výskumnej úlohy / Jana Urdziková, Miroslava Kordošová. - Bratislava : IVPR,
2017. - 216 s.
Plný text:
www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2017/Urdzikova/analyza_rizik_a_faktorov_2017_web.pdf
V 50954 (L)
Anotácia: Predkladaná správa je výstupom 1. etapy riešenia výskumnej úlohy. Prvá časť správy poskytuje
analýzu rizík a faktorov pracovného prostredia vo vybraných odvetviach hospodárstva SR. Na základe
zistení sa predmetom nášho záujmu stala priemyselná výroba, ktorá tvorí najvýznamnejšiu zložku
podielov na tvorbe HDP, zamestnanosti na Slovensku, ale má aj najvyšší počet pracovných úrazov a
chorôb z povolania.
V rámci priemyselnej výroby je to výroba dopravných prostriedkov a výroba kovov a kovových konštrukcií.
V nasledujúcej časti sme priblížili systém výchovy a vzdelávania na Slovensku a bližšie popísali študijné a
učebné odbory v stredoškolskom a študijné odbory vo vysokoškolskom vzdelávaní. V nadväznosti na
analýzu študijných a učebných odborov na stredných odborných školách sme preskúmali obsah výchovy
a vzdelávania k BOZP vo vzdelávacích programoch, štátnych i školských, vybraných odborných
zameraniach, kde sme vykonali obsahovú analýzu konkrétne pre učebný odbor 2487 H 01 autoopravár –
mechanik a pre študijný odbor 2411 K mechanik nastavovač. V prvom prípade žiak, ktorý vyštuduje
uvedený učebný odbor získa stredné odborné vzdelanie a v druhom prípade žiak získa úplné stredné
odborné vzdelanie. Záver výskumnej správy je venovaný systému duálneho vzdelávania na Slovensku.

Komparatívna analýza systému výchovy a vzdelávania k BOZP v školskom vzdelávaní vo
vybraných krajinách EÚ : Správa z výskumnej úlohy, 1. etapa / Miroslava Kordošová, Jana Urdziková.
- Bratislava : IVPR, 2017. - 98 s.
Plný text:
www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2017/Kordosova/komparativna_analyza_systemu_vychovy_a
_vzdelavania_2017.pdf
V 50958 (L)
Anotácia: Predkladaná správa z výskumnej úlohy obsahuje prieskum stavu a obsahu výchovy a
vzdelávania k BOZP v školskom vzdelávaní vo vybraných členských štátoch EÚ a hľadanie príkladov
dobrej praxe z jednotlivých krajín. Obsahuje komparatívnu analýzu školských systémov vzdelávania v
oblasti BOZP, príklady spolupráce a návrhov na zavedenie vzdelávania BOZP do školských kurikúl. Je
súčasťou výskumného projektu Výchova a vzdelávanie k BOZP a prevencii rizík v školských vzdelávacích
programoch v odbornom vzdelávaní a príprave žiakov na povolanie vo vybraných stredných školách
vzhľadom na potreby príslušných odvetví hospodárstva SR, ktorý sa bude realizovať v roku 2017-2018.
Výskumný projekt vychádza zo strategických dokumentov BOZP (Stratégia bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci v Slovenskej republike na roky 2016 až 2020 a program jej realizácie; Európsky strategický
rámec v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na obdobie rokov 2014-2020).
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Kvalita služieb zamestnanosti / Daniela Kešelová, Darina Ondrušová, Jana Urdziková. - Bratislava :
IVPR, 2017. - 112 s.
Plný text:
www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2017/Keselova/kvalita_sluzieb_zamestnanosti_2017.pdf
V 50955 (L)
Anotácia: Výskumná úloha vychádza z dokumentov Európskeho semestra na roky 2016 a 2017
zdôrazňujúcich celkové zvýšenie kvality služieb zamestnanosti a posilnenie individualizovaných služieb
evidovaným uchádzačom o zamestnanie ako jedného z hlavných opatrení pri znižovaní dlhodobej
nezamestnanosti.
Výskumná správa tvorí teoretické východisko pre pokračovanie skúmania a návrhov riešení v oblasti
kvality vo verejných službách zamestnanosti s dôrazom na individualizované odborné poradenské služby.
Problematika kvality vo verejných službách zamestnanosti je skúmaná teoretickou deduktívnou metódou od vybraných systémov manažérstva kvality v podnikoch a v organizáciách verejnej správy, cez
zabezpečovanie kvality vo verejných službách zamestnanosti a poradenstve v európskom priestore po
skúmanie problematiky kvality vo verejných službách zamestnanosti osobitne individualizovaného
odborného poradenstva v SR. Vyústením konceptualizácie výskumu je odporúčanie do nasledujúcej fázy,
ktorá by mala byť zameraná na empirický prieskum podmienok súčasného zabezpečovania kvality pri
poskytovaní verejných služieb zamestnanosti.

Porovnávanie nákladov bezdomovectva a bývania s podporou v Bratislave / Gábor Csomor. Bratislava : IVPR, 2017. - 44 s.
Plný text:
www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2017/Csomor/analyza_nakladov_bezdomovectva_vu_2017.p
df
V 50951 (L)
Anotácia: Tento výskum porovnáva, koľko stojí štát a samosprávy poskytovanie pomoci pre osobu, ktorá
je bez domova a koľko by ich stálo, keby tá istá osoba bola umiestnená do trvalého bývania s podporou.
Na základe prehľadov dostupných výročných a štatistických správ, ako aj rozhovorov s vybranými
poskytovateľmi služieb v meste Bratislava, správa modeluje náklady pre dva scenáre s pomocou piatich
vinet - teoretických prípadov osôb bez domova.
V prvom scenári vypočítavame náklady na sociálne služby, zdravotné služby a zariadenia výkonu
súdneho rozhodnutia, s ktorými ľudia v situácii bez domova často prichádzajú do kontaktu. V druhom
scenári je všetkým piatim osobám poskytnuté bývanie s podporou a odhadujeme náklady na túto
intervenciu tak, že zohľadňujeme náklady nájomného bývania a očakávanej následnej starostlivosti.
Výsledky výskumu ukazujú, že v prípade, ak má osoba aspoň jedno dieťa v detskom domove, alebo sa
dostane do väzenia na výkon najkratšieho trestu odňatia slobody, tak sú náklady na poskytovanie bývania
s podporou na osobu za rok nižšie ako náklady na riešenie dôsledkov bezdomovectva. Tieto zistenia majú
dôsledky pre tvorbu politík zameraných na ľudí bez domova, ktorí často prichádzajú do kontaktu so
zariadením výkonu súdneho rozhodnutia ako napríklad páchatelia opakovaných trestných činov alebo
slobodné matky a páry sviacerými deťmi.
V týchto prípadoch by bol program housing first alebo rapid re-housing nielen schopný účinne prekonať
bezdomovstvo, ale aj šetriť verejné peniaze.
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Prieskum podmienok práce pridelenej cez agentúry dočasného zamestnávania : Správa z
výskumnej úlohy / Rastislav Bednárik, Miroslava Kordošová, Jana Urdziková. - Bratislava : IVPR, 2017. 37 s.
Plný text:
www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2017/Bednarik/prieskum_podmienok_prace_agentury_docas
neho_zamestnavania_vu_2017.pdf
V 50956 (L)
Anotácia: Štúdia prezentuje výsledky sondy o zamestnávaní agentúrnych zamestnancov, o pracovných
podmienkach, o komunikácii užívateľských zamestnávateľov s agentúrami dočasného zamestnávania a s
dočasnými agentúrnymi zamestnancami a o bezpečnosti a ochrane zdravia agentúrnych zamestnancov.
Informácie boli získané od užívateľských zamestnávateľov na jeseň 2017.
Údaje nám poskytlo 25 podnikov zamestnávajúcich agentúrnych zamestnancov, a to dobrovoľne, pričom
pôvodne bolo požiadaných o vyjadrenie 200 podnikov. Nízka návratnosť len dokladuje obavy
podnikateľov o sprístupnenie podrobnejších údajov o realite zamestnávania agentúrnych zamestnancov
na Slovensku. Získané údaje sú indíciou o aktuálnom stave, aj keď reálny rozsah problémov sa nedá
presne odhadnúť.

Skúmanie útekov/miznutí odlúčených detí z detského domova pre maloletých bez sprievodu / Milan
Fico. - Bratislava : IVPR, 2017. - 27 s.
Plný text: www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2017/Fico/ivpr_mbs_interna_verzia2_net.pdf
V 50957 (L)
Anotácia: Na maloletých migrantov bez sprievodu upozornila na Slovensku Liga ľudských práv v
pozičnom dokumente Miznúce deti. Cieľom bolo vyvolať záujem a diskusiu o neplnoletých deťoch z tretích
krajín (štátov mimo Európskej únie), nájdených na území Slovenska bez vlastných rodičov.
Je evidentný fakt, že deti patria medzi najzraniteľnejšie kategórie migrantov. Prvotné nájdenie dieťaťa je
charakteristické viacerými negatívnymi súvislosťami: neprítomnosť rodičov počas celej alebo časti cesty,
odkázanosť na mocenskú svojvôľu anonymných dospelých, neznáma minulosť, jazyková bariéra, kultúrne
odlišnosti, hrozba zneužívania. Aj keď je krajina, v ktorej sa deti nájdu, zodpovedná za pomoc a ich
ochranu, nie je vôbec isté, že sa tak aj v plnej miere stane. Je tomu tak z dvoch hlavných príčin.
Prvou je, že po nájdení prichádza po niekoľkých dňoch k strate/úteku. Deti nestihnú prejsť procedúrami
ďalších opatrení, ktorých cieľom je ich ochrana a pomoc. Ešte pred komplexnou realizáciou opatrení na
zabránenie zmiznutiam, utečú a o ich ďalšom osude sa nevie. Ak sa tak nestane, ide o výnimočnú
situáciu. Za hlavný dôvod sa považuje neochota ostať na Slovensku, ktoré je považované iba za tranzitnú,
ale nie cieľovú krajinu. Druhou príčinou je nízka pravdepodobnosť poskytnutia medzinárodnej ochrany. Ak
aj k procedúre právneho schvaľovania azylu alebo doplnkovej ochrany príde, nie je veľká šanca, že
právny status utečenca bude priznaný. Je to tak napriek tomu, že za odlúčením od rodičov a dlhou cestou
z krajiny pôvodu stoja skôr push ako pull faktory.
Detská migrácia predovšetkým nie je výsledkom rovesníckej prestíže, dobrodružstva, vyslania za prácou,
alebo iba dôsledok očakávaných životných vyhliadok v niektorej z krajín Európskej únie. Možno
predpokladať jej vynútený charakter, najmä v dôsledku negatívnych spoločenských súvislostí v krajine
pôvodu. Poskytnutie medzinárodnej ochrany sa pritom považuje za jednu z alternatív trvalých riešení,
poskytujúcich deťom ochranu a stabilitu do budúcnosti.
Príspevok sa zaoberá okolnosťami, ktoré súvisia s dĺžkou doby, počas ktorej príde z detského domova k
útekom/miznutiam a špecifikuje okolnosti, za akých k tomu dochádza. Predpokladáme, že čím je dieťa v
detskom domove umiestené dlhšie, tým je charakter opatrení účinnejší. Na základe zozbieraných údajov,
ktoré poskytli Inštitútu pre výskum práce a rodiny sociálni pracovníci z detského domova pre maloletých
bez sprievodu, sme tému útekov/miznutí analyzovali vo viacerých kontextoch.
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Štatistické publikácie

Informačný systém o pracovných podmienkach 2017 : Pravidelné ročné výberové zisťovanie. Bratislava : Trexima, 2017. - 123 s. - (Informačný systém o cene práce).
ŠI 2145/18

Informačný systém o priemerných zárobkoch, 2. štvrťrok 2017 : Štatistické ukazovatele zárobkov a
miezd na Slovensku. - Bratislava : Trexima, 2017. - 106 s. - (Informačný systém o cene práce).
Plný text: http://www.trexima.sk
ŠI 2142/18

Informačný systém o priemerných zárobkoch, 3. štvrťrok 2017 : Štatistické ukazovatele zárobkov a
miezd na Slovensku. - Bratislava : Trexima, 2017. - 106 s. - (Informačný systém o cene práce).
Plný text: http://www.trexima.sk
ŠI 2143/18

Informačný systém o priemerných zárobkoch, 4. štvrťrok 2017 : Štatistické ukazovatele zárobkov a
miezd na Slovensku. - Bratislava : Trexima, 2017. - 106 s. - (Informačný systém o cene práce).
Plný text: http://www.trexima.sk
ŠI 2144/18
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Dokumenty na CD

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v administratíve / Jozef Mikula. - 1. vyd. - Bratislava : Verlag
Dashöfer, 2018. - (Edícia odborných CD a DVD vydavateľstva Verlag Dashöfer).
CD 50961 (L)
Anotácia: Produkt Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v administratíve obsahuje koncepciu BOZP a
program jej realizácie vrátane odkazov na legislatívu, ktorá danú problematiku upravuje. Užívateľ má k
dispozícii viacero smerníc a ďalších potrebných dokumentov súvisiacich s BOZP pri práci v administratíve.
Patrí sem napr. kniha úrazov, smernica na poskytovanie OOPP, smernica zameraná na BOZP, zoznam
špecifických rizík pre tehotné ženy, matky po pôrode a pre dojčiace ženy a mladistvých, traumatologický
plán či smernica na kontrolu požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok. Uvedené vzory si
môže zákazník stiahnuť do svojho počítača a následne editovať podľa vlastných požiadaviek.
Zamestnávateľ sa nemôže zbaviť zodpovednosti za neplnenie úloh v rámci starostlivosti o bezpečnosť a
zdravie pri práci, ani zodpovednosti v prípade uplatňovania náhrady škody za pracovný úraz, chorobu z
povolania a iné následky Ak teda zamestnávateľ vedome, či z nevedomosti alebo z nedbanlivosti pripustí,
aby jeho zamestnanci plnili úlohy na úkor bezpečnostných požiadaviek, berie na seba plnú zodpovednosť
a musí znášať všetky vzniknuté následky. K takýmto činnostiam patrí aj administratívna práca, s ktorou sa
môžeme stretnúť u každého zamestnávateľa.
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Slimáčik-máčik, vystrč rožky... alebo kde je láska, tam nič iné netreba : Interpretatívne skúmanie
výchovného konania rodiča / Dušan Kostrub.
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - ISSN 0555-5574. - č.4/2017, s. 284-301.
Vplyv mediálnej kultúry na správanie detí a mládeže / Igor Škodáček.
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - ISSN 0555-5574. - č.4/2017, s. 302-308.

Slovenská štatistika a demografia
Demografický vývoj a jeho reflexia v programoch hospodárskeho a sociálneho rozvoja : Prípadová
štúdia Nitrianskeho a Trnavského kraja / Branislav Bleha, Viktória Farbiaková.
In: Slovenská štatistika a demografia. - ISSN 1210-1095. - č.4/2017, s. 36-45.
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a časovanie materstva na Slovensku v regionálnej perspektíve /
Branislav Šprocha.
In: Slovenská štatistika a demografia. - ISSN 1210-1095. - č.4/2017, s. 10-35.
Využitie dát o dochádzke do zamestnania metódou sieťovej analýzy: Príklad Trenčianskeho kraja /
Jaroslav Rusnák.
In: Slovenská štatistika a demografia. - ISSN 1210-1095. - č.4/2017, s. 46-59.
Ženy podľa počtu živonarodených detí v okresoch SR / Boris Vaňo.
In: Slovenská štatistika a demografia. - ISSN 1210-1095. - č.4/2017, s. 3-15.
Aké je pozadie nízkych miezd v strednej a východnej Európe? / Jan Drahokoupil, Agnieszka Piasna.
In: Slovenská štatistika a demografia. - ISSN 1210-1095. - č.2/2018, s. 3-25.
Hodnotenie vývoja ceny bývania pomocou kompozitného indexu / Mikuláš Cár, Roman Vrbovský.
In: Slovenská štatistika a demografia. - ISSN 1210-1095. - č.2/2018, s. 26-39.
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Impact of External Imbalances on the Countercyclical Capital Buffer Decisions in Slovakia / Štefan
Rychtárik, Andrej Kopčár.
In: Slovenská štatistika a demografia. - ISSN 1210-1095. - č.2/2018, s. 40-51.
Kto sú zahraniční migranti Slovenska? : Štatistická analýza imigrantov a emigrantov / Branislav
Šprocha.
In: Slovenská štatistika a demografia. - ISSN 1210-1095. - č.1/2018, s. 29-44.
Modelování časových řad pomocí procedury Expand statistického systému SAS / Roman Pavelka.
In: Slovenská štatistika a demografia. - ISSN 1210-1095. - č.1/2018, s. 18-28.
Úvod do statistické grafiky programového systému SAS / Roman Pavelka.
In: Slovenská štatistika a demografia. - ISSN 1210-1095. - č.2/2018, s. 52-71.
Využitie jazyka R na odhad mier rizika s využitím simulácií / Michal Páleš.
In: Slovenská štatistika a demografia. - ISSN 1210-1095. - č.1/2018, s. 3-17.

Sociální práce / Sociálna práca
Implementation of Community Work in a Socially Excluded Locality as Viewed by Its Participants /
Zuzana Stanková, Alice Gojová.
In: Sociální práce / Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.1/2018, s. 19-35.
Intergenerational Solidarity from the Perspective of Different Generations / Nadežda Kovalčíková,
Andrea Bánovčinová.
In: Sociální práce / Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.1/2018, s. 67-83.
Self-Development Method in Social Work: Key Elements and Its Applied Aspects with
Disadvantaged Youth / Marija Wazi.
In: Sociální práce / Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.1/2018, s. 36-52.
The Work-Related Well-Being of Social Workers in Relationship-Based Settings: A LiteratureBased Exploration of the Importance of Impaired Work-Related Well-Being on Case Outcomes /
Andreas Baldschun.
In: Sociální práce / Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.1/2018, s. 5-18.
To What Extent Are Social Services in the Ostrava Region Available to Senior Citizens? / Miroslava
Mošová, Martina Pulkertová, Oldřich Chytil.
In: Sociální práce / Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.1/2018, s. 53-66.
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Sociológia
Nástup nových politických stran v ČR od roku 2013: hnutí ANO 2011 a Úsvit přímé demokracie
pohledem konceptu novosti / Daniel Šárovec.
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - č.1/2018, s. 78-113.
Pracovní spokojenost na úřadech práce v České republice z perspektivy teorie odcizení od politiky
/ Michaela Hiekichová.
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - č.2/2018, s. 119-148.
Proměny a stálost Garfinkelovy etnometodologie / Jakub Mlynář.
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - č.2/2018, s. 172-195.
Sociologie třídy a dělnictví / Kateřina Nedbalková.
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - č.1/2018, s. 57-77.
Statusové usporiadanie slovenskej spoločnosti / Ján Bunčák, Anna Hrabovská, Ján Sopóci.
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - č.1/2018, s. 5-30.
Tři tradice sociologie venkova v počátcích sociologie vybraných zemí střední Evropy / Dušan
Janák.
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - č.2/2018, s. 149-171.
Voľby 2016 v Košiciach: priestorová analýza / Daniel Kerekes.
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - č.1/2018, s. 31-56.

Sociologický časopis
Discourses of Thrift and Consumer Reasonability in Czech State-Socialist Society / Martin Hájek,
Tomáš Samec.
In: Sociologický časopis. - ISSN 0038-0288. - č.6/2017, s. 805-831.
Emigration from the Perspective of the School-to-Work Transition in Bulgaria / Rumiana Stoilova,
Elitsa Dimitrova.
In: Sociologický časopis. - ISSN 0038-0288. - č.6/2017, s. 903-933.
Introduction to the Special Section: Discourses of Economic Behaviour in Times of Instability /
Zsuzsa Gille, Martin Hájek.
In: Sociologický časopis. - ISSN 0038-0288. - č.6/2017, s. 799-804.
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Narratives and Practices of Voluntary Simplicity in the Czech Post-Socialist Context / Lukáš Kala,
Lucie Galčanová, Vojtěch Pelikán.
In: Sociologický časopis. - ISSN 0038-0288. - č.6/2017, s. 833-855.
Standing in Public Places: An Ethno-Zenic Experiment Aimed at Developing the Sociological
Imagination and More Besides... / Krzysztof Konecki.
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The Domestication of Financial Objects: Narrativisation, Appropriation and Affectivation / Karel
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mužov / Tatiana Sedláková, Lucie Galčanová, Andrea Bělehradová.
In: Sociologický časopis. - ISSN 0038-0288. - č.1/2018, s. 101-126.
Migrace a porod: sociální aspekty prolínání dvou životních změn ve výzkumu perinatálního zdraví
žen / Alena Pařízková, Eva Hrešanová, Alena Glajchová.
In: Sociologický časopis. - ISSN 0038-0288. - č.1/2018, s. 63-99.
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Marta Vohlídalová.
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Využívání předškolního vzdělávání v České republice: Komu chybí místa ve školkách? / Lenka
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Novinky na knižných pultoch

Kníhkupectvo Martinus

Politický řád a úpadek (Od průmyslové revoluce po globalizaci
demokracie)
Francis Fukuyama • Argo, 2018

Novinka
Podle britského Guardianu budeme jednou dvojici knih Původ politického řádu a Politický řád a
úpadek Francise Fukuyamy (* 1952) vnímat jako životní dílo tohoto amerického politologa
japonského původu. Ve druhé knize s podtitulem Od průmyslové revoluce po globalizaci
demokracie sleduje Fukuyama historický vývoj od Francouzské revoluce po arabské jaro s
důrazem na nefunkčnost, a tedy úpadek současného amerického politického života. Autor si
všímá toho, zda a jak transparentní právní systém a vůle lidu udržují ústřední moc pod
kontrolou. Zkoumá rovněž dopady korupce na státní správu a způsoby, jakými se ji v některých
společnostech podařilo vymýtit. Rozebírá odkaz kolonialismu v Latinské Americe, Africe i Asii a
pokouší se vysvětlit, proč se některým regionům dařilo a rozvinuly se rychleji než jiné. I přes
celosvětovou krizi střední třídy a politickou paralýzu Západu však Fukuyama s demokracií i
nadále počítá.

27,92 €

Země Visegrádu a migrace (Fenomén procesu migrace, integrace a
reintegrace v kontextu …)
Petr Rožnák, Karel Kubečka a kolektív • Key publishing, 2018

Novinka
Vědecká monografie Země Visegrádu a migrace je zcela unikátním projektem a výsledkem více
než dvouleté spolupráce mezinárodního týmu vědeckých pracovníků sumarizující teoretické
poznatky z oblasti migrace, integrace a reintegrace v kontextu bezpečnosti zemí Visegrádské
čtyřky zahrnující i praktické poznatky lidí, jejichž hlavní pracovní náplní je ostraha státních hranic
národních států V4.
Monografie je členěna do 20 kapitol a je určena široké čtenářské obci, studentům, odborníkům,
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lidem působícím v ozbrojených a integrovaných záchranných složkách a všem komu není
lhostejná budoucnost země, v níž žijí. Zájem čtenáře bezpochyby zaujmou již názvy kapitol a
jejich obsah, např.: … Vývoj integračních úvah, snah a koncepcí, Migrace a migrační teorie,
Mezinárodní migrace v období globální hospodářské krize, Migrační a azylová politika Evropské
unie, Migrační politika Evropské unie z pohledu Poláků, Hlavní faktory a přístupy k bezpečnosti
Evropy a nová bitevní pole 21. století, Bezpečnostní aspekty migrace zemí V4, Migrace do zemí
V4 - prognóza, Nedostatky v uplatňování dublinského systému jako praktického nástroje
solidarity unie, Vývoj migrace a vývoj současné migrační krize, Migrační a azylová politika
Slovenské republiky versus globální bezpečnost nebo nebezpečnost?, Postoj Evropské unie a
jednotlivých vlád V4 k migrační krizi, Alternativní metody posouzení bezpečnosti státu.
Kniha se vymyká z běžného rámce odborných publikací šířkou záběru a pohledem odborníků na
danou oblast čtyř středoevropských zemí České republiky, Maďarska, Polské a Slovenské
republiky. V publikaci je zařazen terminologický slovník, abstrakt a shrnutí v češtině, maďarštině,
polštině, slovenštině, jazycích anglickém a německém, řada grafů, tabulek, schémat a fotografií.
To vše činí publikaci zajímavější a vědeckou teorii přijatelnější. Čtenář po knize najisto sáhne,
když jej zaujme určitý problém a bude na něj hledat odpověď. Autorský kolektiv je přesvědčen,
že občané zemí V4 chtějí jasné odpovědi na aktuální otázky související s jejich bezpečností. V
tomto ohledu je překládaná kniha nezklame.

26,39 €
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Sociálna politika
Iveta Dudová, Vojtech Stanek, Simona Polonyová
Kolektív autorov sa v monografii Sociálna politika venuje modernej sociálnej politike, ktorá je založená
na spoločenskej zmluve medzi občanmi a štátom. Táto zmluva predstavuje práva a funkcie odsúhlasené
za účelom podpory spoločného záujmu. Vo všeobecnosti sociálna politika predstavuje nástroj, ktorý
vláda uplatňuje na regulovanie a dopĺňanie inštitúcií trhu a spoločenských štruktúr. Tvoria ju rôzne
činnosti zamerané na zvyšovanie celkového blahobytu spoločnosti a zabezpečenie sociálnych práv
občanov, ako napríklad právo na prácu, zdravie či materiálnu bezpečnosť. Možno rozlíšiť rôzne
kategórie sociálnej politiky, akými sú všeobecné globálne politiky, sektorové politiky a prierezové
sociálne politiky.
Štruktúru monografie zvolili autori tak, aby vystihla dva základné vzájomne späté problémy. Prvý okruh
predstavuje európska sociálna politika, sociálne modely v Európe, európsky sociálny model, sociálna
ochrana a výzvy z úrovne Európskej únie na rozvoj národných sociálnych politík. Druhý okruh
rozpracováva kategórie a otázky sociálnej politiky v národnom priestore s väzbami na sociálny rozmer
Európy. Tým sa dostali k dôležitým témam, akými sú sociálne nerovnosti, chudoba a sociálne vylúčenie,
sociálna ekonomika, kvalita života a sociálna kvalita, politika zamestnanosti, sociálne zabezpečenie,
rodinná politika, vzdelávacia politika, bytová politika, sociálny dialóg, zdravotníctvo a ľudský a sociálny
rozvoj.
Publikácia je svojím komplexným spracovaním danej problematiky určená študentom vysokých škôl a
širokej verejnosti.
978-80-8168-866-9
16,80 €
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Hrdinové kapitalistické práce
Uhlová Saša
Kniha novinářky Saši Uhlové sestává z reportáží, které mapují podmínky v nízko placených
profesích. Autorka postupně pracovala v prádelně, v drůbežárně, v supermarketu, v žiletkárně i
třídírně odpadu. Jednotlivé reportáže jsou proloženy texty, jež mají přiblížit legislativní i organizační
rámec zaměstnávání...
13,81 €

Média, lži a příliš rychlý mozek
Průvodce postpravdivým světem
Nutil Petr
Spoluzakladatel webu Manipulátoři.cz vám ukáže cestu k nezávislému a kritickému myšlení, se
kterým se naučíte odhalovat falešné zprávy, rozpoznat pravdu od lži a nepodléhat konspiračním
teoriím. Seznámíte se s častými argumentačními fauly a s manipulativním pozadím v politice i
médiích.
12,43 €

Gangy

Vězeňské, pouliční a motorkářské
Vegrichtová Barbora
Co to vlastně jsou gangy? Jaký význam mají pro bezpečnostní strukturu státu? Znamenají určité
ohrožení nebo riziko pro společnost, a existují vůbec takové skupiny v Evropě a v České republice?
13,81 €
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Slovník sociální patologie
Bělík Václav, Hoferková Stanislava, ...

Autoři z katedry sociální patologie a sociologie na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové
předkládají vybrané klíčové pojmy z oboru sociální patologie. Předmětem jejich zájmu je zejména
studium negativních společenských jevů, jejich etiologie, stav, způsoby řešení, ale také možnosti
prevence.
10,58 €

Sociologie

Klíčová témata a pojmy
Urban Lukáš
Vydejte se spolu s námi na úžasnou cestu za poznáním sociologie. Budeme vyprávět atraktivní
vědecký příběh, v němž se každý najde. Knihu oceníte nejen vy, kteří jste již součástí odborné
veřejnosti, ale i vy, kteří studujete na některé vysoké či střední škole a máte zájem o humanitní
vzdělávání.
13,81 €
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