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Knihy 

 
Sig. 50496 
Chmelík, Jan 
Extremismus.  / Chmelík, Jan. - 1. vyd. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. - 425 
s. - ISBN 978-80-7380-376-6. 
cze 
extrémizmus * extrémizmus pravicový * extrémizmus pravicový * extrémizmus politický * sekty * kulty * 
hnutia * rasizmus * symbolika * extrémizmus náboženský * analýza hudobných nosičov * analýza textov 
skladieb 
V objeme celkovej trestnej činnosti spáchanej na území ČR predstavuje trestná činnosť s 
extrémistickým podtextom, vrátane rasovo motivovaných útokov, štatisticky len malé číslo. Bez 
ohľadu na tento fakt je však potrebné k extrémistickým útokom pristupovať ako ku spoločensky veľmi 
nebezpečnému javu, ktorý v sebe nesie aj určitú mieru latencie. Publikácia je aktuálnym pohľadom na 
problematiku extrémizmu, sú v nej zhromaždené nové fakty, kriminalistické a testnoprávne poznatky 
a popisuje jednotlivé extrémistické prejavy v reálnom pohľade. Podáva ucelenú charakteristiku 
extrémizmu a definuje príčiny vzniku, genézu vývoja, podrobnú charakteristiku i súčasný aktuálny stav 
jednotlivých extrémistických prejavov. Obsahuje rozsiahlu grafickú dokumentáciu. Ako jediná 
publikácia mapuje a analyzuje výber takmer 80 zvukových nosičov s rasovo motivovanými skladbami a 
grafikou. 
 
 
 
Sig. 50497 
Bednárik, Rastislav 
Stav sociálnej ochrany na Slovensku : Situácia k 1. júlu 2012.  / Bednárik, Rastislav. - Bratislava : IVPR, 
2012. - 65 s. 
slo 
ochrana sociálna * legislatíva sociálnej ochrany * poistenie sociálne * podpora rodiny * pomoc sociálna * 
financovanie * starostlivosť zdravotná * starostlivosť v chorobe * starostlivosť v invalidite * 
starostlivosť v materstve * starostlivosť v starobe * úrazy pracovné * choroby z povolania * dávky pre 
rodiny * pomoc v hmotnej núdzi * starostlivosť dlhodobá 
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. 
 
 
 
Sig. 50498 
Hochschild, Arlie Russell 
The Outsourced Self : Intimate Life in Market Times.  [Outsourcované ja. Súkromný život v trhovej 
dobe.] / Hochschild, Arlie Russell. - 1. vyd. - New York : Metropolitan Books, 2012. - 300 s. - ISBN 978-
0-8050-8889-2. 
eng 
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outsourcing * život osobný * život partnerský * život rodinný * život súkromný * život * rodina * služby * 
trh 
Načo mrhať energiu na veci, ktoré dokáže niekto iný spraviť efektívnejšie. Sústrediť sa treba na to, v 
čom je firma dobrá a čo prináša peniaze. Takzvaný core-biznis. Tak by sa dala zhrnúť podstata teórie 
outsourcingu. Ak sa ňou riadi človek, dopadne to tak, že všetok svoj čas venuje zarábaniu peňazí. Aby 
vzápätí mohol platiť armádu upratovačiek, opatrovateliek, psychológov a koučov. Fenomén odsúvania 
kedysi najdôležitejších ľudských aktivít na externistov si všimla Arlie Russell Hochschildová vo svojej 
knihe The Outsourced Self: Intimate Life in Market Times. Reportážnym spôsobom sledovala trhové 
riešenia na kolobeh života. Od zoznámenia sa cez svadbu, pôrod, výchovu detí, starostlivosť o 
nevládnych rodičov až po platené návštevy hrobov. Priniesla príbehy ľudí, ktorí takéto služby 
využívajú, aj tých, ktorí ich poskytujú. 
 
 
 

 
 
Výskumné správy 

 
 
Sig. V 50499 
Bednárik, Rastislav - Pastor, Karol 
Identifikácia inflexného bodu zmeny spotrebiteľského správania.  / Aut. správy Bednárik, Rastislav ;  
Pastor, Karol. Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2150. - Bratislava : IVPR, 2011. - 28 s. 
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Štatistiky 

 
 
Sig. ŠI 2107/12 
Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2012. - 
Bratislava : ŠÚ SR, 2012. - 93 s. - (SUB) 
SLO 
údaje štatistické * hospodárstvo * tendencie makroekonomické * HDP * dôchodky * ceny * vývoj cenový 
* demografia * trh práce * fondy sociálne * zabezpečenie sociálne * produkcia tovarov * produkcia 
služieb 
 
 
Sig. ŠI 2108/12 
Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2012. - 
Bratislava : ŠÚ SR, 2012. - 93 s. - (SUB) 
SLO 
údaje štatistické * hospodárstvo * tendencie makroekonomické * HDP * dôchodky * ceny * vývoj cenový 
* demografia * trh práce * fondy sociálne * zabezpečenie sociálne * produkcia tovarov * produkcia 
služieb 
 
 
 
 

Dokumenty na CD 

 
 
Sig. CD 50537 
Advances in Fire  
 Safety Engineering 2012. Zborník príspevkov z I. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Zvolen : 
Technická univerzita, 2012. 
SLO, ENG 
konferencie * konferencie vedecké * zborníky * príspevky * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri 
práci * inžinierstvo bezpečnostné 
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Články z periodík 

 
AGEING AND SOCIETY 
 
Barrett, Patrick - Hale, Beatrice - Gauld, Robin 
Social inclusion through ageing-in-place with care? / Barrett, Patrick ;  Hale, Beatrice ;  Gauld, Robin 
In: Ageing and Society.- 3/2012, s. 361-378 
starnutie * ľudia starší * inklúzia sociálna * starostlivosť formálna * starostlivosť domáca * starostlivosť 
neformálna * liminalita 
 
Nimrod, Galit - Rotem, Arie 
An exploration of the Innovation Theory of Successful Ageing among older tourists / Nimrod, Galit ;  
Rotem, Arie 
In: Ageing and Society.- 3/2012, s. 379-404 
teória inovácií * turisti * ľudia starší * turizmus * turisti starší * starnutie * starnutie úspešné * starnutie 
aktívne * cestovanie * čas voľný * benefity 
 
Cong, Zhen - Silverstein, Merril 
Caring for grandchildren and intergenerational support in rural China: a gendered extended family 
perspective / Cong, Zhen ;  Silverstein, Merril 
In: Ageing and Society.- 3/2012, s. 425-450 
rodičia starí * deti * rodina * starostlivosť o vnúčatá * starostlivosť o deti * podpora finančná * podpora 
medzigeneračná * Čína 
 
Suanet, Bianca - Broese van Groenou, Marjolein - Van Tilburg, Theo 
Informal and formal home-care use among older adults in Europe: can cross-national differences be 
explained by societal context and composition? / Suanet, Bianca ;  Broese van Groenou, Marjolein ;  
Van Tilburg, Theo 
In: Ageing and Society.- 3/2012, s. 491-515 
starostlivosť formálna * starostlivosť neformálna * starostlivosť domáca * ľudia starší * Európa * krajiny 
európske * kontext sociálny * rozdiely medzinárodné 
 
Price, Elizabeth 
Gay and lesbian carers: ageing in the shadow of dementia / Price, Elizabeth 
In: Ageing and Society.- 3/2012, s. 516-532 
starostlivosť o osoby s demenciou * starostlivosť o pacientov * demencia * opatrovatelia * 
opatrovateľky * homosexualita * gayovia * lesby 
 
Tsunaka, Megumi - Chung, Jenny C. C. 
Care-givers perspectives of occupational engagement of persons with dementia / Tsunaka, Megumi ;  
Chung, Jenny C. C. 
In: Ageing and Society.- 4/2012, s. 543-560 
demencia * osoby trpiace demenciou * zapojenie sa * zainteresovanosť * aktivity * zapojenie sa do 
pracovného života * opatrovateľky * opatrovatelia 
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Dewilde, Caroline 
Lifecourse determinants and incomes in retirement: Belgium and the United Kingdom compared / 
Dewilde, Caroline 
In: Ageing and Society.- 4/2012, s. 587-615 
cyklus životný * výskumy * dôchodok * dôchodcovia * blahobyt * blahobyt sociálny * well-being * 
wellbeing * dáta panelové * heterogenita * výhody * nevýhody * Veľká Británia * Belgicko 
 
Cornman, Jennifer C. - Goldman, Noreen - Collins, Amy Love - Glei, Dana A. - Hurng, Baai-Shyun - 
Weinstein, Maxine 
Do adults adjust their socio-economic status identity in later life / Cornman, Jennifer C. ;  Goldman, 
Noreen ;  Collins, Amy Love ;  Glei, Dana A. ;  Hurng, Baai-Shyun ;  Weinstein, Maxine 
In: Ageing and Society.- 4/2012, s. 616-633 
status sociálny * status sociálny subjektívny * dospelí starší * Taiwan 
 
Zacher, Hannes - Schmitt, Antje - Gielnik, Michael M. 
Stepping into my shoes: generativity as a mediator of the relationship between business owners' age 
and family succession / Zacher, Hannes ;  Schmitt, Antje ;  Gielnik, Michael M. 
In: Ageing and Society.- 4/2012, s. 673-696 
generácie * vek * úspech * podnikanie rodinné * kariéra * vzťahy rodinné * generativita * vzťahy 
medzigeneračné 
 
Moffatt, Suzanne - Higgs, Paul - Rummery, Kirstein - Jones, Ian Rees 
Choice, consumerism and devolution: growing old in the welfare state(s) of Scotland, Wales and 
England / Moffatt, Suzanne ;  Higgs, Paul ;  Rummery, Kirstein ;  Jones, Ian Rees 
In: Ageing and Society.- 5/2012, s. 725-746 
voľba * konzum * konzumnosť * konzumerizmus * spotrebitelia * prístup konzumný * starnutie * ľudia 
starší * Wales * Anglicko * Škótsko * štát sociálny * nerovnosť * devolúcia 
 
O Sullivan, Jessica - Ashton, Toni 
A minimum income for healthy living (MIHL) - older New Zealanders / O Sullivan, Jessica ;  Ashton, 
Toni 
In: Ageing and Society.- 5/2012, s. 747-768 
minimum životné * Nový Zéland * starnutie * ľudia starší * dôchodcovia * dôchodky starobné * príjem 
minimálny * starnutie zdravé * náklady životné 
 
Petersson, Ingela - Lilja, Margareta - Borell, Lena 
To feel safe in everyday life at home - a study of older adults after home modifications / Petersson, 
Ingela ;  Lilja, Margareta ;  Borell, Lena 
In: Ageing and Society.- 5/2012, s. 791-811 
ľudia starší * seniori * domov * bývanie * starnutie * rehabilitácie * rehabilitácia komunitná * život 
každodenný * aktivity každodenné * nezávislosť * autonómia 
 
O Shea, Eamon - Léime, Áine Ní 
The impact of the Bealtaine arts programme on the quality of life, wellbeing and social interaction of 
older people in Ireland / O Shea, Eamon ;  Léime, Áine Ní 
In: Ageing and Society.- 5/2012, s. 851-872 
umenie * kreativita * ľudia starší * interakcie sociálne * kvalita života * Írsko 
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McIntyre, Anne - Reynolds, Frances 
There's no apprenticeship for Alzheimer's: the caring relationship when an older person experiencing 
dementia falls / McIntyre, Anne ;  Reynolds, Frances 
In: Ageing and Society.- 5/2012, s. 873-896 
demencia * choroba Allzheimerova * starostlivosť o osoby s demenciou * opatrovatelia * opatrovateľky 
 
Blomgren, Jenni - Breeze, Elizabeth - Koskinen, Seppo - Martikainen, Pekka 
Help from spouse and from children among older people with functional limitations: comparison of 
England and Finland / Blomgren, Jenni ;  Breeze, Elizabeth ;  Koskinen, Seppo ;  Martikainen, Pekka 
In: Ageing and Society.- 6/2012, s. 905-934 
ľudia starší * starostlivosť neformálna * starostlivosť formálna * pomoc * starostlivosť * starostlivosť 
rodinná * Veľká Británia * Fínsko 
 
Lanari, Donatella - Bussini, Odoardo 
International migration and health inequalities in later life / Lanari, Donatella ;  Bussini, Odoardo 
In: Ageing and Society.- 6/2012, s. 935-962 
imigranti * krajina pôvodu * dĺžka pobytu * zdravie * stav zdravotný * zdravie subjektívne * depresie * 
krajiny Európske * SHARE * nerovnosti zdravotné 
 
Andersson, Eva - Abramsson, Marianne 
Changing residential mobility rates of older people in Sweden / Andersson, Eva ;  Abramsson, Marianne 
In: Ageing and Society.- 6/2012, s. 963-982 
mobilita * mobilita rezidenčná * ľudia starší * bývanie * Švédsko 
 
Quéniart, Anne - Charpenter, Michéle 
Older women and their representations of old age: a qualitative analysis / Quéniart, Anne ;  
Charpenter, Michéle 
In: Ageing and Society.- 6/2012, s. 983-1007 
ženy * ženy staršie * analýzy kvantitatívne obsahové * predstavy * vnímanie starnutia * starnutie * 
stereotypy 
 
Twigg, Julia 
Adjusting the cut: fashion, the body and age on the UK high street / Twigg, Julia 
In: Ageing and Society.- 6/2012, s. 1030-1054 
ženy * ženy staršie * starnutie * obliekanie * móda * telo * spotreba * konzum * dizajn * marketing * trh 
šedý 
 
Villar, Feliciano 
Successful ageing and development: the contribution of generativity in older age / Villar, Feliciano 
In: Ageing and Society.- 7/2012, s. 1087-1105 
generativita * starnutie * ľudia starší * starnutie úspešné * vývoj 
 
Chappell, Neena L. - Funk, Laura 
Filial responsibility: does it matter for care-giving behaviours? / Chappell, Neena L. ;  Funk, Laura 
In: Ageing and Society.- 7/2012, s. 1128-1146 
opatrovatelia * opatrovateľky * starostlivosť * starostlivosť rodinná * ľudia starší * starostlivosť 
neformálna * štúdie medzikulturálne 
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Pickard, Linda 
Substitution between formal and informal care: a "natural experiment" in social policy in Britain 
between 1985 and 2000 / Pickard, Linda 
In: Ageing and Society.- 7/2012, s. 1147-1175 
substitúcia * starostlivosť formálna * starostlivosť neformálna * politika sociálna * Veľká Británia * 
starostlivosť medzigeneračná * starostlivosť dlhodobá  * starostlivosť ústavná * starostlivosť dlhodobá 
ústavná * ľudia starší 
 
Bőckerman, Petri - Johansson, Edvard - Saarni, Samuli I. 
Institutionalisation and subjective wellbeing for old-age individuals: is life really miserable in care 
homes? / Bőckerman, Petri ;  Johansson, Edvard ;  Saarni, Samuli I. 
In: Ageing and Society.- 7/2012, s. 1176-1192 
domovy dôchodcov * domovy pre seniorov * starnutie * wellbeing * kvalita života * kvalita života v 
staršom veku * inštitucionalizácia * blahobyt subjektívny 
 
Barnes, Sarah - Torrington, Judith - Darton, Robin - Holder, Jacquetta - Lewis, Alan - McKee, Kevin - 
Netten, Ann - Orrell, Alison 
Does the design of extra-care housing meet the needs of the residents? A focus group study / Barnes, 
Sarah ;  Torrington, Judith ;  Darton, Robin ;  Holder, Jacquetta ;  Lewis, Alan ;  McKee, Kevin ;  
Netten, Ann ;  Orrell, Alison 
In: Ageing and Society.- 7/2012, s. 1193-1214 
bývanie * ľudia starší * domovy dôchodcov * domovy opatrovateľské * domovy pre seniorov * dizajn * 
dizajn inštitucionálny * potreby 
 
Bäumker, Theresia - Callaghan, Lisa - Darton, Robin - Holder, Jacquetta - Netten, Ann - Towers, Ann-
Marie 
Deciding to move into extra care housing: residents views / Bäumker, Theresia ;  Callaghan, Lisa ;  
Darton, Robin ;  Holder, Jacquetta ;  Netten, Ann ;  Towers, Ann-Marie 
In: Ageing and Society.- 7/2012, s. 1215-1245 
domovy opatrovateľské * domovy pre seniorov * domovy dôchodcov * obyvatelia * ľudia starší * seniori * 
názory * rozhodnutia 
 
Silverstein, Merril - Conroy, Stephen J. - Gans, Daphna 
Beyond solidarity, reciprocity and altruism: moral capital as a unifying concept in intergenerational 
support for older people / Silverstein, Merril ;  Conroy, Stephen J. ;  Gans, Daphna 
In: Ageing and Society.- 7/2012, s. 1246-1262 
solidarita * solidarita medzigeneračná * reciprocita * altruizmus * kapitál morálny * podpora 
medzigeneračná * ľudia starší * starnutie * rodiny starnúce * vzťahy medzigeneračné * podpora sociálna 
* transfery 
 
Means, Robin - Evans, Simon 
Communities of place and communities of interest? An exploration of their changing role in later life / 
Means, Robin ;  Evans, Simon 
In: Ageing and Society.- 8/2012, s. 1300-1318 
komunita * miesto * záujmy * ľudia starší * komunita miestna * komunita záujmová 
 
Sherman, Arie - Shavit, Tal 
How the lifecycle hypothesis explains volunteering during retirement / Sherman, Arie ;  Shavit, Tal 
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In: Ageing and Society.- 8/2012, s. 1360-1381 
cyklus životný * dobrovoľníctvo * konzum * spotreba * dôchodok * práca 
 
Lakra, Deepak L. - Ng, Reuben - Levy, Becca R. 
Increased longevity from viewing retirement positively / Lakra, Deepak L. ;  Ng, Reuben ;  Levy, Becca 
R. 
In: Ageing and Society.- 8/2012, s. 1418-1427 
dôchodok * ľudia starší * vnímanie * vnímanie seba samého * sebavnímanie * úmrtnosť * dlhovekosť * 
prístupy k dôchodku * zdravie * status sociálno-ekonomický * vek * prístup pozitívny 
 
Karmel, Rosemary - Gibson, Diane - Anderson, Phil - Wells, Yvonne - Duckett, Stephen 
Care trajectories through community and residential aged care services: disease effects / Karmel, 
Rosemary ;  Gibson, Diane ;  Anderson, Phil ;  Wells, Yvonne ;  Duckett, Stephen 
In: Ageing and Society.- 8/2012, s. 1428-1445 
Austrália * artritída * choroby kardiovaskulárne * starostlivosť * demencia * stav zdravotný * 
starostlivosť dlhodobá * ľudia starší * pacienti 
 
 
BIOGRAF 
 
 
Černá, Marie 
"Katolík, ale objektivní": Vytváření obrazu (ne)spolehlivosti v kádrových posudcích komunistického 
Československa / Černá, Marie 
In: Biograf.- 55/2011, s. 3-26 
komunizmus * politika kádrová * vytváranie obrazu spoľahlivosti * spoľahlivosť * Československo * moc * 
politika * kádrovanie * materiály kádrové 
 
Šmídová Matoušová, Olga - Markvartová, Lucie 
Vizuální představy o české společnosti 1989-2009 v kolektivní paměti : Město a venkov v obrazech a 
příbězích a obrazech / Šmídová Matoušová, Olga ;  Markvartová, Lucie 
In: Biograf.- 55/2011, s. 26-62 
mesto * vidiek * imaginácia vizuálna * pamäť kolektívna * post-socializmus * generácie * metódy 
výskumné vizuálne * fotografie * príbehy * obrazy 
 
Kubačková, Patricie 
Protože já jsem otevřela pusu a řekla yes a už se mě ptali: "odkud jste?" : Jazyk jako sociální 
informace na příkladu biografických vyprávění československých přistěhovalců do USA / Kubačková, 
Patricie 
In: Biograf.- 56/2011, s. 7-31 
jazyk * reč * jazyk anglický * jazyk cudzí * informácia sociálna * prisťahovalci * prisťahovalci 
československí * USA * prisťahovalectvo 
 
Zábrodská, Kateřina - Davies, Bronwyn - Laws, Cath - Linnell, Sheridan 
Šikana jako intra-aktivní proces na neoliberálních univerzitách / Zábrodská, Kateřina ;  Davies, 
Bronwyn ;  Laws, Cath ;  Linnell, Sheridan 
In: Biograf.- 56/2011, s. 33-55 
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šikanovanie * univerzity * študenti vysokoškolskí * neoliberalizmus * prúdenie intra-aktívne * intra-akcia 
* difrakcia * univerzity neoliberálne * performativita * šikanovanie na pracovisku * študenti * akademici 
* vyučujúci * pedagógovia 
 
Kobová, Ľubica 
Neoliberálna šikana, emócie a spravodlivosť / Kobová, Ľubica 
In: Biograf.- 56/2011, s. 57-61 
šikanovanie * šikanovanie na pracovisku * univerzity * univerzity neoliberálne * emócie * normy 
sociálne * študenti * akademici * vyučujúci * pedagógovia 
 
 
BEZPEČNÁ PRÁCA 
 
 
Zigo, Jaroslav - Kuracina, Richard - Tureková, Ivana 
Ochrana zdravia nefajčiarov - čašníkov / Zigo, Jaroslav ;  Kuracina, Richard ;  Tureková, Ivana 
In: Bezpečná práca.- 6/2012, s. 6-9 
ochrana zdravia * fajčenie * ochrana nefajčiarov * ochrana nefajčiarov na pracovisku * fajčenie pasívne 
* BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 
Oravec, Milan - Šolc, Marek - Oravec, Jakub 
Meranie nízkofrekvenčných elektromagnetických polí na vybraných spotrebičoch / Oravec, Milan ;  
Šolc, Marek ;  Oravec, Jakub 
In: Bezpečná práca.- 6/2012, s. 10-13 
BOZP * polia elektromagnetické * meranie * spotrebiče elektrické * magnetometer 
 
Komenda, Teodor 
Návod na použitie. Kde smeruje nevyhnutnosť šetriť náklady : Od papiera k CD alebo DVD / Komenda, 
Teodor 
In: Bezpečná práca.- 6/2012, s. 16-18 
návody na použitie * dokumentácia technická * výrobky * kontroly SOI * spotrebiče elektrické * 
spotrebiče domáce 
 
Hlivák, Dalibor 
Zákonník práce - od januára nás čakajú zmeny / Hlivák, Dalibor 
In: Bezpečná práca.- 6/2012, s. 21-28 
zákonník práce * legislatíva * zákony 
 
Komár, Pavol 
Aktuálne otázky spojené s plnením povinností na úseku ochrany pred požiarmi v právnickej osobe a 
fyzickej osobe - podnikateľovi / Komár, Pavol 
In: Bezpečná práca.- 6/2012, s. 31-35 
ochrana pred požiarmi * osoby fyzické * osoby právnické * otázky * povinnosti * BOZP * bezpečnosť a 
ochrana zdravia pri práci 
 
Bezáková, Anastázia 
Pondelkové rozhovory / Bezáková, Anastázia 
In: Bezpečná práca.- 6/2012, s. 43 
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Inštitút pre výskum práce a rodiny * semináre * semináre odborné * BOZP * bezpečnosť a ochrana 
zdravia pri práci * spôsobilosť odborná 
 
 
BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE 
 
 
Kočí, Miloslav 
Příklady pracovních úrazů po napadení zvířetem, osobou / Kočí, Miloslav 
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 1/2012, s. 13-15 
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * BOZP * úrazy pracovné * napadnutie osobou * napadnutie 
zvieraťom 
 
Bělecký, Miroslav 
Ochrana osobních údajů a BOZP / Bělecký, Miroslav 
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 1/2012, s. 16-19 
ochrana osobných údajov * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * údaje osobné 
 
Moravec, Zbyněk 
Současný stav chemické legislativy / Moravec, Zbyněk 
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 2/2012, s. 2-5 
legislatíva * legislatíva chemická * REACH * látky chemické * látky chemické nebezpečné * látky 
nebezpečné * bezpečnosť chemická 
 
Bělecký, Miroslav 
Ochrana osobních údajů a BOZP / Bělecký, Miroslav 
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 2/2012, s. 10-16 
údaje osobné * ochrana osobných údajov * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * evidencia 
 
Závodník, Viktor 
Tři roky platnosti normy ČSN OHSAS 18001 - ambice, skutečnost / Závodník, Viktor 
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 2/2012, s. 17-23 
normy * manažment bezpečnosti * manažment bezpečnosti práce * manažment BOZP * BOZP * 
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * riadenie BOZP * systémy riadenia BOZP 
 
Kočí, Miloslav 
Úrazy způsobené pády / Kočí, Miloslav 
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 3/2012, s. 29-31 
úrazy pracovné * pád z výšky * pády * pád * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 
Neugebauer, Tomáš 
Kapitola 1 - Odpovědnost za BOZP / Neugebauer, Tomáš 
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 3/2012, s. 33-35 
BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * zodpovednosť * zamestnávatelia * zodpovednosť 
zamestnávateľa * služby BOZP * zodpovednosť za BOZP 
 
Neugebauer, Tomáš 
O zdravotních prohlídkách zaměstnanců - konec závodní preventivní péče / Neugebauer, Tomáš 
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In: Bezpečnost a hygiena práce.- 4/2012, s. 14-15 
prehliadky lekárske * prehliadky lekárske preventívne * BOZP * starostlivosť zdravotná preventívna 
závodná * starostlivosť zdravotná závodná * slu * lekárstvo pracovné 
 
 
Stres na pracovištích : Zpracováno podle tiskové správy Omnimedia, s.r.o. 
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 4/2012, s. 16-17 
stres * stres na pracovisku 
 
Kočí, Miloslav 
Úrazy při manipulaci s materiálem / Kočí, Miloslav 
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 4/2012, s. 18-20 
úrazy * úrazy pracovné * manipulácia * manipulácia s materiálom * BOZP * bezpečnosť a ochrana 
zdravia pri práci 
 
Neugebauer, Tomáš 
Kapitola 2 - Co vše je součástí BOZP / Neugebauer, Tomáš 
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 4/2012, s. 21-23 
BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 
Kroupa, Břetislav 
Normativní nástroje pro hodnocení pracovních rizik / Kroupa, Břetislav 
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 5/2012, s. 19-22 
riziká * riziká pracovné * hodnotenie * hodnotenie rizík * hodnotenie rizika * manažment rizika * BOZP * 
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 
Horáčková, Alena 
Celoevropská kampaň EU-OSHA "Partnerství při prevenci rizik" / Horáčková, Alena 
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 6/2012, s. 19-22 
prevencia rizík * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * riziká * riziká pracovné 
 
Kroupa, Břetislav 
Normativní nástroje pro hodnocení pracovních rizik / Kroupa, Břetislav 
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 6/2012, s. 23-25 
hodnotenie * hodnotenie rizík * riziká pracovné * riziká * manažment rizika * manažment rizík * BOZP * 
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * posudzovanie rizika 
 
Kroupa, Břetislav 
Hodnocení rizik ekologické újmy / Kroupa, Břetislav 
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 7-8/2012, s. 28-30 
hodnotenie rizík * ujma ekologická * riziká * riziká bezpečnostné * BOZP * bezpečnosť a ochrana 
zdravia pri práci 
 
Neugebauer, Tomáš 
Kapitola 5 a 6. Kapitola 5 - Přístup k zajištění BOZP. Kapitola 6 - Management rizik. / Neugebauer, 
Tomáš 
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 7-8/2012, s. 46-51 
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BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * systém riadenia BOZP * prístup k BOZP * stratégia 
BOZP * manažment rizík * riadenie rizík * kategorizácia prác 
 
Neugebauer, Tomáš 
Kapitola 3 - Odborní poradci / Neugebauer, Tomáš 
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 5/2012, s. 23-25 
prevencia rizík * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * outsourcing * poradcovia odborní 
 
Neugebauer, Tomáš 
Náhled do zajištění BOZP - kapitola 4 - Odborní poradci / Neugebauer, Tomáš 
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 6/2012, s. 32-33 
poradcovia odborní * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * lekári * koordinátori BOZP * 
prevencia 
 
Kočí, Miloslav 
Úrazy vzniklé při vnitrozávodové dopravě / Kočí, Miloslav 
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 9/2012, s. 15-17 
BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * úrazy pracovné * doprava vnútrozávodná 
 
Neugebauer, Tomáš 
Kapitola 7 - Školení BOZP (rozsah) / Neugebauer, Tomáš 
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 9/2012, s. 23-26 
školenia * školenia BOZP * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * predpisy právne 
 
Dandová, Eva 
Jak se vyvine odškodňování pracovních úrazů? / Dandová, Eva 
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 10/2012, s. 11-16 
úrazy pracovné * odškodňovanie * odškodňovanie pracovných úrazov 
 
Neugebauer, Tomáš 
Kapitola 8 - Školení BOZP - zajištění a provedení / Neugebauer, Tomáš 
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 10/2012, s. 26-29 
BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * školenia BOZP * školenia zamestnancov 
 
 
 
 
DEMOGRAFIE 
 
 
Kurkin, Roman - Šídlo, Luděk 
Vývoj rozdílů úhrnné plodnosti ve státech a regionech západní části Evropské unie v letech 1991-2008 
[International and Regional Differentiation of Fertility Over Time in the Western Part of the European 
Union between 1991 and 2008]  / Kurkin, Roman ;  Šídlo, Luděk 
In: Demografie.- 2/2012, s. 109-119 
miera plodnosti * plodnosť * Európska únia * regióny EÚ * plodnosť úhrnná * rozdiely medzinárodné * 
diferenciácia plodnosti medzinárodná * diferenciácia plodnosti regionálna 
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Kreidl, Martin - Štípková, Martina 
Výskyt a načasování nesezdaných soužití v současné ČR [The Prevalence, Incidence, and Timing of 
Unmarried Cohabitation in the Czech Republic]  / Kreidl, Martin ;  Štípková, Martina 
In: Demografie.- 2/2012, s. 120-137 
spolužitie nemanželské * kohabitácie * Česká republika * manželstvo * zmeny populačné * populácia 
 
Šustová, Šárka 
Vliv HIV/AIDS na porodnost a plodnost v Jižní Africe [The Impact of HIV/AIDS on Natality and Fertility 
in South Africa]  / Šustová, Šárka 
In: Demografie.- 2/2012, s. 138-151 
HIV/AIDS * pôrodnosť * plodnosť * Južná Afrika 
 
Šebestík, Libor 
Tabulky života jako nástroj analýzy průchodu žáků středním stupněm vzdělávání [Life Tables as a Tool 
for Analysing the Flow of Students through Secondary Education]  / Šebestík, Libor 
In: Demografie.- 2/2012, s. 152-161 
tabuľky života * vzdelávanie stredné * žiaci * študenti 
 
Petrová Kafková, Marcela - Galčanová, Lucie 
Stárnutí městských populací a senioři [The Elderly and the Ageing of Urban Populations]  / Petrová 
Kafková, Marcela ;  Galčanová, Lucie 
In: Demografie.- 2/2012, s. 181-194 
starnutie * seniori * ľudia starší * obyvateľstvo mestské 
 
Paloncyová, Jana - Šťastná, Anna 
Sňatek a rozchod jako dva možné způsoby ukončení nesezdaného soužití / Paloncyová, Jana ;  Šťastná, 
Anna 
In: Demografie.- 3/2012, s. 241-232 
spolužitie nemanželské * spolužitie neoddané * spolužitie partnerské * sobáš * rozchod * páry * 
kohabitácie * vzťah partnerský prvý * Česká republika * súdržnosť * riziká 
 
Bleha, Branislav - Hurbánek, Pavol - Vaňo, Boris 
Demografická projekcia mestskej a vidieckej populácie Slovenska do roku 2030 / Bleha, Branislav ;  
Hurbánek, Pavol ;  Vaňo, Boris 
In: Demografie.- 3/2012, s. 233-249 
projekcia demografická * POPULÁCIA * populácia mestská * populácia vidiecka * Slovensko * pôrodnosť 
* plodnosť * úmrtnosť * migrácia * starnutie populácie * vyrovnanie rozdielov 
 
Kocourková, Jiřina - Burcin, Boris 
Demografická specifika asistované reprodukce v České republice v evropském kontextu / Kocourková, 
Jiřina ;  Burcin, Boris 
In: Demografie.- 3/2012, s. 250-263 
reprodukcia asistovaná * špecifiká demografické * oplodnenie umelé * Česká republika * plodnosť * 
krajiny európske 
 
Sivková, Olga - Hulíková Tesárková, Klára 
Dekompozice změn průměrného věku matky při narození dítěte v České republice od roku 1950 / 
Sivková, Olga ;  Hulíková Tesárková, Klára 
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In: Demografie.- 3/2012, s. 264-279 
vek matky priemerný pôrodný * matky * miera plodnosti úhrnná * metóda dekompozície * štruktúra 
plodnosti * Česká republika 
 
Pfeiferová, Štěpánka 
Pracovní dráhy žen v České republice : Recenzia / Pfeiferová, Štěpánka 
In: Demografie.- 3/2012, s. 292-293 
ženy * práca * kariéra pracovná * dráhy pracovné * recenzie 
 
 
EKONOMICKÉ ROZHĽADY 
 
 
Neubauerová, Erika - Zubaľová, Alena 
New Trends in Fiscal Policy - Gender-sensitive Budgeting [Nové tendencie vo fiškálnej politike - rodovo 
citlivé rozpočtovanie]  / Neubauerová, Erika ;  Zubaľová, Alena 
In: Ekonomické rozhľady.- 1/2012, s. 7-18 
politika fiškálna * rovnosť rodová * rozpočtovanie * rozpočtovanie genderové * gender mainstreaming * 
roly rodové * analýzy rodové * rod * gender * perspektíva rodová 
 
Šúbertová, Elena - Kinčáková, Michaela 
Evaluation of the Results Analysis in the Entrepreneurial Thinking of Business Students in Slovakia 
[Hodnotenie výsledkov analýzy podnikateľského myslenia študentov podnikania na Slovensku]  / 
Šúbertová, Elena ;  Kinčáková, Michaela 
In: Ekonomické rozhľady.- 1/2012, s. 19-30 
študenti * študenti podnikania * analýzy * myslenie podnikateľské * podnikanie 
 
Szomolányi, Karol - Lukáčik, Martin - Lukáčiková, Adriana 
The Relation between the Rate of Change of Money Wage and Unemployment Rates in the Frame of 
the Microeconomic Dynamics [Vzťah medzi mierou rastu nominálnych miezd a mierou nezamestnanosti 
v rámci mikroekonomickej dynamiky]  / Szomolányi, Karol ;  Lukáčik, Martin ;  Lukáčiková, Adriana 
In: Ekonomické rozhľady.- 1/2012, s. 44-65 
miera nezamestnanosti * nezamestnanosť * rast mzdový * mzdy nominálne * dynamika 
mikroekonomická 
 
Majtánová, Anna - Ondruška, Tomáš 
Economic Sense of Non-life Insurance and Specific Risks [Ekonomický zmysel neživotného poistenia a 
špecifické riziká]  / Majtánová, Anna ;  Ondruška, Tomáš 
In: Ekonomické rozhľady.- 1/2012, s. 66-78 
poistenie * poistenie neživotné * riziká * ekonomika 
 
Vongrej, Marián 
Freedom, Election and Morality as a Basis of Constitutional Economics [Sloboda, voľby a morálka ako 
východiská konštitučnej ekonómie]  / Vongrej, Marián 
In: Ekonomické rozhľady.- 1/2012, s. 79-89 
sloboda * voľby * morálka * ekonómia konštitučná 
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Stanek, Vojtech 
Spoločenská zodpovednosť podnikov a podniková sociálna politika [Corporate Social Responsibility and 
Corporate Social Policy]  / Stanek, Vojtech 
In: Ekonomické rozhľady.- 1/2012, s. 115-123 
politika sociálna podniková * zodpovednosť podnikov * zodpovednosť podnikov spoločenská * 
zodpovednosť sociálna * benefity sociálne 
 
Rievajová, Eva - Andrej Přívara 
Nezamestnanosť a politika flexiistoty na francúzskom trhu práce [Unemployment and Flexicurity 
Policy in the French Labour Market]  / Rievajová, Eva ;  Andrej Přívara 
In: Ekonomické rozhľady.- 2/2012, s. 148-159 
nezamestnanosť * trh práce * flexicurity * flexiistota * Francúzsko * kríza * kríza globálna * politika trhu 
práce aktívna * vzdelávanie celoživotné * systémy sociálnej ochrany 
 
Škrovánková, Lea - Škrovánková, Petra 
Aktuárske modely v systéme zdravotného a nemocenského poistenia [Actuarial Models in Health and 
Sickness Insurance System]  / Škrovánková, Lea ;  Škrovánková, Petra 
In: Ekonomické rozhľady.- 2/2012, s. 160-171 
modely aktuárske * systém poistenia * systémy poistné * poistenie zdravotné * poistenie nemocenské 
 
Tomová, Anna - Novák Sedláčková, Alena 
Ku kritike politiky verejno-súkromných partnerstiev [Towards Criticism of Public-Private Partnerships]  
/ Tomová, Anna ;  Novák Sedláčková, Alena 
In: Ekonomické rozhľady.- 2/2012, s. 192-201 
partnerstvo verejno-súkromné * PPP * privatizácia * Európska únia * rozvoj sociálno-ekonomický 
 
Lenghardtová, Jana - Paľková, Jana 
Internacionalizácia vzdelávania ekonómov a manažérov a výzvy dialógu Európa - Latinská Amerika / 
Lenghardtová, Jana ;  Paľková, Jana 
In: Ekonomické rozhľady.- 3/2012, s. 257-276 
internacionalizácia * internacionalizácia vzdelávania * vzdelávanie * vzdelávanie manažérov * 
vzdelávanie ekonómov * univerzity * Amerika Latinská * dialóg 
 
Holková, Vieroslava - Veselková, Alexandra - Valach, Matej 
Socio-Economic Aspects of Income Disparity in Slovakia [Socio-ekonomické aspekty rozdielov v 
príjmoch na Slovensku]  / Holková, Vieroslava ;  Veselková, Alexandra ;  Valach, Matej 
In: Ekonomické rozhľady.- 3/2012, s. 277-292 
nerovnosť príjmová * Slovensko * aspekty sociálno-ekonomické * príjmy * príjmy domácností * 
domácnosti * Gini index * príjem disponibilný * riziko chudoby * miera rizika chudoby * chudoba * 
deprivácia materiálna 
 
Grznár, Miroslav - Szabo, Ľuboslav 
Manažment podnikov - stav po kríze / Grznár, Miroslav ;  Szabo, Ľuboslav 
In: Ekonomické rozhľady.- 3/2012, s. 292-308 
kríza * kríza ekonomická * manažment * manažment podnikový * manažment rizika * plánovanie * firmy 
po kríze 
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Dudáš, Tomáš 
Vplyv prílevu priamych zahraničných investícií na produktivitu práce na Slovensku - sektorový a 
regionálny pohľad / Dudáš, Tomáš 
In: Ekonomické rozhľady.- 3/2012, s. 363-376 
investície * investície zahraničné * investície zahraničné priame * produktivita práce * regióny * 
priemysel 
 
 
EKONOMICKÝ ČASOPIS 
 
 
Lejko, Ina - Bojnec, Štefan 
Internationalization and Economic Growth in the New Member States of the European Union / Lejko, 
Ina ;  Bojnec, Štefan 
In: Ekonomický časopis.- 4/2012, s. 335-348 
internacionalizácia * internacionalizácia ekonomická * rast ekonomický * Európska únia * krajiny 
členské * štáty členské nové * štáty členské * krajiny EÚ nové * investície zahraničné priame * obchod 
 
Štefánik, Miroslav 
Looking at the Development of Private Returns to Education in Slovakia in the Context of Tertiary 
Education Expansion / Štefánik, Miroslav 
In: Ekonomický časopis.- 4/2012, s. 349-359 
návrat k vzdelávaniu * vzdelávanie * mzdy * príjmy * úroveň vzdelania * štúdium * vzdelávanie 
dospelých * vzdelávanie terciárne 
 
Uçak, Harun 
The Catch-up Process of Relative Wages in European Union New Member States / Uçak, Harun 
In: Ekonomický časopis.- 4/2012, s. 360-370 
mzdy * príjmy * Európska únia * štáty členské nové * trh práce * integrácia * konvergencia * proces 
dobiehania vyspelých krajín 
 
Outrata, Richard 
Komparatívna analýza konkurencieschopnosti ekonomík vybraných nových členských štátov Európskej 
únie / Outrata, Richard 
In: Ekonomický časopis.- 4/2012, s. 371-387 
analýzy konkurencieschopnosti * konkurencieschopnosť * analýzy komparatívne * štáty členské nové * 
Európska únia * proces dobiehania vyspelých krajín * ekonomika 
 
Šveda, Martin - Križan, František 
Prejavy komerčnej suburbanizácie vo vybraných odvetviach hospodárstva v zázemí Bratislavy / Šveda, 
Martin ;  Križan, František 
In: Ekonomický časopis.- 5/2012, s. 460-481 
suburbanizácia * Bratislava * suburbanizácia komerčná * aktivity podnikateľské * výstavba * centrá 
nákupné * decentralizácia ekonomická * oblasti logistické 
 
Virdzek, Tomáš - Šebo, Ján 
Uplatnenie automatického vyrovnávacieho mechanizmu v priebežnom pilieri dôchodkového systému v 
Slovenskej republike / Virdzek, Tomáš ;  Šebo, Ján 
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In: Ekonomický časopis.- 5/2012, s. 482-494 
pilier dôchodkový priebežný * mechanizmus vyrovnávací automatický * systémy dôchodkové * 
zabezpečenie dôchodkové * PAYG systém 
 
Okruhlica, František - Marsina, Štefan 
Aktuálne chápanie projektu ako nástroja implementácie inovačnej stratégie / Okruhlica, František ;  
Marsina, Štefan 
In: Ekonomický časopis.- 5/2012, s. 495-508 
projekty * implementácia * implementácia stratégií * stratégia inovačná * inovácie * manažment 
projektový * podnikanie * manažment strategický 
 
David, Petr 
Dopady zvýšeného břemene daně z přidané hodnoty uvalené na zemědělské produkty a potraviny v 
České republice a na Slovensku / David, Petr 
In: Ekonomický časopis.- 5/2012, s. 509-527 
produkty poľnohospodárske * potraviny * daň z pridanej hodnoty * DPH * Česká republika * Slovensko * 
výrobky poľnohospodárske * poľnohospodárstvo 
 
Morvay, Karol - Okáli, Ivan - Gabrielová, Herta - Hvozdíková, Veronika - Šikulová, Ivana - Frank, Karol - 
Jeck, Tomáš 
Economic Development of Slovakia in 2011 and Outlook Up to 2013 [Ekonomický vývoj Slovenska v roku 
2011 a výhľad do roka 2013]  / Morvay, Karol ;  Okáli, Ivan ;  Gabrielová, Herta ;  Hvozdíková, Veronika 
;  Šikulová, Ivana ;  Frank, Karol ;  Jeck, Tomáš 
In: Ekonomický časopis.- 6/2012, s. 547-641 
vývoj ekonomický * rast ekonomický * politika hospodárska * hospodárstvo * ekonomika * recesia 
ekonomická * prognózy * prognózy ekonomické * produkcia * obchod zahraničný * trh práce * financie 
verejné * politika menová 
 
 
EMPATIA 
 
 
Riska, Anita 
Psychológia staroby (75 rokov až 100 alebo viac) / Riska, Anita 
In: Empatia.- 1/2012, s. 9-14 
starnutie * staroba * ľudia starší * psychológia staroby * vek starší * vek vysoký * postoj pozitívny * 
starnutie aktívne * seniori 
 
Kalábová, Helena 
Medikalizace našeho života / Kalábová, Helena 
In: Empatia.- 1/2012, s. 15-22 
medikalizácia * medicína * zdravie * somatizácia * faktory bio-psycho-sociálne * existencia * život * 
úloha celku 
 
Kusá, Jolana 
Premýšľanie o manželstve, hlavne z hľadiska ženy a súčasnosti nad knihou Elizabeth Gilbertová: 
Presvedčenie (New York, 2008) / Kusá, Jolana 
In: Empatia.- 1/2012, s. 36-46 
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manželstvo * partnerstvo * muži * ženy 
 
Sléšková, Jana 
Zákazkový a naratívny spôsob práce so spontánnym klientom v rámci RPPS / Sléšková, Jana 
In: Empatia.- 2/2012, s. 10-27 
terapia * terapia naratívna * spôsob zákazkový * klienti spontánni * terapia psychologická * psychológia 
* psychoterapia 
 
Ferkodič, Daniel 
Žiarlivosť / Ferkodič, Daniel 
In: Empatia.- 2/2012, s. 28-35 
žiarlivosť * partnerstvo * klasifikácia žiarlivosti * stavy emočné * prevalencia žiarlivosti 
 
Kostelníková, Oľga 
Ako nám môže pomôcť rozpoznanie osobnostného typu klienta pri poradenskom procese / 
Kostelníková, Oľga 
In: Empatia.- 3/2012, s. 9-13 
proces poradenský * klienti * typy osobností * typy osobnostné * osobnosť * psychológia * psychoterapia 
 
Riska, Anita 
Nech život plynie : Psychológia ne-starnutia (70 až do 105 a viac rokov), druhá časť / Riska, Anita 
In: Empatia.- 3/2012, s. 14-19 
psychológia starnutia * starnutie * staroba * vek vyšší * vek vysoký * ľudia starší * seniori * starnutie 
aktívne 
 
Ferkodič, Daniel 
Žiarlivosť : Pokračovanie z čísla 2/2012 / Ferkodič, Daniel 
In: Empatia.- 3/2012, s. 20-31 
žiarlivosť * modely * prístupy * zvládanie 
 
 
 
FÓRUM SOCIÁLNÍ POLITIKY 
 
 
Maříková, Hana - Plasová, Blanka 
Kontinuita anebo změna v systému zajištění péče o seniory v České republice od roku 1948 vzhledem k 
genderovanosti politik péče / Maříková, Hana ;  Plasová, Blanka 
In: Fórum sociální politiky.- 3/2012, s. 2-7 
starostlivosť o starších ľudí * seniori * ľudia starší * Česká republika * politika starostlivosti * 
genderovanosť * rodovosť * familializácia * defamilializácia * služby sociálne 
 
Vidovićová, Lucie 
Kdo jsou a kde pracují čeští pracující důchodci / Vidovićová, Lucie 
In: Fórum sociální politiky.- 3/2012, s. 8-14 
dôchodcovia pracujúci * dôchodcovia * ľudia starší * ľudia starší na trhu práce * Česká republika * trh 
práce * práca * starnutie aktívne 
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Schaumannová, Helena 
Projekty zaměstnanosti spolufinancované prostřednictvím ESF - posilování současné i perspektivní 
zaměstnatelnosti znevýhodněných osob? / Schaumannová, Helena 
In: Fórum sociální politiky.- 3/2012, s. 15-19 
Európska únia * fondy štrukturálne * zamestnanosť * zamestnateľnosť * zamestnateľnosť 
znevýhodnených osôb * osoby znevýhodené na trhu práce * skupiny znevýhodnené * skupiny 
znevýhodnené na trhu práce 
 
Průša, Ladislav 
K vybraným aspektům připravovaného systému dlouhodobé sociálně zdravotní péče / Průša, Ladislav 
In: Fórum sociální politiky.- 3/2012, s. 20-22 
systém dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti * starostlivosť dlhodobá * služby sociálne 
 
Holub, Martin 
Ke změnám v důchodovém systému po tzv. velké důchodové reformě / Holub, Martin 
In: Fórum sociální politiky.- 3/2012, s. 23-24 
systémy dôchodkové * Česká republika * reformy dôchodkové 
 
Kozlová, Lucie - Klufová, Renata 
Sociálně prostorové nerovnosti v ohrožené lokalitě sídliště Máj v Českých Budějovicích / Kozlová, Lucie 
;  Klufová, Renata 
In: Fórum sociální politiky.- 3/2012, s. 25-29 
nerovnosti sociálno-priestorové * České Budějovice * Česká republika * Rómovia * vylúčenie sociálne * 
kriminalita * chudoba * skupiny marginalizované 
 
Horák, Pavel 
Měření governance jako způsobu řízení, koordinace, kontroly a realizace veřejných politik a programů 
na regionální a lokální úrovni / Horák, Pavel 
In: Fórum sociální politiky.- 4/2012, s. 2-10 
governance * meranie * riadenie * koordinácia * kontrola * politiky verejné * programy verejné 
 
Šimpach, Ondřej - Langhamrová, Jitka 
Očekávané trendy ve vývoji zaměstnanosti. Predikce zaměstnaných osob ve vybraných odvětvích 
nevýrobní sféry / Šimpach, Ondřej ;  Langhamrová, Jitka 
In: Fórum sociální politiky.- 4/2012, s. 11-17 
vývoj zamestnanosti * zamestnanosť * trendy * predikcia * osoby zamestnané * odvetvia nevýrobné * 
sféra nevýrobná 
 
Kahoun, Vilém 
Starobní důchody přiznávané před dosažením důchodového věku / Kahoun, Vilém 
In: Fórum sociální politiky.- 4/2012, s. 18-22 
dôchodky * dôchodky starobné * Česká republika 
 
Liberdová, Eva 
Současná politika státu vůči ohluchlým občanům / Liberdová, Eva 
In: Fórum sociální politiky.- 4/2012, s. 23-26 
osoby nepočujúce * ľudia nepočujúci * osoby so sluchovým postihnutím * legislatíva * politika * Česká 
republika * postoje * bariéry * pomôcky kompenzačné * ohluchnutie * poruchy sluchu * strata sluchu 
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Hejduk, Marek 
Předváděcí akce - příklad násilné diskriminace starších občanů / Hejduk, Marek 
In: Fórum sociální politiky.- 4/2012, s. 28-29 
marketing * akcie predvádzacie * diskriminácia starších ľudí * diskriminácia násilná * ľudia starší * 
seniori * násilie na starších ľuďoch 
 
Fiala, Tomáš - Langhamrová, Jitka 
Možný vývoj úrovně vzdělání populace České republiky do roku 2050 aneb jak se bude vyvíjet lidský 
kapitál / Fiala, Tomáš ;  Langhamrová, Jitka 
In: Fórum sociální politiky.- 5/2012, s. 2-8 
vzdelávanie * vzdelanie * vzdelanosť * populácia * obyvateľstvo * Česká republika * vývoj populačný * 
úroveň vzdelania * úroveň vzdelanostná * kapitál ľudský 
 
Vavrečková, Jana - Dobiášová, Karolína 
Integrace dětí migrantů ze třetích zemní v oblasti vzdělávání v České republice / Vavrečková, Jana ;  
Dobiášová, Karolína 
In: Fórum sociální politiky.- 5/2012, s. 9-16 
migranti * deti migrantov * Česká republika * integrácia detí migrantov * vzdelávanie * deti cudzincov 
 
Coufalík, Jaromír - Váňová, Jana 
Projekt "Práce a rodina" - Podpora flexibilních forem práce / Coufalík, Jaromír ;  Váňová, Jana 
In: Fórum sociální politiky.- 5/2012, s. 22-23 
formy práce flexibilné * bariéry * opatrenia * projekty * formy zamestnania flexibilné 
 
 
MLÁDEŽ A SPOLOČNOSŤ 
 
 
Ondejkovič, Peter 
Prejavy anómie v slovenskej rodine / Ondejkovič, Peter 
In: Mládež a spoločnosť.- 2/2012, s. 3-15 
anómia * rodina * systém rodinný * organizácia * formy organizačné * kultúra v rodine * organizácia 
rodinná * aktéri * členovia rodiny * vzťahy * deľba zodpovednosti * deľba moci 
 
Emmerová, Ingrid 
Spolupráca školy s rodinou v oblasti prevencie a riešenia problémového správania žiakov / Emmerová, 
Ingrid 
In: Mládež a spoločnosť.- 2/2012, s. 16-34 
žiaci * škola * rodina * rodičia * spolupráca školy a rodiny * drogy * správanie problémové * javy 
patologické * mládež * deti * kriminalita 
 
Macháček, Ladislav 
Konferencia o politike a sociologickej edukácii vysokoškolskej mládeže na Slovensku / Macháček, 
Ladislav 
In: Mládež a spoločnosť.- 2/2012, s. 70-75 
konferencie * príspevky * konferencie vedecké * politika sociálna * sociológia * spoločnosť 
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Štefančík, Radoslav 
Pohľady mladých ľudí na migráciu a migrantov / Štefančík, Radoslav 
In: Mládež a spoločnosť.- 3/2012, s. 3-17 
migrácia * názory * migranti * ľudia mladí * názory mladých ľudí * integrácia cudzincov * migrácia 
medzinárodná 
 
Klocoková, Jana - Milová, Silvia 
Environmentálna výchova a vzdelávanie detí a mládeže na Slovensku / Klocoková, Jana ;  Milová, Silvia 
In: Mládež a spoločnosť.- 3/2012, s. 35-47 
výchova environmentálna * žiaci * mládež * prostredie životné * ochrana prírody * ekológia 
 
Veselský, Milan 
Postoje žiakov základnej školy a gymnázia k problémom životného prostredia a ich riešeniu / Veselský, 
Milan 
In: Mládež a spoločnosť.- 3/2012, s. 48-65 
prostredie životné * postoje mládeže * žiaci * žiaci základných škôl * študenti gymnázií * ekológia * 
výchova environmentálna 
 
 
PRÁVNY OBZOR 
 
 
Csach, Kristián 
Miesto a funkcie deliktuálneho práva v obchodnom práve / Csach, Kristián 
In: Právny obzor.- 4/2011, s. 327-349 
právo * právo deliktuálne * právo obchodné * zodpovednosť za škodu * právo občianske * podnikatelia * 
delikty 
 
Ovečková, Oľga 
Výklad a aplikácia dobrých mravov a zásad poctivého obchodného styku v rozhodovacej činnosti súdov 
/ Ovečková, Oľga 
In: Právny obzor.- 4/2011, s. 350-364 
mravy dobré * zásady poctivého obchodného styku * súdy * činnosť rozhodovacia * právo * princípy * 
férovosť * výkon práva 
 
Tóthová, Marcela 
Inštitút agenta a jeho využitie na účely dokazovania korupcie / Tóthová, Marcela 
In: Právny obzor.- 4/2011, s. 378-394 
korupcia * agent * inštitút agenta * právo * dokazovanie korupcie 
 
Davala, Michal 
Mechanizmy zmluvnej ochrany ľudských práv / Davala, Michal 
In: Právny obzor.- 4/2011, s. 411-421 
mechanizmy kontrolné * práva ľudské * ochrana ľudských práv * ochrana ľudských práv zmluvná 
 
Galdunová, Katarína 
Vybrané aspekty trestného činu agresie definovaného počas hodnotiacej konferencie k Rímskemu 
štatútu medzinárodného trestného súdu / Galdunová, Katarína 



 
22 

In: Právny obzor.- 5/2011, s. 441-453 
súd trestný medzinárodný * agresia * činy trestné * konferencie právne * právo * Rímsky štatút 
 
Lindáková, Martina 
Príkaz na zaistenie dôkazov v Európskej únii / Lindáková, Martina 
In: Právny obzor.- 5/2011, s. 454-461 
dôkazy * príkaz na zaistenie dôkazov * právo * Európska únia * orgány justičné 
 
Klimek, Libor 
Genéza zatýkacieho rozkazu a proces jeho implementácie v Slovenskej republike / Klimek, Libor 
In: Právny obzor.- 5/2011, s. 462-482 
rozkaz zatýkací * právo * Slovenská republika * rozkaz zatýkací európsky * zatykač európsky 
 
Bulla, Martin - Švec, Marek 
Právna úprava nadnárodného štrajku ako nevyhnutná podmienka globálneho trhu práce / Bulla, Martin 
;  Švec, Marek 
In: Právny obzor.- 5/2011, s. 483-500 
štrajk * štrajk nadnárodný * právo na štrajk * ochrana práv a záujmov zamestnancov * partneri sociálni 
európski 
 
Nikodým, Dušan 
Druhá komora parlamentu / Nikodým, Dušan 
In: Právny obzor.- 6/2011, s. 531-544 
parlament * bikameralizmus * komora druhá * legislatíva * reprezentácia záujmov * typy komôr * 
Európa * parlamenty európske 
 
Kukliš, Peter 
O verejnosprávnej činnosti : 1. časť / Kukliš, Peter 
In: Právny obzor.- 6/2011, s. 545-557 
činnosť verejnosprávna * administratíva verejná * správa verejná * činnosti verejnej správy * akty 
administratívnoprávne 
 
Vozár, Jozef - Lapšanský, Lukáš 
Porovnávacia reklama v slovenskom právnom poriadku / Vozár, Jozef ;  Lapšanský, Lukáš 
In: Právny obzor.- 6/2011, s. 558-576 
reklama * reklama porovnávacia * právo * direktívy EÚ * regulácia reklamy * legislatíva 
 
Králičková, Barbora 
Úprava vzájomného vzťahu práva duševného vlastníctva a súťažného práva v slovenskom a českom 
právnom poriadku z dôrazom na oblasť zneužívania dominantného postavenia / Králičková, Barbora 
In: Právny obzor.- 6/2011, s. 601-616 
právo * právo duševného vlastníctva * vlastníctvo duševné * právo súťažné * poriadok právny * 
zneužívanie dominantného postavenia * legislatíva * Slovensko * Česká republika 
 
Jančo, Milan 
Trust, fiducia a slovenské právo : Časť II / Jančo, Milan 
In: Právny obzor.- 2/2012, s. 137-150 



 
23 

trust * fiducia * právo * právo slovenské * trust quebecký * fond zverenecký * Česká republika * 
zákonník občiansky * právo európske trustové 
 
Jánošíková, Martina 
Nekonečný príbeh s otvoreným koncom? Vek, rozdielne zaobchádzanie a diskriminácia v judikatúre 
Súdneho dvora Európskej únie / Jánošíková, Martina 
In: Právny obzor.- 2/2012, s. 151-163 
vek * vek * zaobchádzanie nerovnaké * zaobchádzanie rozdielne * diskriminácia * Európsky súdny dvor * 
právo * judikatúra * diskriminácia veková 
 
Ďuriš, Michal - Burdová, Katarína 
Vybrané otázky právnej ochrany zraniteľných dospelých prostriedkami medzinárodného práva 
súkromného - zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom / Ďuriš, Michal ;  Burdová, 
Katarína 
In: Právny obzor.- 2/2012, s. 164-172 
ochrana právna * právo * dospelí zraniteľní * právo medzinárodné súkromné * príslušník štátny 
slovenský * ochrana zraniteľných dospelých 
 
Káčer, Marek 
V závoji "logiky" / Káčer, Marek 
In: Právny obzor.- 3/2012, s. 197-208 
logika * argumenty * právo * zrada * sebaklam * dôvera 
 
Podmanický, Ján 
Aplikácia inštitútu skráteného legislatívneho konania v procese tvorby práva / Podmanický, Ján 
In: Právny obzor.- 3/2012, s. 209-226 
konanie legislatívne skrátené * tvorba práva * právo * proces legislatívny * Slovensko 
 
Koudelka, Zdeněk 
Prezident republiky a zákonodárství v ČR / Koudelka, Zdeněk 
In: Právny obzor.- 3/2012, s. 227-236 
prezident * Česká republika * zákonodarstvo * právo * legislatíva 
 
Magurová, Zuzana 
Pozitívne opatrenia zamerané na rodovú rovnosť v kontexte európskeho práva / Magurová, Zuzana 
In: Právny obzor.- 3/2012, s. 237-252 
rovnosť rodová * právo * právo európske * opatrenia pozitívne * opatrenia pre rovnosť * pohlavie * rod * 
gender 
 
Kleňová, Veronika 
K ustanoveniu náhradného dediča alebo o jednom "zanedbanom" inštitúte / Kleňová, Veronika 
In: Právny obzor.- 3/2012, s. 263-279 
dedenie * dedičstvo * dedič náhradný * právo * právo dedičské * Občiansky zákonník * právo občianske 
 
Kalesná, Katarína 
Zneužívanie dominantného postavenia v teórii a v aplikačnej praxi / Kalesná, Katarína 
In: Právny obzor.- 4/2012, s. 297-306 
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postavenie dominantné * zneužívanie dominantného postavenia * prax * prax aplikačná * teória * právo 
* súťaž hospodárska 
 
Švidroň, Ján 
Medzigeneračný pohľad na vývoj práva duševného vlastníctva v slovensko-českej vedeckej spolupráci / 
Švidroň, Ján 
In: Právny obzor.- 4/2012, s. 307-312 
vlastníctvo duševné * právo duševného vlastníctva * právo * právo patentové 
 
Balog, Boris 
Zrušenie rozhodnutí o amnestii ústavným zákonom / Balog, Boris 
In: Právny obzor.- 4/2012, s. 318-340 
amnestia * zákon ústavný * zrušenie amnestie * rozhodnutie o amnestii * právo * ústava 
 
Nikodým, Dušan 
Ústavnoprávne postavenie prezidenta v Ústave Slovenskej republiky / Nikodým, Dušan 
In: Právny obzor.- 5/2012, s. 418-431 
ústava * Ústava Slovenskej republiky * prezident * postavenie prezidenta * právo * kompetencie * moc * 
demokracia parlamentná * amnestie * Európska únia 
 
Ovečková, Oľga 
Výkladové a aplikačné otázky premlčania v obchodnom práve vo svetle judikatúry / Ovečková, Oľga 
In: Právny obzor.- 5/2012, s. 432-445 
premlčanie * právo * právo obchodné * legislatíva * judikatúra * vzťahy obchodnoprávne 
 
Janáč, Viliam 
Umiestňovanie produktov (Product placement) / Janáč, Viliam 
In: Právny obzor.- 5/2012, s. 468-480 
umiestňovanie produktov * product placement * direktívy EÚ * reklama * reklama skrytá * nástroje 
marketingové * regulácia právna * právo * právo obchodné 
 
Svák, Ján - Balog, Boris 
Ústavnoprávny režim vystúpenia Slovenskej republiky z Európskej únie / Svák, Ján ;  Balog, Boris 
In: Právny obzor.- 6/2012, s. 511-525 
ústava * Ústava Slovenskej republiky * vystúpenie z Európskej únie * Európska únia * EÚ * zmluvy 
medzinárodné * referendum * Národná rada Slovenskej republiky * NR SR 
 
Colotka, Peter 
Európa v horizonte konštukcie / Colotka, Peter 
In: Právny obzor.- 6/2012, s. 526-533 
Európa * štát * Európska únia * konštrukcia * integrácia európska * Zmluva o založení Európskeho 
spoločenstva uhlia a ocele * história 
 
Magurová, Zuzana 
Pozitívne opatrenia zamerané na rodovú rovnosť v rozhodnutiach Európskeho súdneho dvora / 
Magurová, Zuzana 
In: Právny obzor.- 6/2012, s. 584-600 
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rovnosť rodová * rovnosť * gender * rod * opatrenia pozitívne * Európsky súdny dvor * rozhodnutia 
Európskeho súdneho dvora 
 
 
PSYCHOLÓGIA A PATOPSYCHOLÓGIA DIEŤAŤA 
 
 
Majerechová, Gabriela 
Selektívny mutizmus - prehľad po anglicky písanej literatúry / Majerechová, Gabriela 
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.- 3/2012, s. 207-220 
mutizmus * mutizmus selektívny * nemota selektívna * epidemiológia * poruchy komunikácie * etiológia 
* psychopatológia * komorbidita * prognóza * reč * poruchy reči 
 
Vindišová, Jana 
Sociálnopatologické aspekty adolescentnej subkultúry EMO / Vindišová, Jana 
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.- 3/2012, s. 221-229 
subkultúry * subkultúry mládeže * EMO * adolescencia * mládež * dospevanie * mládež dospievajúca * 
sebapoškodzovanie * identita 
 
Kmeť, Martin - Dočkal, Vladimír 
Čítanie rómskych žiakov 1. až 6. ročníka základnej školy / Kmeť, Martin ;  Dočkal, Vladimír 
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.- 3/2012, s. 230-251 
žiaci * žiaci rómski * žiaci základnej školy * deti rómske * čítanie * prostredie sociálne znevýhodňujúce 
* škola * schopnosti kognitívne 
 
Širilová, Zita - Lovaš, Ladislav 
Sebapoškodzovanie - jeho výskyt a hodnotenie / Širilová, Zita ;  Lovaš, Ladislav 
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.- 3/2012, s. 261-273 
sebapoškodzovanie * výskyt * hodnotenie * psychológia * tendencie * sklony * adolescenti * 
adolescencia * mládež * mládež adolescentná * mládež dospievajúca * rozdiely rodové 
 
Kundrátová, Bronislava - Köverová, Ľubica 
Münchhausenov syndróm by proxy - veľa otázok, málo odpovedí : Skúsenosti z praxe poradenského 
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Novinky z edičných plánov vydavateľstiev 

 
 
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SVÄTEJ ALŽBETY 
 
 
Časopis Sociálno-zdravotnícke spektrum 
  
Sociálno-zdravotnícke spektrum je vedecko-odborný internetový časopis, vydavateľmi ktorého sú 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, ÚSVaZ bl. P. P. Gojdiča a Zväz diabetikov 
Slovenska. Časopis vznikol v roku 2012 na podnet študentov sociálnej práce a zdravotníckych odborov, 
učiteľov i kolegov v praxi - je preto určený predovšetkým pre nich. Publikuje v oblasti sociálnej práce, 
psychológie, pedagogiky, práva, verejného zdravotníctva, ošetrovateľstva, laboratórnych 
vyšetrovacích metód, medicíny, rádiológie, misijnej a charitatívnej služby, diabetológie a iných 
príbuzných odboroch. 
  
Časopis vychádza min. 2 krát do roka v elektronickej a printovej podobe.  
 
Obsahovou náplňou sú predovšetkým vedecko-odborné články publikované v slovenskom, českom alebo 
anglickom jazyku. Každý článok prechádza recenziou odborníkom z danej oblasti.  
 
Najväčší dôraz kladieme na prepojenie teórie a praxe v duchu "Prax bez teórie je slepá a teória bez 
praxe je iba intelektuálna hra.". Orientujeme sa na sociálne a zdravotné problémy klientov, metódy 
práce s nimi, ich zdôvodnenie a riziká. Dôležité sú pre nás príklady dobrej praxe sociálnych a 
zdravotníckych pracovníkov na slovensku i zahraničí, ich orientácia na prax, vzdelanie a supervíziu.     
 
Čo časopis ponúka? 
Aktuálne informácie o významných udalostiach v oblasti sociálnej práce a zdravotníctva.  
Zaujímavé postrehy, rozhovory a recenzie.  
Užitočný študijný a odborný materiál.  
Príklady dobrej praxe. 
Vedecké štúdie a výsledky výskumov 
Pre návštevu stránok časopisu Sociálno-zdravotnícke centrum kliknite TU … 
http://www.szspektrum.eu/ 
 
 

http://www.szspektrum.eu/
http://www.szspektrum.eu/








































   

Skladem
269 Kč
299 Kč

Detail

Aktivity k rozvíjení
vyjadřovacích schopností u
dě...
Schneiderová, Eva

Skladem
266 Kč
295 Kč

Detail

Bezpečná vazba mezi
náhradními rodiči a dítětem

Cairns, Kate

Skladem
269 Kč
299 Kč

Detail

Cíle v pracovním i osobním
životě

Knoblauch

Skladem
167 Kč
185 Kč

Detail

Děti jsou hosté, kteří hledají
cestu

Prekopová, Jiřina; Schweizerová,
Christel

Skladem
248 Kč
275 Kč

Detail

Děti, které se rodí v srdci

Striová, Miloslava

Skladem
278 Kč
309 Kč

Detail

Herman Daniel - Srdcem
proti ostnatému drátu

Herman, Daniel; Jandourek, Jan

Skladem
215 Kč
239 Kč

Detail

Hry s příslovími, hádankami
a pranostikami

Schneiderová, Eva; Hanzová, Marie

Skladem
305 Kč
339 Kč

Detail

Jsme lidé jedné Země

Tollarová, Blanka; Hradečná, Marie;
Špirková, Andrea a kol.

Skladem
179 Kč
199 Kč

Detail

Mám dyslexii

Zelinková, Olga; Čedík, Miloslav

Skladem
179 Kč
199 Kč

Detail

Nebe začíná v tobě

Grün, Anselm

Skladem
251 Kč
279 Kč

Detail

Nedostatečný pocit vlastní
hodnoty

Röhr, Heinz-Peter

Skladem
179 Kč
199 Kč

Detail

Nenech si to líbit!

Robert, Jocelyne

Pergameny Projekty dramatické
výchovy pro mladší školní

Psychická odolnost
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Skladem
230 Kč
255 Kč

Detail

Štětina, Jaromír

Skladem
293 Kč
325 Kč

Detail

Machková, Eva (ed.)

Skladem
197 Kč
219 Kč

Detail

Gruhl, Monika; Körbächer, Hugo

Skladem
323 Kč
359 Kč

Detail

Psychologie C. G. Junga

Jacobi, Jolande

Skladem
341 Kč
379 Kč

Detail

Rodina a rodinná terapie

Minuchin, Salvador

Skladem
332 Kč
369 Kč

Detail

Sexualita osob s postižením
a znevýhodněním

Venglářová, Martina; Eisner, Petr; kol.

Skladem
134 Kč
149 Kč

Detail

Trpaslík v trávě spí

Klimková, Irena

Skladem
287 Kč
319 Kč

Detail

Týmový koučink

Mohauptová, Eva

Nalezeno  20  položek. Zobrazuji od  1.
1   

Úvodní stránka

Obchodní podmínky

Kontakty

Objednávky knih: knihkupci - 283 028 202, jednotlivci a organizace - 283 028 203, 204.

Tento e-shop je určen pro prodej knih koncovým zákazníkům a knihovnám. Neslouží pro prodej

knihkupcům a jiným obchodním partnerům nakladatelství Portál.

Veškeré akce a slevy platí pouze při objednání v tomto e-shopu.

2005-2013 obchod.portal.cz, All rights reserved, Portál, s.r.o., Klapkova 2, 182 00 Praha 8, tel: 283 028 111, e-mail: obchod(zavináč)portal.cz
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  SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz

  

Novinky

 | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví |
Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí

knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  

 Hledej:  v  

Novinka 
307 - Nebezpečné známosti. O vztahu sociálních věd a společnosti -
Stöckelová Tereza
Otázka, co věda přináší společnosti, je na místě. Odpověď vědní politiky na ni se
však dnes pohybuje v úzkém pojetí, které jako užitek rozpoznává především
technologie, materiální artefakty a obcho...
ISBN: 978-80-7419-095-7
Detail

Počet stran: 111 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 11/2012
Počet kusů na skladě: 278

Cena: 225,00 Kč 

Novinka 
296 - Odkaz naděje. Vybrané články a projevy - King Martin Luther jr.
Kniha je prvním výborem z díla Martina Luthera Kinga jr. v češtině. Svým
rozsahem a záběrem je to zároveň výbor reprezentativní. Obsahuje celkem
dvacet textů různého rozsahu a formy – články, proje...
ISBN: 978-80-7419-105-3
Detail

Počet stran: 327 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 6/2012
Počet kusů na skladě: 867

Cena: 355,00 Kč 

Novinka 
305 - Politika nezájmu. Česko a Západ v krizi - Drulák, Petr
Kniha vychází z poznatku, že současná česká politika se ocitla v hluboké krizi.
Tato krize se projevuje mimo jiné tím, že postrádá schopnost formulovat a
naplňovat dlouhodobé celospolečenské cíle. ...
ISBN: 978-80-7419-115-2
Detail

Počet stran: 323 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2012
Počet kusů na skladě: 496

Cena: 369,00 Kč 

Novinka 
308 - Príspevok Alfreda Schütza k sociologickej teórii - Alieva Dilbar a
Tížik Miroslav (eds.)
Kniha prvýkrát vo väčšom rozsahu predstavuje slovenským a českým čitateľom
dielo významného sociológa 20. storočia Alfreda Schütza a prináša vôbec prvé
preklady jeho textov. Prvú časť Schützove soc...
ISBN: 978-80-7419-108-4
Detail

Počet stran: 528 Vazba: brož. Vydání: 1. Datum vydání: 12/2012
Počet kusů na skladě: 450

Cena: 567,00 Kč 

Novinka 
299 - Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj - Bernard Josef,
Kostelecký Tomáš aj.
Kniha je věnována problematice fungování samospráv ve venkovských obcích v
České republice a jejich možnostem ovlivňovat lokální rozvoj. Propojuje tedy dvě
témata, která jsou jen zřídka zkoumána ve...
ISBN: 978-80-7419-069-8
Detail

Počet stran: 237 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2011
Počet kusů na skladě: 278

Cena: 395,00 Kč 

Novinka 
304 - Sociologie středních vrstev - Keller Jan
Název knihy má dva významy. Na jedné straně kniha popisuje proměny
středních vrstev v průběhu modernity. Líčí vývoj od starých středních vrstev v
období omezeně liberální modernity přes nové střed...
ISBN: 978-80-7419-109-1
Detail

Počet stran: 220 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2012
Počet kusů na skladě: 753
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Cena: 239,00 Kč 

Novinka 
297 - Stereotypní obrazy a etnické mýty. Kulturní identita Arménie -
Košťálová Petra
Cílem této monografie je pokusit se zachytit – nejprve na teoretickém základě,
pak na konkrétním případě – proměnlivý a prchavý fenomén etnicity, tj. vědomí
příslušnosti k určité etnické/národní ka...
ISBN: 978-80-7419-093-3
Detail

Počet stran: 316 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 30.10.2012
Počet kusů na skladě: 326

Cena: 397,00 Kč 

Novinka 
303 - Škola zlatých golierov. Vzdelávanie v ére neoliberalizmu - Kaščák
Ondrej a Pupala Branislav
V našich podmienkach ide o prvé ucelené knižné dielo, ktoré komplexne
analyzuje infiltráciu neoliberálnej ideológie do školskej sféry a jej dopady na
všetky úrovne správy vzdelávania. Na základe re...
ISBN: 978-80-7419-113-8
Detail

Počet stran: 209 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 23.11.2012
Počet kusů na skladě: 287

Cena: 330,00 Kč 

Novinka 
258 - Tři sociální světy - druhé vydání - Keller Jan
Dotisk - září 2012! Nově také jako e-kniha, viz www.kosmas.cz Druhé vydání
úspěšného titulu. Pro čtenáře, kteří si zakoupili první vydání, je ke stažení
Předmluva ke 2. vydání - viz rubrika Zvl...
ISBN: 978-80-7419-044-5
Detail

Počet stran: 206 Vazba: brož. Vydání: druhé - dotisk 9/2012 Datum vydání: dotisk
5.9.2012
Počet kusů na skladě: 737

Cena: 225,00 Kč 

Novinka 
286 - Úvod do sociologie, 6. vydání - Keller Jan
Učebnice seznamující čtenáře se základními kategoriemi moderní sociologické
teorie, hlavními směry sociologického myšlení a předními osobnostmi sociologie
20. století.
ISBN: 978-80-7419-102-2
Detail

Počet stran: 204 Vazba: brož. Vydání: 6. vydání Datum vydání: 16.5.2012
Počet kusů na skladě: 1000

Cena: 190,00 Kč 
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 Hledej:  v  

Novinka 
313 - "Rudé právo psalo, že nás bylo málo..." Restituce identity a
identita - Šmídová-Matoušová Olga
Kniha se zabývá porevolučním diskursem nápravy majetkových křivd a restituce
jako součásti transformace a reformy. Téma postkomunistické transformace
pojednává autorka prizmatem konceptu „kolektivn...
ISBN: 978-80-7419-065-0
Detail

Počet stran: 188 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2012
Počet kusů na skladě: 450

Cena: 390,00 Kč 

Novinka 
302 - Cesty městem. O racionalitě každodenního cestování - Bran Kohlová
Markéta
Autorka se ve své knize zabývá otázkou volby dopravního prostředku, kterou
považuje za zásadní v rámci studia mobility. Nachází dva důvody, proč se
zabývat každodenním cestováním. Tím prvním důvode...
ISBN: 978-80-7419-099-5
Detail

Počet stran: 280 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 23.11.2012
Počet kusů na skladě: 345

Cena: 279,00 Kč 

Novinka 
294 - Češi v Bosně a Hercegovině. Antropologické pohledy na
společenský živo - Uherek, Zdeněk
Z produkce Etnologického ústavu AV ČR: Tematická monografie je výsledkem
řady badatelských činností, které probíhaly v letech 1993 až 2010 v
Etnologickém ústavu AV ČR,v.v.i. Cílem publikace je...
ISBN: 978-80-87112-48-9
Detail

Počet stran: 230 Vazba: vázaná Vydání: první Datum vydání: 2011
Počet kusů na skladě: 30

Cena: 475,00 Kč 

Novinka 
301 - Dějiny a řády života. Pět rozhodujících zlomů světových dějin -
Schramm Gottfried
Čtyřikrát se ve světových dějinách stalo, že se bez patrných příprav náhle zrodil
nový životní řád vyrůstající z přesně vymezeného světonázoru. Základy, na
nichž se mohl zbudovat pevný systém, vzni...
ISBN: 978-80-7419-098-8
Detail

Počet stran: 220 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2012/9
Počet kusů na skladě: 435

Cena: 355,00 Kč 

Novinka 
309 - Důvěra a demokracie. Přehled sociologických teorií důvěry od
Tocquevil - Sedláčková Markéta
Kniha nabízí analytický pohled na fungování současných demokracií z
perspektivy důvěry. V rámci demokratického systému vymezujeme tři základní
kanály důvěry: systémovou důvěru, tedy legitimitu reži...
ISBN: 978-80-7419-058-2
Detail

Počet stran: 271 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2012
Počet kusů na skladě: 530

Cena: 290,00 Kč 

Novinka 
310 - Glosy ze zápisníku. Minimyšlenky v abecedním pořadí - Loewenstein
Bedřich
Autor shromáždil a uspořádal své zápisky na různá témata a vlastní aforismy do
„ironické encyklopedie intelektuála“, která představuje originální spojení
vážného s nevážným. Pokouší se hledět za po...
ISBN: 978-80-7419-112-1
Detail
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Počet stran: 212 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2012
Počet kusů na skladě: 750

Cena: 249,00 Kč 

Novinka 
311 - Koncepty, teorie a měření kvality života - Heřmanová Eva
Kniha je pojata jako komplexní pohled na problematiku kvality života, tak jak se
obsahově a metodicky měnila od poloviny 20. století až do dnešní doby. Podává
přehled základních informačních a dato...
ISBN: 978-80-7419-106-0
Detail

Počet stran: 239 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2012
Počet kusů na skladě: 612

Cena: 378,00 Kč 

Novinka 
300 - Kultura individualismu - Jacyno Małgorzata
Polská socioložka se v této knize zabývá každodenním životem ve světle tzv.
kritické sociologie (zejména P. Bourdieua). Ústředními tematickými motivy
práce, jež jsou sevřeny ústředním pojmem (a pro...
ISBN: 978-80-7419-104-6
Detail

Počet stran: 262 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2012/9
Počet kusů na skladě: 456

Cena: 349,00 Kč 

Novinka 
291 - Kultura jako všelék? Kritika soudobých přístupů - Horáková Hana
Kniha je výsledkem několikaleté badatelské práce autorky na téma kultura z
antropologického hlediska. Reaguje na převahu postmodernistického diskurzu o
kultuře v akademickém prostředí i veřejném pr...
ISBN: 978-80-7419-103-9
Detail

Počet stran: 318 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2012/6
Počet kusů na skladě: 356

Cena: 390,00 Kč 

Novinka 
306 - Na cestě k evropské sociální unii. Rozhovor M. Hrubce s V. Špidlou
- Špidla Vladimír a Hrubec Marek
Kniha je rozhovorem Marka Hrubce s Vladimírem Špidlou. Odkrývá Špidlovy
názory na rozmanité a sporné vztahy vlivných českých politiků a politických
stran k Evropské unii. Rozhovor je především disk...
ISBN: 978-80-7419-116-9
Detail

Počet stran: 147 Vazba: brož. Vydání: 1. Datum vydání: 2012
Počet kusů na skladě: 487

Cena: 219,00 Kč 
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Stála Misia SR pri OECD si Vás dovoľuje informovať o vybraných, pre SR 
relevantných publikáciách, ktoré OECD vydala v mesiacoch november 2012  
až február 2013. Publikácie je možné objednať priamo zo stránky OECD. Tiež 
sú dostupné v knižnej podobe v depozitnej knižnici OECD na Slovensku 
(Lamačská cesta 8/a, Bratislava, www.cvtisr.sk). Elektronický formát publikácií 
si môžu stiahnuť priamo zo stránky OECD vo väčšine prípadov len 
zamestnanci verejnej správy, ktorí majú prístup na interný komunikačný 
systém OECD nazývaný OLIS. Pre viac informácií kontaktujte Stálu misiu SR 
pri OECD na oecd.paris@mzv.sk. 

Plánujeme Vám pravidelne zasielať tieto informácie. Ak si tak neželáte, 
uvítame Vašu spätnú väzbu. 

Na úvod 

Ekonomický prehľad Slovenskej republiky predstavil 6. decembra 2012 v Bratislave 
generálny tajomník OECD Angel Gurría. Aktuálna správa o stave ekonomiky Slovenska 
sa zameriava na makroekonomický vývoj a fiškálnu situáciu. Špeciálnou témou 
prehľadu SR je efektívnosť výdavkov, a to najmä na trhu práce a v školstve. 
Odporúčania OECD sa týkajú predovšetkým posilnenia domácich zdrojov rastu a výberu 
daní. Podľa správy by mala SR posilniť monitorovanie a vyhodnocovanie výdavkových 
programov, pričom významnú úlohu by mohla hrať nedávno zriadená Fiškálna rada. 
Štruktúra zdaňovania by sa mala zmeniť tak, aby menej poškodzovala rast, najmä 
zvyšovaním majetkových a environmentálnych daní a zniţovaním daňového zaťaţenia 
nízkopríjmových skupín. V oblasti trhu práce potrebuje SR podľa OECD reformu 
aktívnych politík trhu práce, zlepšenú aktivačnú politiku a lepšie cielenú podporu. Na 
boj proti vysokej miere nezamestnanosti (piata najvyššia v rámci OECD) sú potrebné 
efektívne politiky na trhu práce, najmä zvyšovanie efektívnosti a rozsahu verejných 
sluţieb zamestnanosti a investovanie do zručností ľudí. Rovnako dôleţité je aj 
efektívne prepojenie škôl s potrebami trhu práce (najmä reforma odborného 
vzdelávania) a zvýšenie inklúzie vzdelávacieho systému. Ekonomické hodnotenie SR 
v OECD prebehlo po dvoch rokoch.  
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Podľa Ekonomického výhľadu OECD na roky 2013 – 2014 rast globálnej ekonomiky 
opätovne oslabuje. Eurozóna bude v recesii aj v roku 2013, USA zaznamenajú len 
pozvoľný ekonomický rast a dochádza k oslabovaniu rastu aj v rýchlo sa rozvíjajúcich 
ekonomikách. Pre SR na rok 2013 OECD zníţila odhad rastu z 3% (z mája 2012) na 2%, SR 
však má stále prognózovaný druhý najvyšší rast v rámci eurozóny (po Estónsku). Za 
oslabovaním globálnej ekonomiky je predovšetkým výrazný pokles dôvery, sprevádzaný 
procesom oddlţovania súkromného sektora, fiškálnej konsolidácie a spomalením rastu 
svetového obchodu. Najväčším negatívnym rizikom výhľadu zostáva vývoj v eurozóne. 
Po dlhšom čase však OECD označila aj pozitívne riziká výhľadu, ktorými sú kroky 
smerujúce ku komplexnému vyriešeniu situácie v eurozóne, dohoda o strednodobom 
fiškálnom rámci v USA a skorší prejav prínosov štrukturálnych reforiem oproti pôvodným 

očakávaniam.  

Going for Growth 2013 
Smerom k rastu 2013 
 

 
Jedna z vlajkových publikácií OECD obsahuje odporúčania v štrukturálnych politikách, 
vrátane odporúčaní pre SR. Štrukturálne politiky majú podľa OECD kľúčový význam 
práve v kontexte riešenia aktuálnej krízy. Zatiaľ čo potreba strednodobej fiškálnej 
konsolidácie vytvára tlak na štátne rozpočty, je potrebné aktivovať zdroje 
ekonomického rastu s cieľom zabezpečenia zvyšovania ţivotnej úrovne v kaţdej krajine 
OECD. Kríza tak istým spôsobom pôsobí ako katalyzátor, keď rastie význam realizácie 
štrukturálnych reforiem. Podľa publikácie sú v SR najpotrebnejšie reformy nutné 
v oblasti pracovného trhu – politiky zacielené na aktiváciu pracovných síl, zvýšenie 
mobility pracovnej sily a zníţenie bariér pre vyššiu participáciu ţien na pracovnom trhu. 
Zefektívnenie týchto politík by podľa organizácie prispelo k vytvoreniu pracovných 
príleţitostí aj pre sociálne slabé skupiny obyvateľstva. Zníţenie rozdielu v produktivite 
práce v rámci krajín OECD by sa dosiahlo vyššou efektivitou vzdelávacieho systému, 
odstraňovaním bariér v regulačnom prostredí s cieľom podpory konkurencie 
a posilnením inovačného rámca. Aktivačné programy a správne nastavená politika 
vzdelávania by prispeli k zníţeniu narastania nerovnosti príjmov, a to príspevkom 
k zvýšeniu zamestnanosti sociálne slabých skupín obyvateľstva a integráciou sociálne 
vylúčeného obyvateľstva (rómske deti). Publikácia identifikuje pre SR priority: zlepšiť 
financovanie a efektívnosť vzdelávacieho systému, posilniť politiky na podporu mobility 
pracovného trhu a aktivácie, zredukovať prekáţky participácie ţien na pracovnom trhu 
a prekáţky konkurencie a zlepšiť podporu pre inovačný rámec. Publikáciu prezentoval 
generálny tajomník Angel Gurría pri príleţitosti zasadnutia ministrov financií Skupiny 
G20 v Moskve.  
 

OECD Economic Outlook    
Ekonomický výhľad OECD na roky 2013 - 2014 

Closing the Gender Gap – Act Now 
Uzatvorenie rodovej priepasti  
 

 
Ako ukazuje správa, otázka rodovej rovnosti nie je zďaleka vyriešená. Mladé ţeny 
opúšťajúce školu sú lepšie vzdelané, avšak predtým ako dosiahnu vekovú hranicu 30 
rokov, uţ zarábajú o 10% menej ako muţi. Ţeny podnikateľky prevádzkujú menšie 
podniky a ťaţko sa dostávajú do vysokých riadiacich pozícií. Veľmi často sa musia 
rozhodovať medzi zaloţením rodiny a kariérou. Správa systematicky analyzuje, prečo 
stále existujú nerovnosti a aké prekáţky musia byť prekonané, aby sa dosiahla rodová 
rovnosť. Cieľom správy je informovať o dobrých praktikách a skúsenostiach, ako 
pomôcť vládam pri riešení otázok rodovej rovnosti vo vzdelávaní, zamestnanosti 
a podnikaní. Odporúča formovať politiky a prijímať opatrenia, ktoré vedú k vytvoreniu 
prijateľnejšieho prostredia pre zniţovanie rozdielov. Zniţovanie rodových rozdielov je 
dôleţité nielen pre ekonomický rozvoj, ale aj pre inkluzívny rast. Zmenšenie alebo 
odstránenie diskriminácie môţe pre oslabenú ekonomiku predstavovať významný zdroj 

rastu.   

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/economic-policy-reforms-2013_growth-2013-en
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/economic-policy-reforms-2013_growth-2013-en
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook-volume-2012-issue-2_eco_outlook-v2012-2-en
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook-volume-2012-issue-2_eco_outlook-v2012-2-en
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/close-the-gender-gap-now_9789264179370-en
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/close-the-gender-gap-now_9789264179370-en
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Trends Shaping Education 
Trendy formujúce vzdelávanie  

Grade Expectations – How Marks and Education 
Policies Shape Student Ambitions      
Ako formujú známky a politiky vzdelávania ambície študentov       

Education Today 2013 – The OECD Perspective  
Vzdelávanie dnes 2013 – perspektíva OECD   
 

 Vzdelávanie je súčasťou záujmu a práce OECD od jej zaloţenia, teda viac ako 50 
rokov. Vzhľadom na veľké mnoţstvo publikácií, ktoré organizácia vydá kaţdoročne 
o vzdelávaní, potrebovala nájsť prijateľnú formu, ako informovať o svojej práci 
v oblasti zásadných politík vzdelávania. Aktuálne vydanie publikácie je tretie v poradí. 
V skrátenej forme poskytuje kľúčové nálezy a odporúčania pre smerovanie politík 
v jednotlivých oblastiach vzdelávania, akými sú predškolská výchova, všetky formy 
vzdelávania, celoţivotné vzdelávanie, rovnosť príleţitostí vo vzdelávaní, aţ po 
inovácie vo vzdelávaní a riadenie znalostí. Všetky tieto informácie sú k dispozícii pre 
široké spektrum záujemcov, od expertov vo vzdelávaní spolupracujúcich s OECD, aţ po 
odbornú verejnosť a individuálnych záujemcov. Ambíciou publikácie je podnietiť 

záujem čitateľov o ďalšie práce OECD, ktoré doteraz ušli ich pozornosti.  

Prudký rozmach znalostnej ekonomiky a technického pokroku vytvoril trh dobre 
platených zamestnaní pre vzdelaných a zručných jednotlivcov. Vo väčšine 
industrializovaného sveta dopyt po vysoko kvalifikovaných zamestnancoch rastie 
rýchlejšie ako je ich k dispozícii na pracovnom trhu. Podporovanie talentu všetkých 
jednotlivcov, bez ohľadu na ich sociálny pôvod, musí byť preto dôleţitým cieľom pre 
všetkých, ktorí sú zodpovední za prípravu a realizáciu vzdelávacích politík. Publikácia 
čerpajúca z výsledkov programu PISA sa snaţí systematicky analyzovať výkonnosť 
študentov v školách spolu s ich očakávaniami na vzdelávanie. Podľa OECD majú 
výsledky správy ďalekosiahle dôsledky nielen na študentov, ale aj na vzdelávacie 
inštitúcie. Ambiciózni študenti venujú oveľa viac úsilia štúdiu a lepšie vyuţívajú 
príleţitosti na vzdelávanie a dosiahnutie svojich cieľov. Na druhej strane, študenti so 
znevýhodneným sociálno-ekonomickým pôvodom majú oveľa niţšie poţiadavky na 
vzdelávanie. Vzdelávacie systémy preto musia nájsť správnu rovnováhu medzi 
podporou ambicióznych očakávaní študentov, nesmú však pritom zabúdať na 
študentov, ktorým by mal byť poskytnutý plynulý prechod do pracovného pomeru po 

ukončení sekundárneho vzdelávania.  

Publikácia je navrhnutá s cieľom poskytnúť tvorcom vzdelávacích politík, výskumníkom, 
administratívnym pracovníkom a učiteľom zdroj informácií o porovnateľných 
medzinárodných trendoch, ktoré majú potenciál tvarovať budúcnosť vzdelávania. 
Zároveň má podporiť zamyslenie sa nad súčasnými problémami a výzvami, s ktorými sa 
borí vzdelávanie či uţ v školách, na univerzitách, alebo v rámci vzdelávacích programov 
pre dospelých. Poskytuje prehľad o základných ekonomických, sociálnych, 
demografických a technických trendoch a nastoľuje otázky o ich potenciálnych vplyvoch 
na vzdelávanie. Údaje v publikácii sú čerpané zo zdrojov OECD, Svetovej banky 
a Organizácie spojených národov. Prvé vydanie publikácie vyšlo v roku 2008. Vydanie 
z roku 2013 je podstatne aktualizované a poskytuje informácie aj o rýchlo sa 
rozvíjajúcich ekonomikách (Brazília, Čína, India a Ruská federácia). Z pohľadu 
tematického zamerania bolo vydanie rozšírené o ďalšie témy a indikátory, akými sú 

bezpečnosť, zručnosti a nové technické objavy.  

http://www.oecd-ilibrary.org/education/trends-shaping-education-2013_trends_edu-2013-en
http://www.oecd-ilibrary.org/education/trends-shaping-education-2013_trends_edu-2013-en
http://www.oecd-ilibrary.org/education/grade-expectations_9789264187528-en
http://www.oecd-ilibrary.org/education/grade-expectations_9789264187528-en
http://www.oecd-ilibrary.org/education/grade-expectations_9789264187528-en
http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-today-2013_edu_today-2012-en
http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-today-2013_edu_today-2012-en
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Štúdia uskutočniteľnosti AHELO       
AHELO Feasibility Study        

OECD sa v roku 2008 rozhodla spustiť realizáciu Štúdie uskutočniteľnosti programu 
AHELO (hodnotenie výsledkov vysokoškolského vzdelávania) s cieľom zistiť, či je moţné 
navrhnúť a merať výsledky vzdelávania na školách, teda zistiť, či je prakticky 
a vedecky moţné hodnotiť, čo vedia vysokoškolskí študenti. Cieľom štúdie je zhodnotiť 
výsledky vzdelávania študentov na globálnej úrovni a umoţniť inštitúciám porovnávať 
výkonnosť svojich študentov s ich rovesníkmi na iných vzdelávacích inštitúciách. Toto 
porovnávanie je chápané ako súčasť zlepšovania systému vzdelávania. Keďţe ide 
o globálnu úroveň, štúdia by mala demonštrovať porovnateľnosť výsledkov vzdelávania 
rôznych kultúr, v rôznych jazykoch a typov vzdelávacích inštitúcií. AHELO sa stretlo 
s výrazným záujmom štátov a vzdelávacích inštitúcií. Do získavania informácií v troch 
oblastiach – ekonomika, technické vzdelanie a všeobecné znalosti, sa zapojilo 17 krajín 
a ich vzdelávacie inštitúcie, ktoré sú autonómne a zodpovedné za dodrţiavanie svojich 
vlastných vzdelávacích štandardov a ktoré boli ochotné vystaviť sa vzájomnému 
porovnaniu výsledkov vzdelávania. Prvá časť štúdie uskutočniteľnosti popisuje 
všeobecný kontext vzniku programu AHELO. Zaoberá sa globálnymi trendmi vo 
vysokoškolskom vzdelávaní a vysvetľuje rozvoj tejto časti vzdelávacieho systému za 
posledné desaťročia. Poskytuje informácie o tom, ako boli navrhované nástroje 
hodnotenia a dotazníky kontextuálneho prieskumu, proces návrhu nástrojov pre 
hodnotenie všeobecných znalostí, znalostí v ekonomike, ako aj technických 
predmetoch a o skutočnom testovaní nástrojov AHELO. Správa poskytuje komplexný 
obraz o riadení a realizovaní štúdie na národnej a medzinárodnej úrovni, ako aj 
o rôznych skupinách zapojených do rozhodovacieho procesu a spôsoboch ich 
vzájomného ovplyvňovania sa. V neposlednom rade správa upozorňuje na výzvy, na 
ktoré je potrebné odpovedať, aby sa zabezpečila kvalita vysokoškolského vzdelávania 
a poukazuje na nedostatok údajov a informácií, ktoré sú k dispozícii. Nie menej 
dôleţitým cieľom štúdie bolo zistiť, ako by mohlo byť podobný projekt realizovaný 

v budúcnosti.  

Geographical Distribution of Financial Flows to 
Developing Countries       
Geografické rozloženie finančných tokov do rozvojových krajín        

Publikácia je pokračovaním série publikácií vydaných pod názvom Geografické 
rozloženie finančných tokov k prijímateľom rozvojovej pomoci, ktoré vychádzajú uţ od 
roku 1977. Jej cieľom je prezentovať komplexné údaje o externom financovaní 
jednotlivých krajín, ktoré sú rozdelené do troch základných kategórií: 1) členské krajiny 
Výboru OECD pre rozvojovú pomoc (DAC), 2) multilaterálne organizácie a 3) ostatní 
hlavní donori. Údaje v publikácii poskytujú prehľad o záväzkoch, finančných tokoch 
a sektoroch financovania dvojstrannej oficiálnej rozvojovej pomoci pre takmer 150 
rozvojových krajín v rokoch 2007 – 2011. Publikácia okrem toho poskytuje informácie 
o finančných tokoch multilaterálnych organizácií, akými sú Svetová banka (vrátane 
Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj - IBRD, Medzinárodnej finančnej spoločnosti - 
IFC a Medzinárodného zdruţenia pre rozvoj - IDA), ako aj zvereneckých fondov, 
rozvojových bánk a poskytovaní technickej pomoci špecializovanými agentúrami 

a programami Organizácie spojených národov.  

http://www.oecd.org/edu/highereducationandadultlearning/AHELOFSReportVolume1.pdf
http://www.oecd.org/edu/highereducationandadultlearning/AHELOFSReportVolume1.pdf
http://www.oecd.org/dac/stats/dacgeo2013.htm
http://www.oecd.org/dac/stats/dacgeo2013.htm
http://www.oecd.org/dac/stats/dacgeo2013.htm
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