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Knihy
Sig. 50606
Bednárik, Rastislav
Stav sociálnej ochrany na Slovensku : Situácia k 1. júlu 2013. / Bednárik, Rastislav. Bratislava : IVPR, 2013. - 61 s.
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. 50607
Odkiaľ a Kam : 20 rokov samostatnosti. / zost. Bútora, Martin ; zost. Mesežnikov,
Grigorij ; zost. Bútorová, Zora ; zost. Kollár, Miroslav. - 1. vyd. - Bratislava : IVO /
Kalligram, 2013. - 630 s. - ISBN 978-80-89345-42-7.
Slovensko * smerovanie politické * spoločnosť * vývoj politický * vývoj spoločenský *
demokracia * história * štát * Európska únia * samostatnosť * Slovenská republika *
právo * vzdelávanie * kultúra * spoločnosť občianska * ekonomika * prostredie
životné * podnikanie * budúcnosť * Európa
V knihe sa 61 autorov zamýšľa nad vývojom slovenskej a českej spoločnosti od
rozdelenia ČSFR. Sú medzi nimi zástupcovia rôznych generácií i rozličných profesií z
oboch republík - historici, politológovia i právnici, sociológovia, ekonómovia i
psychológovia, antropológovia, pedagógovia i teológovia, spisovatelia a publicisti,
občianski aktivisti a blogeri. Kniha ponúka viachlasnú a multižánrovú výpoveď ľudí s
rôznymi životnými skúsenosťami. ; Autorský kolektív tvoria: Marek ADAMOV,
Vladimír BALÁŽ, Jozef BÁTORA, Zsolt BINDICS, Fedor BLAŠČÁK, Martin BÚTORA,
Daniel BÚTORA, Zora BÚTOROVÁ, Juraj BUZALKA, Jozef ČERVEŇ, Jan
ČERVENKA, Alexander DULEBA, Martin EHL, Pavol FRIČ, Zsolt GÁL, František
GYÁRFÁŠ, Oľga GYÁRFÁŠOVÁ, Roman HOLEC, Ingrid HRUBANIČOVÁ, Karel
HVÍŽĎALA, Michal HVORECKÝ, Zora JAUROVÁ, Ivan JEŽÍK, Miroslav KOCÚR,
Miroslav KOLLÁR, Elena GALLOVÁ-KRIGLEROVÁ, Martin KRÍŽ, Miroslav KUSÝ,
Jarmila LAJČÁKOVÁ, Juraj MALÍČEK, Samo MAREC, Ondřej MATOUŠEK, Janette
MAZINIOVÁ, Grigorij MESEŽNIKOV, Juraj MESÍK, František MÚČKA, Tomáš
NĚMEČEK, Tom NICHOLSON, Dušan ONDRUŠEK, Laco ORAVEC, Klára
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ORGOVÁNOVÁ, Daniel PASTIRČÁK, Zora PAULINIOVÁ, Kálmán PETŐCZ, Petr
PITHART, Jiří PŘIBÁŇ, Martin C. PUTNA, Juraj RIZMAN, Ladislav SNOPKO, Anton
SRHOLEC, László SZIGETI, Soňa SZOMOLÁNYI, Martin M. ŠIMEČKA, Paulína
TABERY, Marián VELŠIC, Jozef VOZÁR, Monika VRZGULOVÁ, Zuzana WIENK,
Milan ZEMKO, Adam ZNÁŠIK, Eduard ŽITŇANSKÝ.

Sig. 50601
Demography, Active Ageing and Pensions [Demografia, aktívne starnutie a
dôchodky.]. - 1. vyd. - Luxembourg : POEU, 2012. - 81 s. - (Social Europe Guide;
Vol. 3). - ISBN 978-92-79-25009-5.
demografia * starnutie * starnutie populácie * starnutie aktívne * dôchodky * revolúcia
demografická * pracovníci starší * ľudia starší * ľudia starší na trhu práce * trendy
demografické * život aktívny * starnutie zdravé * Európska únia * Európsky parlament
V edícii Social Europe Guide vychádzajú dvakrát ročne publikácie cielené na
poskytovanie prehľadov špecifických oblastí politík EÚ zameraných na
zamestnanosť, sociálne veci a inklúziu.

Sig. 50602
Social Economy and Social Entrepreneurship [Sociálna ekonomika a sociálne
podnikanie.]. - 1. vyd. - Luxembourg : POEU, 2013. - 108 s. - (Social Europe Guide;
Vol. 4). - ISBN 978-92-79-26866-3.
ekonomika sociálna * podnikanie sociálne * Európska únia * Európsky parlament *
aktéri sociálnej ekonomiky * podniky sociálne
V edícii Social Europe Guide vychádzajú dvakrát ročne publikácie cielené na
poskytovanie prehľadov špecifických oblastí politík EÚ zameraných na
zamestnanosť, sociálne veci a inklúziu.

Sig. 50604
Čo funguje v oblasti začleňovania Rómov v EÚ : Politiky a vzorové prístupy. - 1. vyd.
- Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2012. - 71 s. - ISBN
978-92-79-23056-1.
Rómovia * začleňovanie sociálne * podmienky životné * komunity rómske * osady
rómske * segregácia * migranti rómski * kočovníci * opatrenia * kritériá opatrení *
zásady opatrení * prístupy vzorové * nástroje EÚ * politiky EÚ
Cieľom tohto dokumentu je podporiť prácu tvorcov politík pri realizácii vnútroštátnych
stratégií integrácie Rómov a pri plánovaní a navrhovaní strategických plánov a
projektov, a zároveň poskytnúť podporu verejným i súkromným organizáciám, ktoré
sa venujú práci s Rómami, prostredníctvom opisu najčastejších typov vylúčenia, s
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ktorými sa stretávajú Rómovia žijúci v Európskej únii (EÚ) podľa ich príslušných
geografických, ekonomických a sociálnych reálií; vysvetlenia, ako sa spoločné
základné zásady a prioritné opatrenia musia prispôsobiť týmto rôznym reáliám a
situáciám; návrhu politických možností vrátane stratégií, prístupov a priorít, ktorými
sa možno riadiť na základe týchto situácií vylúčenia; previazania politických možností
so súčasným európskym rámcom vrátane právnych, politických a finančných
nástrojov.

Sig. 50606
Vedenie ohrozenej mládeže k práci prostredníctvom vzdelávania : Lekcie z celej
Európy. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú
spoluprácu, centrum Euroguidance, 2012. - 115 s. - ISBN 978-80-89517-04-6.
vzdelávanie * vzdelávanie mládeže * mládež * mládež ohrozená * poradenstvo *
prechod zo vzdelávania na trh práce * ľudia mladí na trhu práce * trh práce * vedenie
k práci * programy reintegračné * ukončenie školskej dochádzky predčasné
Slovenské centrum Euroguidance pôsobiace v rámci Slovenskej akademickej
asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) vydalo v roku 2012 preklad
publikácie od Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP).
Centrum Euroguidance je súčasťou siete centier Euroguidance, ktorých jedným z
hlavných cieľov je podporovať európsku dimenziu v rámci celoživotného
(kariérového) poradenstva. Publikácia tento cieľ čiastočne napĺňa, keďže prináša
prehľad iniciatív, opatrení a intervencií z rôznych európskych krajín. Sú zamerané na
podporu mladých ľudí a ich úspešného ukončenia školskej dochádzky a prechodu zo
vzdelávania na trh práce. Publikácia je určená pedagogickým a odborným
zamestnancom v školách a školských poradenských zariadeniach, pracovníkom s
mládežou, ale aj pracovníkom v službách zamestnanosti a ďalším, ktorí sa touto
problematikou zaoberajú aj v rámci poradenských služieb.

Sig. 50608
Industrial Relations in Europe 2012 [Pracovnoprávne vzťahy v Európe 2012.]. - 1.
vyd. - Luxembourg : POEU, 2013. - 251 s. - (European Commission). - ISBN 978-9279-26920-2.
vzťahy pracovnoprávne * Európska únia * Európa * kríza * sektor verejný * zväzy
odborové * organizácie odborové * odbory * zväzy zamestnávateľské * partneri
sociálni * dialóg sociálny * systémy dávok * systémy dôchodkové * trh práce * práce *
legislatíva trhu práce
Hospodárska a finančná kríza, ktorá už niekoľko rokov postihuje Európu, môže veľmi
pravdepodobne spôsobiť hlboký a dlhodobý otras v inštitúciách a postupoch
týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov. Kým v správe Pracovnoprávne vzťahy v
Európe v roku 2010 sa píše, že sociálny dialóg je faktorom posilňujúcim odolnosť pri
prekonávaní prvých dosahov krízy, v tomto vydaní za rok 2012 sa konštatuje, že
vplyv problému štátneho dlhu a opatrenia na konsolidáciu rozpočtu uplatňované v
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širokom spektre krajín prinášajú ešte zásadnejšie zmeny pracovnoprávnych vzťahov
v Európe.

Sig. 50610
Repková, Kvetoslava - Balogová, Beáta
Prevencia zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi ako verejná politika : Terminológia,
koncepty a diagnostika. / Repková, Kvetoslava ; Balogová, Beáta. - 1. vyd. Bratislava : Kancelária WHO na Slovensku, 2013. - 160 s. - ISBN 978-80-971420-70.
ľudia starší * starnutie * zaobchádzanie zlé * prevencia * týranie * násilie domáce *
násilie inštitucionálne * výskumy * analýzy * terminológia * koncepty * diagnostika *
starostlivosť dlhodobá rezidenčná
Autorky sa zameriavajú na tému výsostne aktuálnu, o ktorej existuje viac informácií a
analýz v zahraničí, ako u nás, ale z dostupných domácich zdrojov sa pokúsili ich
zasadením do jasného konceptuálneho rámca vyťažiť maximum. Nóvum ich prístupu
je v pokuse o komprehenzívny prístup k téme - t.j. nielen odkrývajú a pomenúvajú
problémy, ale snažia sa ich analyzovať, uvádzať do vzájomných súvislostí a
nakoniec aj navrhujú konkrétne riešenia.

Sig. 50612
Bednárik, Rastislav
Práca na Slovensku : Indikátory kvality práce. / Bednárik, Rastislav. - 1. vyd. Bratislava : IVPR, 2013. - 142 s. - ISBN 978-80-7138-137-2.
práca * zamestnanie * kvalita práce * indikátory kvality práce * podmienky pracovné
Predložená štúdia sa snaží predstaviť čitateľovi taký obraz práce, ktorý dobre a
farbisto vykresľuje súčasnú prácu na Slovensku. Teda, čo ľudia na Slovensku robia,
keď pracujú. A tiež to, v akých súvislostiach sa práca na Slovensku odohráva.;
Historicky sa budeme zaoberať len obdobím posledných rokov, teda nebudeme
poukazovať na prekonanie zaostalej, fyzicky namáhavej práce z minulosti, ani na
spriemyselňovanie slovenského vidieka. Na začiatku druhej dekády 21. storočia má
práca na Slovensku určité charakteristiky, ktoré svedčia o jej zakorenenosti v našich
podmienkach a vypovedajú o schopnostiach obyvateľov tejto krajiny popasovať sa s
možnosťami skvalitnenia svojej práce.; V predloženej štúdii sa podrobnejšie
zaoberáme najmä otázkami kvality pracovných miest, resp. otázkami hodnotenia
kvality práce. Aj keď v súčasnej situácii sa to môže zdať voči vysokej miere
nezamestnanosti ako podružný problém, nie je tomu tak. Najmä rokovania sociálnych
partnerov neustále narážajú na protiklady rastu ceny práce a udržania kvality
pracovných miest. Zamestnávatelia majú problémy s nárokmi zamestnancov na
udržanie a rast kvality pracovných miest, a zamestnanci sa musia vyrovnávať s
tlakom na znižovanie miezd a podmienok práce, a to všetko v situácii, keď slovenskí
občania zažili ekonomický rast, okúsili možnosti zlepšovania miezd i pracovných
podmienok, ale následne globálna kríza upozornila na to, že to nepôjde lineárne a
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samo. Kvalita práce ako ukazovateľ situácie v práci má aj významné komparatívne
medzinárodné dimenzie, keď pozícia krajiny v tejto oblasti môže byť silnejším či
slabším impulzom pre zmenu príslušných vládnych, ale aj regionálnych či
podnikových politík. ; V štúdii sú podrobnejšie prebrané otázky konceptu kvality práce
a kvality pracovných miest, otázky tvorby indikátorov, ktoré umožňujú zachytiť
aktuálny stav v jednotlivých oblastiach práce, a napokon aj konkrétne naplnenie
týchto indikátorov a porovnanie situácie Slovenska s krajinami EÚ v tejto oblasti, a to
najmä v období rokov 2005 - 2010 (podrobné údaje v prílohe), teda tesne po vstupe
do Európskej únie. V závere sú uvedené námety na podporu kvality pracovných
miest.; Autor pridáva aj výsledky empirických prieskumov, ktoré viedol alebo sa
zúčastnil na ich riešení. Tieto prieskumy poukazujú na rozdiely v práci zamestnancov
súkromného a verejného sektora a rozdiely v živote a práci obyvateľov Slovenska
(západnej časti) a Rakúska. Príslušné údaje pochádzajú z obdobia druhej polovice
prvého decénia 21. storočia. Pre doplnenie obrazu o práci na Slovensku autor
popisuje socioekonomickú situáciu a politiky štátu v oblasti práce po vstupe
Slovenska do EÚ.

Sig. 50614
Kotler, Philip - Keller, Kevin Lane
Marketing management. / Kotler, Philip ; Keller, Kevin Lane. - 14. vyd. - Praha :
Grada, 2013. - 816 s. - ISBN 978-80-247-4150-5.
marketing * manažment * manažment marketingový * management * stratégie
marketingové * výskum marketingový * značky * hodnota * reklama * public relations
Čtrnácté vydání nejuznávanější učebnice marketingového řízení, tzv. bible
marketingu, přináší nejnovější poznatky marketingové teorie a praxe. Autoři reflektují
dramatické změny v marketingovém prostředí, zejména ekonomické poklesy a
recese, rostoucí význam udržitelného a "zeleného" marketingu, rychlý rozvoj
technologií, využití počítačů, internetu a mobilních telefonů. Významná pozornost je
věnována i sociálním médiím a komunikaci. Všechna témata jsou aktualizována a
doplněna o nové přístupy, myšlenky a příklady z praxe. Na konci kapitol najdete
případové studie vysoce inovativních a marketingově úspěšných počinů firem z
různých oblastí. Výklad pokrývá všechna hlavní témata marketing managementu: od
základů marketingu, vytváření marketingových strategií a plánů, marketingový
výzkum přes navazování dlouhodobých vztahů se zákazníky, analýzu spotřebních a
B2B trhů, brand management, produktové, cenové, distribuční a komunikační
strategie až po zajištění úspěšného dlouhodobého růstu.

Sig. 50615
Mulačová, Věra - Mulač, Petr
Obchodní podnikání ve 21. století. / Mulačová, Věra ; Mulač, Petr. - 1. vyd. - Praha :
Grada, 2013. - 520 s. - ISBN 978-80-247-4780-4.
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podnikanie * podnikanie obchodné * ekonomika trhová * maloobchod * veľkoobchod
* obchod * obchod medzinárodný * vzťahy ekonomické * spotrebitelia * jednotky
obchodné * riadenie * riadenie obchodných firiem * firmy obchodné
Publikace seznamuje se základními pojmy a souvislostmi z oblasti obchodu,
vymezuje postavení obchodních firem na trhu a nastiňuje aktuální trendy
předpokládaného vývoje. Zaměřuje se na klíčové oblasti managementu obchodních
firem, tj. územní strategii, ekonomické i technické aspekty výstavby obchodních
jednotek, marketing, finanční řízení, obchodní logistiku specifické manažerské funkce
v obchodě a řízení provozu obchodních firem. Velký důraz je kladen na pochopení
role spotřebitele. Závěrečnou část tvoří problematika obchodování na zahraničních
trzích. Kromě teoretického výkladu obsahuje informace z praxe. Text je prokládán
tabulkami a grafy, každá kapitola je zakončena případovou studií nebo příkladem z
praxe. Otázky a úkoly na konci kapitol prověří, zda čtenář správně pochopil výklad a
přimějí ho přemýšlet o problematice komplexně a v souvislostech. Publikace zaplňuje
mezeru na trhu a je jedinečná z hlediska aktuálnosti a ucelenosti zpracovávané
problematiky.

Sig. 50616
Procházka, Jakub - Vaculík, Martin - Smutný, Petr
Psychologie efektivního leadershipu. / Procházka, Jakub ; Vaculík, Martin ; Smutný,
Petr. - 1. vyd. - Praha : Grada, 2013. - 152 s. - (Psyché). - ISBN 978-80-247-4646-3.
leadership * vedenie ľudí * psychológia * líder * leader * schopnosti manažérske *
kompetencie manažérske * motivácia * výkon
Víte, jak v novém týmu získat pozici leadera? Chcete zvýšit výkon svých
podřízených? Tato kniha vám poradí, jak na to. Autoři čerpají z klasických i
nejnovějších poznatků z výzkumu leadershipu a snaží se o jejich aplikaci. Přinášejí
doporučení, jež by měla pomoci identifikovat dobré leadery i rozvíjet vlastní
leadership a leadership druhých. Každé z nich je navíc opřeno o konkrétní výzkumné
studie, které jsou v textu citovány. Čtenář se díky tomu může sám rozhodnout, zda a
jak moc má jednotlivá doporučení následovat. Kniha je určena lidem na vedoucích
pozicích, těm, kteří se připravují na převzetí vedoucí pozice, personalistům a
studentům managementu a organizační psychologie. Přejeme vám příjemné čtení.
Věříme, že v knize najdete nové zajímavé informace, jež využijete jak ve svém
pracovním, tak i v soukromém životě.

Sig. 50617
Král, Mojmír
Excel 2013 snadno a rychle. / Král, Mojmír. - 1. vyd. - Praha : Grada, 2013. - 144 s. ISBN 978-80-247-4726-2.
Excel * tabuľky * funkcie * grafy * počítače * programy počítačové
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Nová verze nejoblíbenějšího tabulkového kalkulátoru - Excel 2013 - s sebou přináší
celou řadu nových vlastností i celkovou změnu uživatelského ovládání. Nechcete-li
se tedy ztratit ve všech novinkách, které s sebou tato verze přináší, chcete být "in" a
snadno a rychle zvládnout tento program, pak je pro vás tato kniha to pravé. Kniha
vás seznámí s novým prostředím Excelu a provede vás od nejjednodušších úprav
pracovního prostředí (listu, dokumentu, buňky) přes zadávání vzorců do buněk až po
vytváření jednoduchých tabulek, jejich formátování a úpravy. Stranou nezůstanou ani
možnosti prezentování dat v grafech a jejich vytištění. Program mohou používat
začátečníci i profesionálové s dlouholetou praxí v oboru, kniha je však zaměřena
spíše na začínající či středně pokročilé uživatele.

Sig. 50618
Laurenčík, Marek
Programování v Excelu 2007 a 2010 : Záznam, úprava a programování maker. /
Laurenčík, Marek. - 1. vyd. - Praha : Grada, 2011. - 192 s. - (Průvodce). - ISBN 97880-247-3448-4.
Excel * programovanie * tabuľky * počítače * programy počítačové * grafy * makrá
Jako všechny předchozí verze Excelu, je i nejnovější verze Excel 2010 vybaven
editorem a vývojářskými nástroji jazyka Visual Basic for Application.; To umožňuje
nejenom vytvářet makra pomocí záznamu, ale také vyvíjet vlastní programy a funkce
přímým zápisem kódu v jazyce VBA. Editor jazyka VBA vám umožní také používat
vlastní dialogová okna, doplňovat sešit Excelu o vlastní ovládací prvky a vytvářet
nové vlastní doplňky. Tato knížka nepředpokládá žádné předběžné znalosti
programování a s tvorbou maker v prostředí Excelu 2010 se seznámíte od úplného
začátku. Vytváření vlastního programovacího kódu ve spojení s uživatelskými
dialogovými okny vám umožní výrazně rozšířit možnosti Excelu 2010, a to nejen pro
svou potřebu, nýbrž i pro širší okruh uživatelů. Toto se s knihou naučíte: Tvorba
maker pomocí záznamu, Práce s editorem VBA, základy jazyka VBA, tvorba
vlastních funkcí, práce s buňkami, listy a sešity, tvorba uživatelských dialogových
oken, využívání rozvíracích seznamů na listu, tvorba vlastních ovládacích prvků a
doplňků, práce s adresáři a soubory.

Sig. 50619
Pecinovský, Josef
Excel a Access 2010 : Efektivní zpracování dat na počítači. / Pecinovský, Josef. - 2.
aktualiz. vyd. - Praha : Grada, 2011. - 200 s. - (Průvodce). - ISBN 978-80-247-38987.
Excel * Access * programy počítačové * počítače * spracovanie dát * databázy
Kniha vám odhalí rozmanité možnosti, které skýtá tabulkový procesor Microsoft
Excel, a přiblíží vám práci s databázovým programem Microsoft Access. Na prvních
stránkách se seznámíte s uživatelským prostředím obou aplikací, poznáte jejich
společné prvky i odlišnosti. Poté vám autor ukáže, jak lze při každodenní praxi
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efektivně využívat Excel - proniknete do všech jeho zákoutí, vytvoříte uspořádaný
datový list, v němž si vyzkoušíte praktické výpočty, naučíte se prezentovat svá data
ve formě grafů a seznámíte se s problematikou maker a seznamů. Další část knihy je
věnována Accessu - budete uvedeni do světa databází, vyzkoušíte si tvorbu tabulek,
dotazů, formulářů a využívání filtrů, stranou nezůstane ani prezentace dat. Dozvíte
se také, jak efektivní dokáže být spolupráce Accessu s Excelem. V příloze naleznete
seznam klávesových zkratek a slovníček odborných pojmů. Výklad se vztahuje na
nejnovější verzi programů - Excel 2010 a Access 2010, ale je sestaven tak, aby
orientaci neztratili ani majitelé nižších verzí.

Sig. 50620
Wehrle, Martin
Tajné triky, jak získat vyšší plat : Šéf prozrazuje, jak přesvědčit každého šéfa. /
Wehrle, Martin. - 1. vyd. - Praha : Grada, 2011. - 192 s. - ISBN 978-80-247-3824-6.
zvýšenie mzdové * zvýšenie platu * komunikácia * nadriadení * vyjednávanie *
pohovor * jednanie * argumentácia * práca
Málokdy bývají pozice tak nevyrovnané - na jedné straně vedoucí, který si většinou
věří a je komunikačně zdatný, na druhé straně nervózní podřízený bojující se
špatným svědomím, protože chce více peněz. Není divu, že mnozí prohrávají, ještě
než vstoupí do kanceláře nadřízeného. Dosáhnout zvýšení platu přitom není zas až
tak těžké - pokud člověk vystupuje sebevědomě a na rozhovor se důkladně připraví.
Uznávaný autor a zkušený šéf vás krok za krokem dovede k očekávanému cíli a
naučí vás říkat přesně to, co nadřízení chtějí slyšet. Čtivý text plný praktických rad a
tipů je doplněn ukázkovými příklady nevhodných reakcí a formulací, které vzápětí
střídají návody, jak v dané situaci obstát a co udělat. V závěru se inspirujte zvláštními
tipy pro vyjednávání při přijímacím pohovoru.

Sig. 50611
Repková, Kvetoslava
Násilie na deťoch so zdravotným postihnutím - odporúčania pre verejné politiky
založené na výskumnej evidencii. / Repková, Kvetoslava. - 1. vyd. - Bratislava :
Kancelária WHO na Slovensku, 2013. - 60 s. - ISBN 978-80-871475-0-1.
násilie * násilie na deťoch * násilie páchané na deťoch * násilie na deťoch so
zdravotným postihnutím * politika verejná * odporúčania * deti so zdravotným
postihnutím * postihnutie zdravotné
Zlé zaobchádzanie s akýmkoľvek dieťaťom treba odsúdiť a trestať. Ak ide o dieťa so
zdravotným postihnutím, ktorého možnosti brániť sa sú v porovnaní so zdravým
dieťaťom často krát výrazne obmedzené, by mala spoločnosť zakročiť ešte ráznejšie.
Kancelária WHO na Slovensku sa rozhodla odborne a finančne podporiť výskumné
práce zamerané na zisťovanie prevalencie násilia páchaného na deťoch so
zdravotným postihnutím, ktoré sú súčasťou zisťovania násilia páchaného na detskej
populácii na Slovensku. Vychádzalo sa v nich z hypotézy, že deti so zdravotnými
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problémami sú viacnásobne vystavené jednotlivým formám násilia zo strany iných
osôb v porovnaní s deťmi bez zdravotných problémov. Prieskum bol jedinečný svojho
druhu. Za posledných takmer 15 rokov sa prieskum podobného zamerania na
Slovensku nerealizoval. Z tohto dôvodu mal pilotnú povahu a nemohol pokryť všetky
aspekty možného záujmu, ktoré by boli z hľadiska prípravy strategického národného
dokumentu relevantné.; Výsledkom je publikácia, ktorú držíte v ruke. Je určená pre
pripravovateľov nových politík a tých, ktorí ich budú realizovať v praxi. Je zdrojom
evidencie, ktorú potrebujú, aby sa mohli konfrontovať s výzvami, ktoré na nich zlé
zaobchádzanie, zneužívanie a týranie detí kladú. Získané informácie budú použité pri
vypracovaní národnej stratégie prevencie zlého zaobchádzania s deťmi, pri
vyhodnocovaní plnenia záväzkov vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z Dohovoru
OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, a v neposlednom rade pre
formulovanie aktivít v oblasti starostlivosti o deti a mládež v rámci Dvojročnej dohody
o spolupráci medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a WHO/Europe na roky 2014-15.

Sig. 50622
Sinay, Juraj - Šviderová, Katarína
Bezpečnosť pri práci vo vyššom veku. / Sinay, Juraj ; Šviderová, Katarína. - 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2013. - 112 s. - ISBN
978-80-553-1444-0.
BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * pracovníci starší * pracovisko *
riziká * zamestnanci starší * starnutie * schopnosť pracovná * riziká psychosociálne *
riadenie rizík
Výsledky publikované v tejto monografii boli dosiahnuté v rámci riešenia výskumných
projektov VEGA 1/0240/09 Výskum metód integrovaných systémov riadenia rizík
technických zariadení a priemyselných technológií a projektu VEGA 1/0107/12
Výskum procesu manažérstva rizík strojov a technických systémov na rozhraní
Safety - bezpečnosť technických systémov a bezpečnosť práce a Security občianska bezpečnosť, ako aj projektu APVV - 0337 - 11 Výskum nových a
novovznikajúcich rizík priemyselných technológií v rámci integrovanej bezpečnosti
ako predpoklad pre riadenie trvalého rozvoja.; Z obsahu: Demografický vývoj v
spoločnosti. Starší zamestnanci a pracovný trh. Proces starnutia. Pracovná
schopnosť a funkčná kapacita. Nové a novovznikajúce riziká. Proces riadenia
psychosociálnych rizík so zameraním na staršiu pracovnú silu. Aplikácia procesu
riadenia psychosociálnych rizík so zameraním na staršiu pracovnú silu v praxi.
Možnosti aplikácie technológie virtuálnej reality v procese riadenia psychosociálnych
rizík so zameraním na starších zamestnancov.

Sig. 50621
Priorities for occupational safety and health research in Europe: 2013 - 2020 [Priority
výskumu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Európe na roky 2013 - 2020.]. - 1.
vyd. - Luxembourg : POEU, 2013. - 104 s. - ISBN 978-92-9240-068-2.
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BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * výskum BOZP * priority výskumu *
stratégia výskumu
Správa identifikuje priority výskumu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na
nadchádzajúce roky 2013 - 2020, podporuje určovanie priorít na národnej úrovni a
pomáha zlepšovať koordináciu výskumných aktivít a efektívnejšieho umiestňovania
zdrojov. Zameriava sa na štyri témy: demografické zmeny, globalizáciu a meniaci sa
svet práce, bezpečné nové technológie a nové alebo narastajúce pracovné
vystavenie sa chemickým a biologickým látkam.

Sig. 50623
Švec, Marek
Právo na štrajk : Kultúra sveta práce. / Švec, Marek. - 1. vyd. - Bratislava : Friedrich
Ebert Stiftung, 2013. - 176 s. - ISBN 978-80-89149-29-2.
štrajk * právo * právo pracovné * právo na štrajk * práca * druhy štrajku * formy
štrajku * pohotovosť štrajková * aspekty pracovnoprávne * právo štrajkové
Realizácia vyjadreného odporu zamestnancov v podobe práva na štrajk (alebo
kolektívnej akcie) vyvoláva mnohé otázky, ktorých zodpovedanie predstavuje najmä
v slovenskej pracovnoprávnej literatúre alebo praxi často nesplniteľnú úlohu. Zúfalý
nedostatok akýchkoľvek relevantných odborných materiálov, či existencia účelových
výkladov pracovnoprávnych predpisov absolútne nekorešponduje s významom ani
praktickým obrazom kolektívnych akcii v Slovenskej republike. Následne sa prejavuje
v častom odopieraní sociálnych nárokov fyzických osôb napr. v podobe nevyplatenia
rôznych bonusov v prípade uskutočnenia tzv. pracovnoprávneho štrajku, len z
dôvodov, že nevhodná pracovnoprávna úprava umožňuje rôzne výklady realizácie
práva na štrajk. Nehovoriac už o problematike sociálneho zabezpečenia štrajkujúcich
osôb.; Uvedomujúc si naliehavosť a komplikovanosť popísaného spoločenského a
právneho stavu si autorský tím v rámci projektu "Kultúra sveta práce" Nadácie
Friedricha Eberta zvolil za predmet svojho záujmu právo na štrajk v jeho
medzinárodných i národných súvislostiach. ; Cieľom predkladanej vedeckej
monografie nie je ponúknuť širokej odbornej verejnosti dogmatické dielo s ambíciou
predstavenia univerzálnej pravdy, ale predstaviť vlastný pohľad na zvolenú oblasť
podloženú dlhoročnými praktickými skúsenosťami. Zvolená štruktúra monografie i
odborný a profesionálny profil autorov by mala poskytnúť čitateľovi dostatočný
priestor v teoretickej rovine na získanie a pochopenie základných právnych súvislostí
o štrajku, súčasne ho maximálne pripraviť na jeho bezproblémové uskutočnenie v
praxi aj s poukazom na dosiahnutie úspešného výsledku. Ambíciou autorského tímu
zostáva predovšetkým snaha, aby sa uvedená monografia stala pracovnou
pomôckou nielen akademikov, ale aj zamestnancov, zástupcov zamestnancov,
zamestnávateľov, predstaviteľov štátnej a súdnej moci.
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Sig. 50624
Švec, Marek - a kol.
Aplikačné nedostatky právnej úpravy pracovnej cesty. / Švec, Marek ; a kol.. - 1.
vyd. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2013. - 64 s.
cesty pracovné * cesta pracovná * úprava právna * právo * aspekty pracovnoprávne *
právo pracovné
Recenzovaný zborník vedeckých príspevkov vznikol ako výstup projektu Friedrich
Ebert Stiftung, zastúpenie v SR "Kultúra sveta práce".

Sig. 50625
Matoušek, Oldřich - a kol.
Encyklopedie sociální práce. / Matoušek, Oldřich ; a kol.. - 1. vyd. - Praha : Portál,
2013. - 570 s. - ISBN 978-80-262-0366-7.
encyklopédie * práca sociálna
Encyklopedie sociální práce (ESP) přináší přes 200 hesel ze všech oblastí sociální
práce. ; ESP je postavena na interakčním pojetí sociální práce. Jedinečnost sociální
práce spočívá v tom, že operuje v poli mezi klientem a jeho sociálním prostředím;
pracovník je v obecném smyslu mediátorem mezi jednotlivcem a společností. Jeho
úkolem je napomáhat sociálnímu fungování klientů a pomáhat společnosti, aby citlivě
reagovala na potřeby svých členů. Tato dvojitá mediační role je role angažovaná. Je
zakotvená hodnotově v náboženství nebo v humanitních ideálech. V podobě
tematicky uspořádaných samostatných hesel poskytuje toto rozsáhlé dílo přehled
psychologických a sociologických teorií a přístupů s dopadem do sociální práce,
náboženský, filozofický a společenský kontext oboru. Přináší přehled klíčových
pojmů, technik a metod sociální práce, ohrožených skupin a poskytovaných služeb.
Samostatnou část tvoří hesla charakterizující profesi sociálního pracovníka a hesla
zabývající se výzkumem v oblasti sociální práce. ESP reflektuje domácí vývoj oboru
v evropském kontextu a zohledňuje i širší mezinárodní zřetel. ; Hesla popisují daný
jev a jeho historii, hodnotová východiska, aplikační možnosti a výzkum.

Sig. 50628
Karkošková, Slávka
Sociálna práca s páchateľmi a obeťami sexuálneho zneužívania detí. / Karkošková,
Slávka. - 1. vyd. - Veľký Šariš - Kanaš : Ascend, 2013. - 216 s. - ISBN 978-80971470-0-6.
zneužitie sexuálne * zneužívanie detí * zneužívanie * zneužívanie sexuálne * násilie
páchané na deťoch * násilie sexuálne * deti * práca sociálna * páchatelia * obete
Nová kniha zameraná na komplexný prístup k riešeniu problematiky sexuálneho
zneužívania detí. Počuli ste o prípade sexuálneho zneužívania detí vo svojom okolí?
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Ste nechtiac nútený riešiť takýto problém? - Ako rodič, ako príbuzný, ako obeť, ako
profesionál? Tápete v hľadaní vlastného postoja k danej veci? Chcete pomôcť, ale
neviete ako? Kniha vám môže poslúžiť ako orientačný kompas k tomu, aké kroky
treba podniknúť k ochrane a zotaveniu obetí a k náprave páchateľov. Jedno z piatich
detí v Európe je obeťou nejakej formy sexuálneho násilia. V 70 až 85% prípadoch je
páchateľom niekto, koho dieťa pozná a komu dôveruje. Až 90 % všetkých prípadov
sexuálneho zneužívania detí zostáva utajených. A ešte aj z tých málo prípadov, ktoré
sú ohlásené, ostanú mnohé neobjasnené.

Sig. 50630
Aktuálne otázky bezpečnosti práce : New Trends in Safety and Health. Zborník z
XXVI. medzinárodnej konferencie : Štrbské Pleso - Vysoké Tatry, 12.-13.11.2013. 1. vyd. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2013. - 86 s. - ISBN 978-80-5531464-8.
zborníky * konferencie medzinárodné * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci *
bezpečnosť práce * BOZP
K zborníku je pripojené CD, ktoré obsahuje príspevky z konferencie.; Medzinárodná
konferencia Aktuálne otázky bezpečnosti práce je najväčšie a najprestížnejšie
podujatie v oblasti BOZP na Slovensku s 25 ročnou tradíciou a zároveň národným
podujatím v rámci kampane Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia
pri práci ľ Spolupráca pri prevencii rizík. Cieľom konferencie je prezentovať nové
trendy, postupy prevencie a skúsenosti dobrej praxe v oblasti BOZP. Súčasťou
konferencie bude odovzdanie certifikátov "Bezpečný podnik". Odborné zameranie:
Riziká pri práci - posudzovanie a implementácia v praxi; Nové trendy v oblasti BOZP
- Legislatíva; Novovznikajúce riziká a kľúčové ukazovatele výkonnosti v manažérstve
rizík; Bezpečnosť technických zariadení; Bezpečnosť v údržbe; Riadenie rizík v rámci
Safety Security; Bezpečnosť kritickej infraštruktúry; Prevencia závažných
priemyselných havárií; Príklady dobrej praxe a účinných riešení BOZP; Spolupráca
pri prevencii rizík; Implementácia manažérstva rizík do vzdelania v oblasti
technických odborov

Sig. 50631
Hrmo, Roman - Krpálková - Krelová, Katarína
Zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu. / Hrmo, Roman ; Krpálková - Krelová,
Katarína. - 1. vyd. - Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2010. - 176 s. - ISBN 978-80227-3249-9.
proces vyučovací * kvalita vyučovacieho procesu * vzdelávanie * výučba *
manažérstvo kvality * kvalita školy * osobnosť učiteľa * pedadogika
Publikácia sa zaoberá aktuálnou a spoločensky významnou problematikou kvality
školy. Rozdelená je do dvoch komplexných celkov s ôsmimi kapitolami a obsiahlym
literárnym prehľadom. Prvý celok je zameraný na históriu a všeobecné zásady
manažérstva kvality, ktorý podáva ucelený obraz o potrebách spoločnosti a vzťahu
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ľudstva ku kvalite. Druhý komplexný celok je zameraný na kvalitu školy. Študenti i
odborná verejnosť tu majú možnosť získať vedomosti o hlavných oblastiach riadenia
školy ako takej, o procesoch výučby a pod. Pomerne rozsiahla časť je venovaná
psychologicko-pedagogickým aspektom, ktoré sa týkajú osobnosti učiteľa,
požiadaviek na jeho zručnosti a kompetencie.

Sig. 50632
Miklovič, Ivana
Lektorské zručnosti : Sprievodca pre začínajúcich lektorov. / Miklovič, Ivana. - 1. vyd.
- Bratislava : GtoG, 2013. - 235 s. - ISBN 978-80-971420-6-3.
zručnosti lektorské * lektorstvo * školiteľstvo * lektori * školitelia * práca lektorská *
metodika * školenia * zásady * vedenie worshopov * vedenie seminárov * činnosť
vzdelávacia
Prečo vlastniť práve túto knihu? Vediete školenia? Zažívate občas pocit, že školenie
ste síce zvládli, no cítite, že niečo mohlo byť inak? Vnímate, že musí existovať
spôsob, ako profesionálnejšie robiť svoju prácu? Ako byť užitočnejší pre účastníkov?
Vedeli by ste druhým vysvetliť, prečo ste urobili práve daný krok na školení? Alebo to
robíte preto, že to tak robia druhí?; Ak ste aspoň raz odpovedali "áno", potom je táto
kniha určená práve vám. Kniha prináša pohľad na zákulisie lektorskej práce.
Odhaľuje lektorom metodické zákonitosti ich práce. Rozoberá jednotlivé fázy
školenia a odpovedá na otázku, čo a prečo robiť v danej fáze. Okrem toho je nabitá
množstvom inšpiratívnych tipov, ktoré môžete využiť priamo v praxi.; Slovami
autorky: najskôr musíte pravidlá poznať, až potom ich môžete porušovať. V tejto
knihe spoznáte kľúčové zásady lektorskej práce, ktoré môžete využiť aj pri vedení
workshopov, seminárov či akejkoľvek vzdelávacej činnosti.
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Brožúry
Sig. B 50599
Czíria, Ľudovít
Collective Bargaining and Balanced Recovery : The Case of the Slovak Republic. /
Czíria, Ľudovít. - 1. vyd. - Bratislava : IVPR, 2013. - 41 s.
vyjednávanie kolektívne * kríza ekonomická * zotavovanie sa ekonomické * vzťahy
pracovnoprávne * dialóg sociálny * tripartita
Publikácia primárne spracovaná pre Medzinárodnú organizáciu práce (ILO) sa
zameriava na problematiku kolektívneho vyjednávania v Slovenskej republike.

Sig. B 50600
Európsky kódex dobrej správnej praxe. - 1. vyd. - Strasbourg : Európsky
ombudsman, 2013. - 23 s. - ISBN 978-92-9212-371-0.
ombudsman * ombudsman európsky * prax dobrá * prax správna
Dobrá správa inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Európskej únie ("inštitúcie EÚ")
slúži v prospech všetkých európskych občanov a obyvateľov. Je mimoriadne dôležitá
pre osoby, ktoré sú v priamom kontakte s inštitúciami EÚ. Od jeho prijatia Európskym
parlamentom v roku 2001 sa stal Európsky kódex dobrej správnej praxe významným
nástrojom pri presadzovaní zásad dobrej správy do praxe. Pomáha jednotlivým
občanom porozumieť a zachovať si svoje práva a podporuje verejný záujem o
otvorenú, efektívnu a nezávislú európsku správu.; Kódex pomáha občanom zistiť, na
aké správne normy zo strany inštitúcií EÚ majú podľa očakávania nárok. Zároveň
slúži ako užitočná príručka pre úradníkov v rámci ich vzťahov s verejnosťou. Vďaka
konkretizácii zásad dobrej správy podnecuje kódex k dosiahnutiu najvyšších
správnych noriem. Spolu s kódexom prijal Európsky parlament aj uznesenie, v
ktorom vyzýva európskeho ombudsmana na uplatňovanie kódexu pri overovaní
nesprávneho úradného postupu. V tejto súvislosti preto ombudsman využíva vhodné
referencie z kódexu počas vyšetrovaní, ako aj pri svojej aktívnej práci na podporu
dobrej správy.
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Výskumné správy
Sig. V 50609
Repková, Kvetoslava
Prevalencia násilia páchaného na deťoch so zdravotným postihnutím : Čiastková
správa z výskumnej úlohy č. 2273 "Zisťovanie prevalencie násilia páchaného na
detskej populácii v SR". / Aut. správy Repková, Kvetoslava. Inštitút pre výskum
práce a rodiny, Bratislava. - 2273. - Bratislava : IVPR, 2013. - 58 s.
rodina
dieťa so zdravotnými problémami * násilie * zneužívanie * deti * týranie fyzické *
týranie emocionálne * zneužívanie sexuálne * zneužívanie cez mobil a internet
Štúdia je spracovaná ako súčasť výskumných prác súvisiacich s výskumným
projektom zameraným na meranie prevalencie násilia páchaného na deťoch na
Slovensku, osobitne na deťoch so zdravotným postihnutím. Autorka sa zameriava na
túto špecifickú skupinu detí z dôvodu, že v zahraničnej literatúre existuje viacero
výskumných zistení o tom, že sú vystavené viacnásobnému riziku násilia zo strany
iných. V podmienkach Slovenska takýto typ výskumnej evidencie zatiaľ absentuje.
Autorka skúma prevalenčné rozdiely v skúsenosti detí so zdravotnými problémami a
bez zdravotných problémov s jednotlivými prejavmi zanedbávania, fyzického a
emocionálneho týrania či sexuálneho zneužívania. Okrajovo sa venuje aj
problematike zneužívania detí cez internet a mobil. V závere sumarizuje svoje
zistenia a k vybraným zisteniam diskutuje využívajúc iné domáce a zahraničné
výskumné zistenia.
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Dokumenty na CD
Sig. CD 50613
Bednárik, Rastislav
Práca na Slovensku : Indikátory kvality práce.
Bratislava : IVPR, 2013.

/ Bednárik, Rastislav. - 1. vyd. -

práca * zamestnanie * kvalita práce * indikátory kvality práce * podmienky pracovné
Pozn. http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/pdf/2013/pracanaslovensku.pdf
Predložená štúdia sa snaží predstaviť čitateľovi taký obraz práce, ktorý dobre a
farbisto vykresľuje súčasnú prácu na Slovensku. Teda, čo ľudia na Slovensku robia,
keď pracujú. A tiež to, v akých súvislostiach sa práca na Slovensku odohráva.;
Historicky sa budeme zaoberať len obdobím posledných rokov, teda nebudeme
poukazovať na prekonanie zaostalej, fyzicky namáhavej práce z minulosti, ani na
spriemyselňovanie slovenského vidieka. Na začiatku druhej dekády 21. storočia má
práca na Slovensku určité charakteristiky, ktoré svedčia o jej zakorenenosti v našich
podmienkach a vypovedajú o schopnostiach obyvateľov tejto krajiny popasovať sa s
možnosťami skvalitnenia svojej práce.; V predloženej štúdii sa podrobnejšie
zaoberáme najmä otázkami kvality pracovných miest, resp. otázkami hodnotenia
kvality práce. Aj keď v súčasnej situácii sa to môže zdať voči vysokej miere
nezamestnanosti ako podružný problém, nie je tomu tak. Najmä rokovania sociálnych
partnerov neustále narážajú na protiklady rastu ceny práce a udržania kvality
pracovných miest. Zamestnávatelia majú problémy s nárokmi zamestnancov na
udržanie a rast kvality pracovných miest, a zamestnanci sa musia vyrovnávať s
tlakom na znižovanie miezd a podmienok práce, a to všetko v situácii, keď slovenskí
občania zažili ekonomický rast, okúsili možnosti zlepšovania miezd i pracovných
podmienok, ale následne globálna kríza upozornila na to, že to nepôjde lineárne a
samo. Kvalita práce ako ukazovateľ situácie v práci má aj významné komparatívne
medzinárodné dimenzie, keď pozícia krajiny v tejto oblasti môže byť silnejším či
slabším impulzom pre zmenu príslušných vládnych, ale aj regionálnych či
podnikových politík. ; V štúdii sú podrobnejšie prebrané otázky konceptu kvality práce
a kvality pracovných miest, otázky tvorby indikátorov, ktoré umožňujú zachytiť
aktuálny stav v jednotlivých oblastiach práce, a napokon aj konkrétne naplnenie
týchto indikátorov a porovnanie situácie Slovenska s krajinami EÚ v tejto oblasti, a to
najmä v období rokov 2005 - 2010 (podrobné údaje v prílohe), teda tesne po vstupe
do Európskej únie. V závere sú uvedené námety na podporu kvality pracovných
miest.; Autor pridáva aj výsledky empirických prieskumov, ktoré viedol alebo sa
zúčastnil na ich riešení. Tieto prieskumy poukazujú na rozdiely v práci zamestnancov
súkromného a verejného sektora a rozdiely v živote a práci obyvateľov Slovenska
(západnej časti) a Rakúska. Príslušné údaje pochádzajú z obdobia druhej polovice
prvého decénia 21. storočia. Pre doplnenie obrazu o práci na Slovensku autor
popisuje socioekonomickú situáciu a politiky štátu v oblasti práce po vstupe
Slovenska do EÚ.
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Sig. CD 50629
Brans, Marleen - Peters, B. Guy
Rewards for High Public Office in Europe and North America : E-publikácia vo
formáte pdf, prístupná v Adobe Digital Editions. / Brans, Marleen ; Peters, B. Guy. 1. vyd. - Absingdon : Routledge, 2012. - 308 s.
správa verejná * odmeňovanie * odmeňovanie vo verejnej správe * funcionári verejní
* úrady štátne
Každý, kto sledoval nedávne škandály vo Veľkej Británii nemôže poprieť politický
význam odmeňovania vo vysokých verejných funkciách. Britská skúsenosť bola
extrémna, ale v žiadnom prípade nie jedinečná a mnoho krajín zažilo preplácanie
verejných funkcionárov s politickým pozadím. Táto kniha sa zaoberá dôležitou
súčasťou verejnej správy a robí tak longitudinálnym a komparatívnym spôsobom.
Tento prístup umožňuje autorom podať množstvo kľúčových vyhlásení nielen o vývoji
politických systémov, ale aj o rozdieloch medzi týmito systémami. Poskytuje
jedinečné a systematické preskúmanie formálnych i neformálnych odmien za prácu
vo vysokých pozíciách vo verejnom sektore a snaží sa určiť dopady voľby štruktúr
odmeňovania. Publikácia pokrýva 14 krajín a využíva širokú škálu dátových zdrojov.
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In: Empatia.- 2/2013, s. 18-22
poradenstvo manželské * poradenstvo párové * poradenstvo partnerské *
poradenstvo psychologické * hnev * emócie * manželstvo

Fórum sociální politiky
Havlíková, Jana
Strategie zajištění formální sociální péče určené pro seniory v zemích střední Evropy
/ Havlíková, Jana
In: Fórum sociální politiky.- 4/2013, s. 2-8
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starostlivosť sociálna * ľudia starší * starostlivosť o starších ľudí * seniori *
starostlivosť formálna * krajiny stredoeurópske * deinštitucionalizácia

Vostatek, Jaroslav
Panevropský penzijní systém a česká reforma / Vostatek, Jaroslav
In: Fórum sociální politiky.- 4/2013, s. 15-19
politika dôchodková * reforma dôchodková * Česká republika * systémy dôchodkové

Štípek, Vladimír
Spontánní sociální systémy na českém venkově / Štípek, Vladimír
In: Fórum sociální politiky.- 4/2013, s. 20-22
systémy sociálne * Česká republika * vidiek * transfer medzigeneračný * majetok *
rodina * statky

Pfeferová, Štěpánka - Pojer, Petr
Dvacet let kolektivního vyjednávání o mzdách - poznatky z ISPP z let 1993-2012 /
Pfeferová, Štěpánka ; Pojer, Petr
In: Fórum sociální politiky.- 4/2013, s. 23-25
vyjednávanie kolektívne * mzdy * Česká republika * vývoj mzdový

Záleská, Veronika - Brabcová, Iva - Horská, Jana
Znalost českého jazyka u cizinců jako významný faktor sociální integrace / Záleská,
Veronika ; Brabcová, Iva ; Horská, Jana
In: Fórum sociální politiky.- 4/2013, s. 26-28
cudzinci * Česká republika * znalosti jazykové * integrácia sociálna * faktory sociálnej
integrácie * jazyk * komunikácia * reč

Hála, Jaroslav
Sociální dialog ve vybraných evropských zemích - výsledky výzkumu / Hála, Jaroslav
In: Fórum sociální politiky.- 5/2013, s. 2-12
dialóg sociálny * krajiny európske * formy práce flexibilné
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Vávra, Martin
Jak vnímáme lidi bez domova? Postoje, názory a aktivity veřejnosti / Vávra, Martin
In: Fórum sociální politiky.- 5/2013, s. 13-20
bezdomovci * bezdomovectvo * postoj verejnosti * názory * príčiny bezdomovectva *
pomoc bezdomovcom

Vlach, Jan
Změny sociálního a ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných v
roce 2012 ve srovnání s rokem 2006 / Vlach, Jan
In: Fórum sociální politiky.- 5/2013, s. 21-24
osoby samostatne zárobkovo činné * SZČO * Česká republika * postavenie sociálne
* postavenie sociálno-ekonomické * postavenie ekonomické

Liberdová, Eva
Příklady přístupnosti informací lidem se sluchovým postižením / Liberdová, Eva
In: Fórum sociální politiky.- 5/2013, s. 24-26
ľudia so zdravotným postihnutím * osoby so sluchovým postihnutím * prístupnosť
informácií

Žáčková, Jana - Kamrádová, Lucie
Komunitní práce a firmy - partneři při realizaci konceptu společenské odpovědnosti
firem / Žáčková, Jana ; Kamrádová, Lucie
In: Fórum sociální politiky.- 5/2013, s. 27-28
firmy * práca komunitná * zodpovednosť firiem spoločenská

Gender, rovné příležitosti, výzkum
Van den Brink, Marieke - Yvonne, Benschop
Genderové praktiky v konstrukci akademické excelence: Ovce s pěti nohama / Van
den Brink, Marieke ; Yvonne, Benschop
In: Gender, rovné příležitosti, výzkum.- 1/2013, s. 3-14
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konštrukcia excelencie * rovnosť rodová * gender * praktiky genderové * nerovnosť *
meritokracia * nábor * výber * ženy v akademickom prostredí * ženy * prostredie
akademické

Linková, Marcela - Červinková, Alice
"Vlastní laboratoř": akademické trajektorie a gender v současných biovědách /
Linková, Marcela ; Červinková, Alice
In: Gender, rovné příležitosti, výzkum.- 1/2013, s. 15-26
biovedy * laboratóriá * excelencia * gender * mobilita * ženy * kariéra výskumná *
kariéra

Štefková, Zuzana
"Nemůžeš být malířka, z tebe bude číšnice: Kariéry umělkyň v akademickém
prostředí, feministická pedagogika a figura autority / Štefková, Zuzana
In: Gender, rovné příležitosti, výzkum.- 1/2013, s. 27-35
feminizmus * umenie * sexizmus * prostredie akademické * ženy * rod * gender *
pedagogika feministická

Fatková, Gabriela
O čem se nemluví: Příspěvek k problematice sexuality terénního výzkumníka /
Fatková, Gabriela
In: Gender, rovné příležitosti, výzkum.- 1/2013, s. 36-48
pracovníci výskumní terénni * sexualita * vzťahy intímne * násilie * etika výskumného
pracovníka * práca terénna * gender * reflexivita

Nyklová, Blanka
Krajinou současného českého feminismu / Nyklová, Blanka
In: Gender, rovné příležitosti, výzkum.- 1/2013, s. 52-63
feminizmus * identita feministická * gender * hnutie feministické

Slepičková, Lenka - Kvapilová Bartošová, Michaela
Genderové role v rodině pohledem dětských aktérů / Slepičková, Lenka ; Kvapilová
Bartošová, Michaela
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In: Gender, rovné příležitosti, výzkum.- 1/2013, s. 64-78
gender * deti * aktéri sociálni * rodina * roly genderové * roly rodové * výskum

Smetáčková, Irena - Čechová, Helena - Klasová, Karolína - Slavíčková, Barbora
Představy o mužském/chlapeckém vzhledu ve školních třídách / Smetáčková, Irena ;
Čechová, Helena ; Klasová, Karolína ; Slavíčková, Barbora
In: Gender, rovné příležitosti, výzkum.- 1/2013, s. 79-87
žiaci * žiaci základných škôl * adolescencia * mládež dospievajúca * ideál krásy *
vzhľad mužský * vzhľad chlapčenský * gender * štúdie výskumné

Mládež a spoločnosť
Šolcová, Jana
Sociálne súvislosti chudoby a vzdelávania sa v živote chudobnej mládeže / Šolcová,
Jana
In: Mládež a spoločnosť.- 3/2013, s. 3-15
chudoba * chudoba mládeže * súvislosti sociálne * ľudia mladí chudobní * spôsob
života * vzdelávanie

Šavrnochová, Mária
Mládež a rodič závislý od alkoholu / Šavrnochová, Mária
In: Mládež a spoločnosť.- 3/2013, s. 15-25
mládež * ľudia mladí * rodičia * rodina * alkoholizmus * dospievanie * vzťahy rodinné
patologické

Bomba, Lukáš
Rodové porovnanie hodnôt vzdelania. Prečo študujú muži a prečo ženy / Bomba,
Lukáš
In: Mládež a spoločnosť.- 3/2013, s. 36-48
rod * gender * pohlavie * muži * ženy * rovnosť rodová * vzdelávanie * hodnoty
vzdelania * študenti * študentky * štúdium * meranie hodnôt vzdelania
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Drabant, Stanislav
Vzťah slovenskej mládeže k pravicovému extrémizmu / Drabant, Stanislav
In: Mládež a spoločnosť.- 3/2013, s. 48-62
Rómovia * extrémizmus * extrémizmus pravicový * mládež * internet * názory
mládeže * členovia extrémistických skupín

Škoviera, Albín - Nosková, Ivana
Komparácia a analýza vybraných hodnôt adolescentov z detských domovov a z rodín
/ Škoviera, Albín ; Nosková, Ivana
In: Mládež a spoločnosť.- 3/2013, s. 63-70
ľudia mladí * mládež * domovy detské * rodina * hodnoty * systém hodnotový

Výskum mládeže na Slovensku : 2007-2013
In: Mládež a spoločnosť.- 2/2013, s. 9-97
mládež * výskum
Súbor informačných príspevkov - prezentácia projektov (identifikačné listy výskumov)

Policy Paper IVPR
Ondrušová, Darina
Podpora zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím : Nástroje, financovanie,
udržateľnosť / Ondrušová, Darina
In: Policy Paper IVPR.- 1/2013, s. 7-62
podpora zamestnávania * podpora zamestnávania občanov so ZP * nástroje *
financovanie * osoby so ZP * postihnutie zdravotné * miesta pracovné * miesta
chránené pracovné * dielne chránené * porovnania medzinárodné
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Právny obzor
Vékás, Lajos
O novom maďarskom Občianskom zákonníku / Vékás, Lajos
In: Právny obzor.- 4/2013, s. 313-325
Občiansky zákonník * Maďarsko * právo * právo občianske * legislatíva európska

Ovečková, Oľga
Vývinové tendencie inštitútu premlčania / Ovečková, Oľga
In: Právny obzor.- 4/2013, s. 326-337
inštitút premlčania * premlčanie * právo * úprava právna * unifikácia

Tóthová, Lívia
Stavba ako predmet občianskoprávnych vzťahov v rozhodovacej činnosti súdov /
Tóthová, Lívia
In: Právny obzor.- 4/2013, s. 338-353
stavba * právo občianske * vzťahy občianskoprávne * komunikácie pozemné * stavby
vodné * stavby podzemné

Barancová, Helena
Reformné prístupy k legálnej definícii pojmu zamestnanec a pojmu pracovný pomer /
Barancová, Helena
In: Právny obzor.- 4/2013, s. 354-372
zamestnanec * pomer pracovný * právo * právo pracovné * terminológia právna *
právo medzinárodné pracovné * právo EÚ

Klučka, Ján
Miesto medzinárodných organizácií v kodifikácii medzinárodného práva / Klučka, Ján
In: Právny obzor.- 4/2013, s. 373-385
právo * právo medzinárodné * kodifikácia * organizácie medzinárodné
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Šmihula, Daniel
Tendencia dodržiavať právne normy ako vrodená vlastnosť človeka / Šmihula, Daniel
In: Právny obzor.- 4/2013, s. 386-403
pôvod práva * právo * normy právne * zákony * dodržiavanie zákonov * človek *
spôsob života kolektívny * spoločnosť * spravodlivosť * evolúcia kultúrna

Telec, Ivo
Souhlas, nebo licenční závazek? / Telec, Ivo
In: Právny obzor.- 5/2013, s. 435-446
práva majetkové * vlastníctvo duševné * zmluva licenčná * licencia

Husovec, M.
Verejný záujem v autorskom práve : Výnimky a obmedzenia - reštriktívne? /
Husovec, M.
In: Právny obzor.- 5/2013, s. 472-498
právo autorské * právo * obmedzenia * výnimky * záujem verejný * práva a slobody
základné

Škreko, Anton
Harmonizácia kolektívnej správy / Škreko, Anton
In: Právny obzor.- 5/2013, s. 499-508
harmonizácia * správa kolektívna * právo * copyright * právo EÚ * držiteľ práv *
používateľ

Psychológia a patopsychológia dieťaťa
Mikulášková, Gabriela
Psychické potreby ako vybraný aspekt kvality života detí - výsledky diskurzívnej
analýzy výpovedí rodičov / Mikulášková, Gabriela
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.- 2/2013, s. 118-134
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potreby psychické * deti * kvalita života * analýza diskurzu * rodičia * rozhovor *
rodina

Hrabovecká, Michaela
Kvalita života - problémy a nedostatky merania / Hrabovecká, Michaela
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.- 2/2013, s. 149-161
kvalita života * meranie kvality života

Holdoš, Juraj
Závislosť vysokoškolákov od internetu / Holdoš, Juraj
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.- 2/2013, s. 162-174
závislosť * závislosť od internetu * študenti vysokoškolskí * študenti * používanie
internetu * internet

Slovenská štatistika a demografia
Kuvíková, Helena - Svidroňová, Mária
Význam a opodstatnenosť existencie súkromných neziskových organizácií :
Posúdenie schopnosti súkromných neziskových organizácií poskytovať verejné
služby / Kuvíková, Helena ; Svidroňová, Mária
In: Slovenská štatistika a demografia.- 2/2013, s. 3-17
organizácie neziskové * organizácie neziskové súkromné * služby verejné * sektor
neziskový

Grác, Róbert
Možnosti využitia priestorovej
regionalizácie / Grác, Róbert

autokorelácie

v

kontexte

demogeografickej

In: Slovenská štatistika a demografia.- 2/2013, s. 18-34
demogeografia * metodológia * výskum * autokorelácie * regnizalizácia
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Škrovánková, Lea - Škrovánková, Petra
Regresné modely v odhadoch incidencie a prevalencie ochorenia Alzheimerovho
typu / Škrovánková, Lea ; Škrovánková, Petra
In: Slovenská štatistika a demografia.- 3/2013, s. 3-12
poistenie * choroba Alzheimerova * model regresný * pravdepodobnosť prechodu *
matematika aktuárska

Šprocha, Branislav
Zdravotný stav obyvateľstva Slovenska a jeho postavenie v rámci Európskej únie /
Šprocha, Branislav
In: Slovenská štatistika a demografia.- 3/2013, s. 13-29
stav zdravotný * obyvateľstvo * Európska únia * hodnotenie zdravia * limitácia
denných aktivít * zdravie subjektívne * zdravie * ochorenia dlhodobé * problémy
zdravotné * Slovensko

Novotný, Ladislav
Zmeny národnostnej štruktúry obyvateľstva v kontexte migrácie vo funkčnom
mestskom regióne Bratislava / Novotný, Ladislav
In: Slovenská štatistika a demografia.- 3/2013, s. 30-45
Bratislava * regióny mestské * regióny mestské funkčné * štruktúra obyvateľstva
národnostná * štruktúra národnostná * národnosť slovenská * národnosť maďarská *
decentralizácia * suburbanizácia * obyvateľstvo

Katuša, Michal - Ďurček, Pavol
Očistená úhrnná plodnosť v krajoch Slovenskej republiky / Katuša, Michal ; Ďurček,
Pavol
In: Slovenská štatistika a demografia.- 3/2013, s. 46-65
plodnosť úhrnná * plodnosť * Slovensko * kraje
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Sociální práce / Sociálna práca
Baláž, Roman
Při nepochopení může být sociální pracovník pro školu velmi nebezpečný cizinec :
Rozhovor s: Marek Lauermann, propagátor konceptu komunitných škôl / Baláž,
Roman
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 2/2013, s. 20-22
práca sociálna * práca sociálna školská * pracovníci sociálni * školy komunitné

Koscurová, Zoja
Diskutujme, polemizujme, no pokúsme sa predovšetkým koncepčne riešiť profesiu
sociálneho pracovníka v rezorte školstva / Koscurová, Zoja
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 2/2013, s. 24-26
práca sociálna * práca sociálna školská * školstvo * pracovníci sociálni * práca
sociálna v školstve

Langstein, Karol
Školský sociálny pracovník a súzvuk sociálnej intervencie / Langstein, Karol
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 2/2013, s. 32-34
práca sociálna * práca sociálna školská * práca sociálna v školstve * pracovníci
sociálni * intervencia sociálna

Raines, James C.
Školní sociální práce ve Spojených státech amerických: Historický pohled [School
Social Work in the United States: A Historical Perspective] / Raines, James C.
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 2/2013, s. 38-49
školstvo * školstvo americké * prax * zdravie duševné * práca sociálna * chudoba *
práca sociálna v školstve * práca sociálna školská * segregácia rasová * reakcia na
intervenciu * násilie v škole * školy americké

Krausová, Anna
Komunitní školy ľ příležitost pro rozvoj školské sociální práce? [Community Schools an Opportunity for Development of School Social Work?] / Krausová, Anna
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In: Sociální práce / Sociálna práca.- 2/2013, s. 50-63
komunita * školy komunitné * prístup komunitný * vzdelávanie komunitné * práca
sociálna školská

Skyba, Michaela
Pôsobenie sociálneho pracovníka a sociálnej pracovníčky v školskom prostredí z
pohľadu učiteľov a učiteliek [Social Worker Performance in School Setting from the
Teachers' Perspective] / Skyba, Michaela
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 2/2013, s. 64-84
zistenia výskumné * názory učiteľov * názory učiteliek * práca sociálna školská *
práca sociálna * pracovníci sociálni * školstvo

Janoušková, Miroslava
"V trojím ohni": Mocenský vztah sociálního pracovníka ke klientovi / Janoušková,
Miroslava
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 2/2013, s. 85-98
moc * moc symbolická * práca sociálna * pracovníci sociálni * klienti sociálnej práce *
moc znalostná * normalizácia * legitimácia

Vašíčková, Petra
Pojetí pachatele v sociální práci v České republice / Vašíčková, Petra
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 2/2013, s. 99-116
fenomenológia * Alfred Schütz * páchateľ * poňatie páchateľa * práca sociálna

Šiška, Jan - Káňová, Šárka
Kvantitativní analýza deinstitucionalizace sociálních služeb v České republice / Šiška,
Jan ; Káňová, Šárka
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 2/2013, s. 117-129
deinštitucionalizácia * služby sociálne * analýzy kvantitatívne * transformácia *
postihnutie zdravotné
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Repková, Kvetoslava
Inštitucionalizácia dobrovoľníckych príležitostí pre staršie osoby / Repková,
Kvetoslava
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 2/2013, s. 130-140
dobrovoľníctvo * inštitucionalizácia * starostlivosť dlhodobá
dobrovoľnícke * centrá dobrovoľnícke * znevýhodnenia * ľudia starší

*

príležitosti

Baláž, Roman
Současný stav neohrožuje ani tak rodiny jako samotnou existenci společnosti :
Rozhovor s: Marie Oujedzská, riaditeľka Národného centra pre rodinu / Baláž,
Roman
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 3/2013, s. 5-7
neistota * rodina * neistota rodiny

Kratochvílová, Helena
Děti a internet - pohled z praxe kurátorky pro děti a mládež / Kratochvílová, Helena
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 3/2013, s. 8-10
deti * internet * kybergrooming * zneužívanie internetu * siete sociálne * ochrana detí
* javy sociálno-patologické * riziká používania internetu

Kerekešová, Mária
Bezdetné manželstvá a prázdne hniezdo / Kerekešová, Mária
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 3/2013, s. 12-14
manželstvo * manželstvá bezdetné * páry manželské * rodičia * odchod detí z domu *
rodina * deti

Čadková Svejkovská, Michaela - Chrdlová, Michaela - Slavíková, Šárka
Rodina s onkologicky nemocným dospělým / Čadková Svejkovská, Michaela ;
Chrdlová, Michaela ; Slavíková, Šárka
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 3/2013, s. 17-19
rodina * členovia rodiny chorí * ochorenie onkologické
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Kall, Michal - Molčanová, Alena
Využitie mediácie v práci s rodinou v ohrození / Kall, Michal ; Molčanová, Alena
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 3/2013, s. 31-50
mediácia * mediácia rodinná * rodina * prax dobrá * služby pre rodiny

Rozhoň, Michal
Rodina medzi systémem a domovem / Rozhoň, Michal
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 3/2013, s. 51-58
rodina * domov * funkcie rodiny * inštitúcie * fenomenológia * tajomstvo * neistota *
život * práca sociálna

Novosad, Libor - Girgleová, Lenka
Aplikace konceptu sociálního fungování u dospělého klienta s mentálním postižením
/ Novosad, Libor ; Girgleová, Lenka
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 3/2013, s. 59-66
retardácia mentálna * starostlivosť rezidenčná * fungovanie sociálne * situácie
životné * faktory rizikové * paradigmy aplikované * situácia klienta * klienti * riešenia *
práca sociálna

Bartlová, Sylva - Trešlová, Marie
Psychosociální faktory stresu seniorů a jejich zvládání / Bartlová, Sylva ; Trešlová,
Marie
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 3/2013, s. 67-77
seniori * ľudia starší * prežívanie stresu * stres * zvládanie * zvládanie stresu

Votoupal, Miloš
Narativní přístup v sociální práci: pomoc skrze reformulaci životních příběhů /
Votoupal, Miloš
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 3/2013, s. 78-88
prístup naratívny * dekonštrukcia * rozhovor externalizujúci * práca sociálna * práca s
klientom
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Constable, Robert
Some Components and Dynamics of School Social Work Practice in North American
Context / Constable, Robert
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 3/2013, s. 89-103
práca sociálna školská * USA * prax * práca sociálna v praxi * práca sociálna v
školstve * konzultácie * učitelia * spolupráca s rodičmi * žiaci * práca tímová

Sociológia
Dvořák, Tomáš
Modernizace, hodnotová změna a přímá demokracie / Dvořák, Tomáš
In: Sociológia.- 2/2013, s. 107-127
modernizácia * demokracia * demokracia priama * hodnoty * zmeny hodnotové *
referendum * rozširovanie EÚ * Európska únia

Horáková, Markéta - Horák, Pavel
Zaměstnatelnost skupin ohrožených nezaměstnaností na souČčasných trzích práce /
Horáková, Markéta ; Horák, Pavel
In: Sociológia.- 2/2013, s. 128-149
skupiny ohrozené * skupiny znevýhodnené * skupiny znevýhodnené na trhu práce *
trh práce * zamestnateľnosť * kapitál ľudský * kapitál sociálny * flexibilita *
adaptabilita * identita kariérová

Kalenda, Jan
Víceoborovost v historické sociologii / Kalenda, Jan
In: Sociológia.- 2/2013, s. 150-171
sociológia * sociológia historická * viacodborovosť * multidisciplinarita *
transdisciplinarita * interdisciplinarita * teórie sociálne * programy výskumné * teória
sociálna

53

Lepiešová, Martina - Nemčeková. Mária
Násilie a agresia voči sestrám pri výkone povolania / Lepiešová, Martina ;
Nemčeková. Mária
In: Sociológia.- 2/2013, s. 172-194
sestry zdravotné * násilie * násilie na pracovisku * agresia * zdravotníctvo * pacienti

Nový, Michal
Volební účast a její determinanty ve starých a nových demokraciích Evropy / Nový,
Michal
In: Sociológia.- 2/2013, s. 195-228
účasť vo voľbách * účasť volebná * krajiny európske * teória modernizácie
spoločnosti * krajiny post-komunistické * inštitucionalizmus * voľby

Kureková, Lucia - Haita, Corina - Beblavý, Miroslav
Conceptualizing
Low-Skillness:
A
New
Approach
[Konceptualizácia
nízkokvalifikovanosti: Novy prístup] / Kureková, Lucia ; Haita, Corina ; Beblavý,
Miroslav
In: Sociológia.- 3/2013, s. 247-266
nízkokvalifikovanosť * kvalifikácia nízka * práca * zmeny štrukturálne * kvalifikácia *
kategorizácia * meranie * politika verejná * schopnosti

Sládek, Jan
The Privatisation of State Housing Stock in the Czech Republic - a Path Dependent
Process? [Privatizace bytového fondu v ČR - případ path-dependence teorie?] /
Sládek, Jan
In: Sociológia.- 3/2013, s. 267-289
privatizácia * privatizácia bytového fondu * Česká republika * krajiny postkomunistické * sociológia urbánna

Váně, Jan - Kalvas, František
The Agenda-Setting Effect of Focusing Events: A Case Study of the Church
Restitutions Issue [Vliv zaostřující události v procesu nastolování agendy: Problém
církevních restitucí - případová studie] / Váně, Jan ; Kalvas, František
In: Sociológia.- 3/2013, s. 290-315
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nastoľovanie agendy * udalosť zaostrujúca * výskumy kvantitatívne * analýzy
kvantitatívne * reštitúcie cirkevné * reštitúcie

Borec, Andreja - Bohak, Zarja - Turk, Jernej - Prišenk, Jernej
The Succession Status of Family Farms in the Mediterranean Region of Slovenia
[Nástupníctvo v rodinných farmách v stredomorskej oblasti Slovinska] / Borec,
Andreja ; Bohak, Zarja ; Turk, Jernej ; Prišenk, Jernej
In: Sociológia.- 3/2013, s. 316-337
farmy * farmy rodinné * Slovinsko * nástupníctvo v rodinnom podniku * nástupníctvo

Říhová, Hana - Matoušková, Zdeňka
Funkční gramotnost a kvalita pracovního místa: Vzájemná souvislost, konceptuální a
metodické přístupy / Říhová, Hana ; Matoušková, Zdeňka
In: Sociológia.- 4/2013, s. 365-384
gramotnosť funkčná * miesta pracovné * kvalita pracovného miesta * mzdy * trh
práce * schopnosti základné

Smolík, Josef
Krajněpravicové politické strany v zemích V4: historie a současnost / Smolík, Josef
In: Sociológia.- 4/2013, s. 385-410
strany politické * strany politické pravicové * pravica krajná * Česká republika *
politika * fašizmus * nacionalizmus * xenofóbia * krajiny V4 * Slovensko * Poľsko *
Maďarsko

Maškarinec, Pavel
Prostorová analýza prezidentských voleb v České republice v roce 2013 /
Maškarinec, Pavel
In: Sociológia.- 5/2013, s. 435-469
Česká republika * voľby prezidentské * analýzy priestorové * autokorelácie
priestorové * LISA * regresia priestorová

Orbánová, Darina - Velichová, Ľudmila
Význam podnikavosti a finančnej gramotnosti v socioekonoČmickom a osobnom
rozvoji mladých ľudí v Slovenskej republike / Orbánová, Darina ; Velichová, Ľudmila
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nezamestnanosť * nezamestnanosť mladých ľudí * mladí nezamestnaní * podnikanie
* podnikavosť * gramotnosť finančná * rozvoj socioekonomický * rozvoj osobný *
programy na podporu podnikania * prostredie podnikateľské

Turčan, Ľudovít
Nevydaná encyklopédia : Pred päťdesiatimi piatimi rokmi začal proces proti
Alexandrovi Hirnerovi a jeho spolupracovníkom / Turčan, Ľudovít
In: Sociológia.- 5/2013, s. 489-507
procesy politické * 50. roky * Československá republika * Alexander Hirner

Sociologický časopis
Filipovič Hrast, Maša - Hlebec, Valentina - Kavčič, Matic
The Social Exclusion of the Elderly: A Mixed-Methods Study in Slovenia / Filipovič
Hrast, Maša ; Hlebec, Valentina ; Kavčič, Matic
In: Sociologický časopis.- 6/2012, s. 1051-1074
ľudia starší * seniori * exklúzia sociálna * vylúčenie sociálne * Slovinsko

Mencin Čeplak, Metka
The Individualisation of Responsibility and School Achievement / Mencin Čeplak,
Metka
In: Sociologický časopis.- 6/2012, s. 1093-1114
vzdelanie * vzdelávanie * školstvo * dostupnosť * neoliberalizmus * sociológia
vzdelávania * Slovinsko

Kobes, Tomáš
Identifikace a praxe homosexuálů a transsexuálů ve východoslovenských romských
osadách / Kobes, Tomáš
In: Sociologický časopis.- 1/2013, s. 3-27
Rómovia * osady rómske * osídlenia rómske * identita * homosexualita *
transsexualita * stelesnenie * Slovensko
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Mikeszová, Martina - Lux, Martin
Faktory úspěšné reintegrace bezdomovců a nástroje bytové politiky pro řešení
bezdomovství v ČR / Mikeszová, Martina ; Lux, Martin
In: Sociologický časopis.- 1/2013, s. 29-52
bezdomovci * bezdomovectvo * politika bývania * bývanie garantované * Česká
republika

Librová, Hana
Environmentálně orientované motivace a potenciál zklamání / Librová, Hana
In: Sociologický časopis.- 1/2013, s. 53-74
motivácie * prostredie životné * motivácie environmentálne * teleológia * deontológia
* etika * sklamanie

Pospěch, Pavel
Městský veřejný prostor: interpretativní přístup / Pospěch, Pavel
In: Sociologický časopis.- 1/2013, s. 75-100
mesto * priestor verejný * poriadok urbánny * kontrola sociálna * pravidlá správania

Krivý, Vladimír - Bahna, Miloslav
Medzi ideovou sebaidentifikáciou a expertným zaradením: metóda latentných
ideových typov / Krivý, Vladimír ; Bahna, Miloslav
In: Sociologický časopis.- 2/2013, s. 191-220
typy ideologické * typy ideologické latentné * ľavica * pravica * sociológia * politológia
* orientácia ideologická

Havelka, Miloš
Sekularizace, odkouzlení světa a "pluralizace náboženskosti" / Havelka, Miloš
In: Sociologický časopis.- 2/2013, s. 221-240
náboženstvo * sekularizácia * sociológia náboženstva * Max Weber
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Hejnal, Ondřej
Hilton jako "fekální dvůr": Socioprostorové aspekty bezdomovectví / Hejnal, Ondřej
In: Sociologický časopis.- 2/2013, s. 241-267
bezdomovci * bezdomovectvo * aspekty sociálno-priestorové * heterotopia * priestor

Jarkovská, Lucie - Lišková, Kateřina
Tradice, její rozpad a záchrana skrze sex: Diskurzivní strategie odpůrců sexuální
výchovy / Jarkovská, Lucie ; Lišková, Kateřina
In: Sociologický časopis.- 2/2013, s. 269-290
výchova sexuálna * stratégie diskurzné * rod * gender * konzervativizmus * Česká
republika

Profant, Tomáš
"Rozvoj" a moc. Sociologické analýzy moci v "rozvojovej" spolupráci / Profant, Tomáš
In: Sociologický časopis.- 2/2013, s. 291-317
rozvoj * moc * diskurz * štruktúry * guvernmentalita
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SLON – Sociologické nakladatelství
Novinka
327 - ¡Que el pueblo mande! Levicové vlády, populismus a změny
režimu v - Dvořáková Vladimíra, Buben Radek a Němec Jan
Studium politiky v Latinské Americe má ve světě – a částečně i u nás –
bohatou tradici. Byl to totiž vývoj v Latinské Americe, který často určoval
výzkumné priority světové politologie. Latinskoame...
ISBN: 978-80-7419-091-9
Detail
Počet stran: 364 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2012
Počet kusů na skladě: 275
Cena:

377,00 Kč

Novinka
330 - Adjectives of Democracy. Citizenship and Political Attitudes
under Soc - Lyons Pat
The central empirical puzzle addressed in this book is why are Czech
citizens’ attitudes towards key facets of democracy so similar under
socialist democracy in 1968 and liberal democracy in 2008? ...
ISBN: 978-80-7419-144-2
Detail
Počet stran: 471 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2013
Počet kusů na skladě: 200
Cena:

945,00 Kč

Novinka
324 - Aktivita jako projekt. Diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy
v živo - Hasmanová Marhánková Jaroslava
Pojem „aktivní stáří“ v současnosti působí jako zaklínadlo téměř všech
vládních dokumentů věnujících se problematice stárnutí, stejně tak jako
populárních obrazů „obdivuhodných“ seniorů. Koncept ak...
ISBN: 978-80-7419-152-7
Detail
Počet stran: 171 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2013
Počet kusů na skladě: 320
Cena:

395,00 Kč
Novinka

331 - Gender před tabulí. Etnografický výzkum genderové
reprodukce v každode - Jarkovská Lucie
Studie je výsledkem etnografického výzkumu ve školní třídě, který se
zaměřoval na (re)produkci genderu v každodennosti školního kolektivu.
Vychází z etnometodologické perspektivy a je inspirována p...
ISBN: 978-80-7419-119-0

Detail
Počet stran: 196 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2013
Počet kusů na skladě: 300
Cena:

329,00 Kč

Novinka
328 - Mezi konfliktem a kooperací. Jednotná teorie konfliktu a
kooperace - Znebejánek František
Věda se ve svých abstrakcích někdy velmi vzdaluje každodennímu
životu lidí. Staví na specifických východiscích tam, kde se život zcela
nedůsledně a bez problému žádných „prvních principů“ nedrží. K...
ISBN: 978-80-7419-154-1
Detail
Počet stran: 168 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2013
Počet kusů na skladě: 450
Cena:

379,00 Kč

Novinka
326 - Posvícení bezdomovců. Úvod do sociologie domova - Keller
Jan
Téma bezdomovectví patří k těm, o nichž se poměrně často mluví, avšak
hlubší zamyšlení nad ním dosud chybělo. Kniha sociologa Jana Kellera
tuto mezeru objevným způsobem zaplňuje. Autor rozlišuje b...
ISBN: 978-80-7419-155-8
Detail
Počet stran: 290 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 25. 11. 2013
Počet kusů na skladě: 250
Cena:

259,00 Kč

Novinka
329 - Živitelé a živitelky: reflexe (a) praxe - Maříková Hana (ed.),
Křížková Alena a Vohlídalová Marta
Živitelství představuje historicky a sociálně proměnlivý jev, který může
nabývat podoby výhradního či převážně mužského anebo ženského
živitelství či spoluživitelství. Kniha se zaměřuje na praxi ži...
ISBN: 978-80-7419-100-8
Detail
Počet stran: 303 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2012
Počet kusů na skladě: 250
Cena:

310,00 Kč

Kníhkupectvo Martinus
Prečo je vzduch zadarmo a panenstvo drahé. Kapitoly z populárnej ekonómie
Lukáš Kovanda, Premedia, 2013
Sekulární věk
Charles Taylor, Filosofia, 2013
Človek - práca - nezamestnanosť
Tomáš Hangoni, Milan Gerka, vydavateľ neuvedený, 2014
Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí
Marie Vágnerová, Ladislav Csémy, Jakub Marek, Karolinum, 2013
Kritická teorie společnosti
Marek Hrubec, Filosofia, 2014
Bod zlomu
Malcolm Gladwell, Ikar, 2013
Sociálna práca
Peter Brnula, IRIS, 2013
Koncepty, teorie a měření kvality života
Eva Heřmanová, SLON - Sociologické nakladatelství, 2013
Úvod do sveta práce
Marta Hargašová a kol., Expol Pedagogika
Skrytý princip stárnutí
Ivana Smetana, Fontána, 2013
Teoretické aspekty supervízie začínajúcich sociálnych pracovníkov
Ladislav Vaska, IRIS, 2012
Sloboda prejavu a sloboda po prejave
Ján Drgonec, Heuréka, 2013

