I
nšt
i
t
útpr
evýskum
pr
ácear
odi
ny

I
nf
or
mač
nýs
pr
avodaj
c
a
2/2014
Pr
í
r
as
t
kykni
ž
ni
c
eDI
SSO
j
úl-dec
ember2014

Br
a
t
i
s
l
a
v
a
,
j
a
nuá
r2015

© Inštitút pre výskum práce a rodiny

Obsah
Knihy

1

Brožúry

10

Výskumné správy

12

Štatistické publikácie

13

Dokumenty na CD

14

Články z periodík

15

Ageing and Society, Bezpečnost a hygiena práce, Biograf, Demografie, Ekonomické rozhľady, Ekonomický
časopis, Empatia, Fórum sociální politiky, Gender, rovné příležitosti, výzkum, Mládež a spoločnosť, Policy
Paper IVPR, Právny obzor, Psychológia a patopsychológia dieťaťa, Slovenská štatistika a demografia,
Sociální práce / Sociálna práca, Sociológia, Sociologický časopis

Novinky z edičných plánov vydavateľstiev
Vydavateľstvo IRIS, Martinus, SLON – Sociologické nakladatelství, Grada

45

Knihy
Sig. 50666

Švec, Marek

Úrazové poistenie a invalidita : Kultúra sveta práce. / Švec, Marek. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, e.
V., zastúpenie v SR, 2014. - 90 s. - ISBN 978-80-89149-40-7.

poistenie úrazové * invalidita * úrazy pracovné * choroby z povolania * systémy sociálneho poistenia *
práceneschopnosť * renta úrazová * posudzovanie zdravotného stavu * zamestnanci starší * pracovníci
starší
Predkladaný zborník svojím obsahom i celkovým zameraním sa rovnako bezprostredne dotýka už v
minulosti pretraktovanej problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov, ktorá bola
spracovaná v rámci projektu "Kultúra sveta práce" v publikácii s názvom Ochrana zdravia zamestnanca
pri výkone práce. Obe diela je tak potrebné vnímať vo vzájomnej súvislosti ako snahu o komplexné
postihnutie tejto oblasti pracovnoprávnych vzťahov.
Sig. 50667

Švec, Marek

Ochrana zdravia zamestnanca pri výkone práce : Kultúra sveta práce. / Švec, Marek. - Bratislava :
Friedrich Ebert Stiftung, e. V., zastúpenie v SR, 2014. - 104 s. - ISBN 978-80-89149-35-3.

ochrana zdravia * ochrana zdravia zamestnancov * BOZP * zodpovednosť zamestnávateľa * úrazy
pracovné * choroby z povolania * podmienky pracovnoprávne * vzťahy pracovnoprávne

Predkladaný recenzovaný zborník vedeckých príspevkov je prvým, možno dúfať, že nie posledným
pokusom otvoriť serióznu diskusiu o súčasnej právnej konštrukcii zodpovednostných vzťahov v
pracovnom práve s dôrazom na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnanca pri výkone závislej práce.
Pozitívnym aspektom tohto diela je predovšetkým jeho snaha o dôsledné prepojenie relevantnej
akademickej obce s odborníkmi z praxe, ktorí sa v spoločnej diskusii a primárne na základe vlastných
aplikačných skúseností so súčasným právnym rámcom snažia identifikovať sporné body a hľadať ich
riešenia s predchádzaním ich tendenčného výkladu zo strany zamestnávateľov, zamestnancov alebo
zástupcov zamestnancov.
Sig. 50668

Horváth, Eduard - Varga, Erik

Zákon o rodine : Komentár. / Horváth, Eduard ; Varga, Erik. - 2. preprac. a dopln. vyd. - Bratislava :
Wolters Kluwer, 2014. - 652 s. - ISBN 978-80-8168-021-2.

zákon o rodine * zákony * manželstvo * výživné * rodičovstvo * právo * legislatíva * komentáre k zákonom

Komentár k Zákonu o rodine zďaleka nie je určený len odbornej verejnosti, ale ocení ho každý, kto chce
získať prehľad o rodinnom práve. Mal by byť preto neodmysliteľnou pracovnou pomôckou pre každého
vyššieho súdneho úradníka, sudcu či advokáta a nemal by chýbať v knižnici žiadneho študenta právnickej
fakulty, právnika centra právnej pomoci ani pracovníka orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately.
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Sig. 50669

Tkáč, Vojtech - Matejka, Ondrej - Friedmannová, Dagmara - Masár, Branislav

Zákonník práce : Komentár. / Tkáč, Vojtech ; Matejka, Ondrej ; Friedmannová, Dagmara ; Masár,
Branislav. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. - 1028 s. - ISBN 978-80-8168-069-4.

zákony * legislatíva * právo * komentáre k zákonom * Zákonník práce
Sig. 50670

Jurík, Vladimír

Zákon o inšpekcii práce : Komentár. / Jurík, Vladimír. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. - 151 s.
- ISBN 978-80-8168-051-9.

zákony * legislatíva * právo * komentáre k zákonom * zákon o inšpekcii práce * inšpekcia práce
Sig. 50671

Olšovská, Andrea - Toman, Jozef - Švec, Marek - Schuszteková, Simona - Bulla, Martin

Kolektívne pracovné právo. / Olšovská, Andrea ; Toman, Jozef ; Švec, Marek ; Schuszteková, Simona ;
Bulla, Martin. - 1. vyd. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, e. V., zastúpenie v SR, 2014. - 373 s. - ISBN
978-80-89149-37-7.

právo kolektívne * právo pracovné * právo pracovné kolektívne * vyjednávanie kolektívne * zborníky

Predkladaná vedecká monografia je systémovo rozdelená do dvoch základných častí, pričom prvá
akcentuje primárne národný rozmer kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, druhá je zameraná na
európske a medzinárodné súvislosti spracovanej problematiky. Štruktúra publikácie zodpovedá postupnej
snahe o objasnenie významu a existencie kolektívneho pracovného práva, po predstavenie jednotlivých
subjektov až k popisu procesu kolektívneho vyjednávania s možnosťou realizácie kolektívnych akcií.
Sig. 50672

Hasmanová Marhánková, Jaroslava - Kreidl, Martin

Proměny partnerství : Životní dráhy a partnerství v české společnosti. / Hasmanová Marhánková,
Jaroslava ; Kreidl, Martin. - 1. vyd. - Praha : SLON, 2012. - 264 s. - ISBN 978-80-7419-142-8.

dráhy životné * partnerstvo * vzťahy partnerské * vzťahy manželské * život partnerský * Česká republika
* spoločnosť * migrácia * spolužitie * spolužitie partnerské * spolužitie nemanželské * spolužitie
manželské

Kniha se zaměřuje na proměny partnerského života z perspektivy životních drah. Jejím cílem je
prostřednictvím zkoumání dílčích partnerských situací, jejich načasování, společenských souvislostí,
důsledků a způsobů, jakými je interpretují sami jednotlivci, přispět ke zmapování a pochopení případných
proměn partnerského života spojovaných v České republice s procesem de-standardizace životních drah a
společenskými změnami, kterými česká společnost v několika minulých dekádách prošla.; Kniha obsahuje
devět studií kombinujících různé metodologické potupy a datové soubory. Jednotlivé kapitoly se zaměřují
například na faktické načasování a výskyt jednotlivých životních přechodů, na dílčí výseky partnerských
situací či na analýzu potenciálního dopadu různých partnerských situací na budoucí život dětí, jež v
dětství zažijí různá rodinná uspořádání. Zároveň přináší pohled na subjektivní významy, které jednotlivci
svému životu a partnerství přiřazují v kontextu různých životních etap či situací.
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Sig. 50694

Riadenie systému sociálneho zabezpečenia : Praktická príručka pre členov samosprávnych orgánov
inštitúcií sociálneho zabezpečenia v strednej a východnej Európe. - 1. vyd. - Budapešť : Medzinárodná
organizácia práce, 2006. - 165 s. - ISBN 89-89149-09-X.

systémy sociálneho zabezpečenia * zabezpečenie sociálne * príručky * orgány samosprávne * riadenie *
predpisy právne * inštitúcie sociálne * fondy sociálneho zabezpečenia
Cieľom tejto príručky je stať sa praktickým sprievodcom pre zástupcov pracujúcich a zamestnávateľov
zastávajúcich funkcie v samosprávnych orgánoch inštitúcií sociálneho zabezpečenia. Príručka zhŕňa
nedávne skúsenosti z krajín strednej a východnej Európy a jej zámerom je poslúžiť ako pomôcka pre tie
krajiny, kde vytvorenie samosprávnych orgánov sociálneho zabezpečenia je súčasťou širšieho úsilia o
decentralizáciu štátnej moci a vytvorenie rôznorodejších foriem sprostredkovania záujmov.
Sig. 50695
kol.

Praktický sprievodca pre živnostníkov : Pre slovenskú fyzickú a právnickú osobu, pre zahraničnú fyzickú a
právnickú osobu. / kol.. - 1. vyd. - Bratislava : Trexima, 2013. - 346 s. - ISBN 978-80-88711-04-9.

živnosť * živnostníci * podnikanie * podnikanie živnostenské * príručky * osoby fyzické * osoby právnické
* živnosti voľné * živnosti remeselné * živnosti viazané * právo * zákony

Publikácia poskytuje spoľahlivý základ pre všetkých, ktorí zvažujú možnosť zahájenia vlastnej
podnikateľskej činnosti, ale aj pre tých, ktorí sa potrebujú zorientovať v spleti legislatívnych ustanovení v
oblasti podnikateľského prostredia SR.
Sig. 50675

Záverečná správa zo sociologického výskumu uplatnenia absolventov Vysokej školy ekonomickej z roku
1972 v praxi. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenská pedagogická knižnica, 1979. - 157 s.

uplatnenie absolventov * absolventi * absolventi ekonomického zamerania * absolventi VŠ * bývanie *
zamestnanie * prax * ľudia mladí na trhu práce * uplatnenie v praxi * fluktuácia * kvalifikácia *
prehlbovanie vzdelania * plat
Hlavným zámerom analýzy je zistiť a zhodnotiť súčasný stav na jednotlivých úsekoch uplatnenia
absolventov VŠE z roku 1972 v praxi, ukázať prípadné špecifické znaky ich uplatnenia oproti uplatneniu
absolventov iných vysokých škôl a zároveň sledovať zmeny, ktoré nastali v porovnaní s uplatnením
absolventov VŠE z roku 1967.
Sig. 50676

Drozd, Peter - Frkáňová Mrlianová, Andrea - Kubovičová, Katarína

Migrácia zahraničných študentov do Slovenskej republiky : Národná štúdia Európskej migračnej siete
(European Migration Network). / Drozd, Peter ; Frkáňová Mrlianová, Andrea ; Kubovičová, Katarína. - 1.
vyd. - Bratislava : IOM - Medzinárodná organizácia pre migráciu, 2012. - 149 s. - ISBN 978-80-89506-22-4.

migrácia * migrácia študentov * študenti zahraniční * legislatíva * prax * spolupráca medzinárodná

Zatiaľ nebol v SR spracovaný komplexný výskum na tému migrácie zahraničných študentov - štátnych
príslušníkov tretích krajín. Predkladaná štúdia je prvou svojho druhu, a preto môže predstavovať dobrý
základ pre rozvíjanie tejto témy a jej jednotlivých aspektov a zároveň môže slúžiť ako podklad na širšiu
spoločenskú diskusiu na túto tému.
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Sig. 50677

Drozd, Peter

Mobilita štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci EÚ do Slovenskej republiky : Malá tematická štúdia
EMN 2012. / Drozd, Peter. - 1. vyd. - Budapešť : IOM - Medzinárodná organizácia pre migráciu, 2012. - 97
s. - ISBN 978-80-89506-34-7.

víza * povolenie na pobyt * mobilita * mobilita vnútroeurópska * mobilita pracovná * Európska únia *
Slovensko * príslušníci tretích krajín

Túto štúdiu zostavila IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu Bratislava, ktorá je koordinátorom
Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete (EMN) v SR. Malá tematická štúdia EMN je
súčasťou súhrnnej štúdie EMN rovnakého zamerania vypracovanej na úrovni EÚ, v ktorej sú zhrnuté
výsledky národných štúdií spracovaných členskými krajinami EÚ a Nórskom na základe spoločného
zadania vo forme dotazníkových otázok.
Sig. 50678

Platonova, Anna - Urso, Giuliana

Labour Shortages and Migration Policy. [Nedostatok pracovných síl a migračná politika.] / Platonova,
Anna ; Urso, Giuliana. - 1. vyd. - Brussels : IOM, 2012. - 197 s.

nedostatok pracovných síl * sily pracovné * politika migračná * nedostatok kvalifikácie * trh práce *
potreby trhu práce * politika imigračná * Európska únia * migrácia * politika zamestnanosti * rast
ekonomický
Sig. 50679

Šprocha, Branislav - Vaňo, Boris - Bleha, Branislav

Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch Slovenskej republiky do roku 2035. / Šprocha, Branislav ;
Vaňo, Boris ; Bleha, Branislav. - 1. vyd. - Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2013. - 97 s. - ISBN 978-8089019-25-0.

obyvateľstvo * prognózy * prognózy demografické * vývoj obyvateľstva * okresy SR * plodnosť * úmrtnosť
* migrácia * prírastok obyvateľstva
Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR je výsledkom priamej spolupráce troch inštitúcií: PÚ SAV,
INFOSTAT-u a Prírodovedeckej fakulty UK.
Sig. 50680

Turčan, Ľudovít - Klobucký, Robert

Denníky sociológov. Alexander Hirner 1953 - 1955. / Turčan, Ľudovít ; Klobucký, Robert. - 1. vyd. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2004. - 160 s. + príl. - (Denníky sociológov; 1). - ISBN 80-85544-28-8.

denníky * sociológia * sociológia slovenská * Alexander Hirner

Alexander Hirner je významnou osobnosťou slovenskej sociológie a slovenskej vedy. Je priekopníkom
prehlbovania vedeckosti slovenskej sociológie a Denník... prináša mnohé informácie aj o jeho zápase o
rozvoj vedeckého výskumu MS v Martine, ktorý napokon prehral.; Svoju profesionálnu činnosť začal v r.
1941 práve v MS v Martine, kde potom vznikol aj tento denník. Denník nie je, prirodzene, vedeckým
textom. Je však dôležitým osobným svedectvom o prežívaní zložitých päťdesiatych rokov vnímavým,
morálne pevným človekom, ktorý "nezakríknuto" hodnotí pomery a kriticky sa vyjadruje k chybám a
omylom.; Zároveň text rozširuje biografické pramene o osobnosti autora, ktorý napísal takmer dvadsať
vedeckých kníh, z ktorých však viaceré v rozsahu takmer 2000 strán neboli nikdy vydané; ktorý dostal za
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svoju činnosť v SNP štyri štátne vyznamenania - aj Československý váleční kříž - no táto jeho činnosť
ostala úplne neznáma; ktorý bol v r. 1958 zo svojimi spolupracovníkmi zatknutý a v r. 1959 odsúdený na
trinásť rokov väzenia, pričom v r. 1969 bol tento rozsudok vyhlásený od začiatku za neplatný, obvinenia a
proces za vykonštruované a odsúdení boli plne rehabilitovaní.; Denník A. Hirnera vypovedá o martýriu
človeka, ktoré má antickú podobu a moderný človek nemá žiadne možnosti sa mu vyhnúť.
Sig. 50681

Gender Equality and Economic Independence: Part-time Work and Self-employment : Review of the
Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States [Rodová rovnosť a
ekonomická nezávislosť: Práca na čiastočný úväzok a samozamestnávanie. Prehľad implementácie
Pekinskej akčnej platformy v členských štátoch EÚ.]. - 1.vyd. - POEU : Luxembourg, 2014. - 114 s. - (EIGE European Institute for Gender Equality). - ISBN 978-92-9218-480-3.

rovnosť rodová * nezávislosť ekonomická * ženy * Pekinská akčná platforma * práca na čiastočný úväzok *
samozamestnávanie

Správa sa zameriava na dôležitosť rodovej rovnosti v oblasti ekonomických práv a nezávislosti, vrátane
prístupu k zamestnaniu, primeraných pracovných podmienok a kontroly nad ekonomickými zdrojmi.
Prostredníctvom analýzy zameranej na prácu na čiastočný úväzok a samostatnú zárobkovú činnosť správa
ukazuje ich vplyv na ekonomickú nezávislosť žien a mužov, rovnako ako v oblasti rodovej rovnosti
všeobecnejšie. Na základe tejto analýzy EIGE navrhla súbor ukazovateľov a čiastkových ukazovateľov v
oblasti žien a ekonomiky, ktoré boli schválené Radou v júni 2014. Táto publikácia je šiestou správou
inštitútu EIGE, ktorá skúma implementáciu Pekinskej akčnej platformy v EÚ a bola realizovaná na
podporu gréckeho predsedníctva v Rade Európskej únie.
Sig. 50683

International Migration Outlook 2013 [Medzinárodný prehľad o migrácii 2013.]. - Paris : OECD Publishing,
2013. - 419 s. - ISBN 978-92-64-20015-9.

prehľady * migrácia * OECD * migrácia medzinárodná * toky migračné * trendy v migrácii * imigranti *
migranti * politiky migračné * údaje štatistické
Publikácia analyzuje súčasné trendy v migrácii, v migračný pohyboch a politikách vo všetkých krajinách
OECD. Skúma tiež dopady ekonomickej krízy na zamestnanosť imigrantov a hlavné zmeny v politikách na
podporu integrácie imigrantov a ich detí. Kapitola 3 obsahuje prvú komparatívnu analýzu fiškálneho
dopadu imigrácie na krajiny OECD. Kapitola 5 prezentuje národné štatistiky.
Sig. 50685

Šprocha, Branislav

Reprodukcia rómskeho obyvateľstva na Slovensku a prognóza jeho populačného vývoja. / Šprocha,
Branislav. - 1. vyd. - Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2014. - 177 s. - ISBN 978-80-89037-38-4.

vývoj populačný * Rómovia * reprodukcia obyvateľstva

Predložená práca je celkovo rozdelená do šiestich hlavných kapitol. Po úvodnom vstupe do sledovanej
problematiky nasleduje kapitola venovaná metodike práce a zdrojom údajov. Jej hlavnou úlohou je
oboznámiť čitateľa so základnou logickou koncepciou práce, s použitými údajmi a metodickými
postupmi.; V tretej kapitole sa snažíme priblížiť čitateľovi rómsku populáciu prostredníctvom základných
populačných štruktúr a geografického rozmiestnenia. Hodnotíme zloženie Rómov podľa veku a pohlavia,
rodinného stavu, najvyššieho dosiahnutého vzdelania a ekonomickej aktivity. Z priestorového pohľadu je
pozornosť venovaná predovšetkým okresnej administratívnej úrovni, pričom sa opierame najmä o
výsledky sčítaní 1980 a 2011 a tiež údaje získané z Atlasu rómskych komunít 2004.; Štvrtá kapitola sa
snaží charakterizovať prokreatívne správanie rómskeho obyvateľstva a žien z rómskych lokalít.
Vzhľadom na dostupné údaje využívame nielen prierezový (transverzálny) pohľad, ale predovšetkým sa
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opierame o generačný prístup. Prostredníctvom získaných informácií sa okrem hodnotenia intenzity a
časovania pokúšame tiež zodpovedať otázku, či v procese plodnosti dochádza u rómskeho obyvateľstva k
nejakým zmenám, a to v úzkom prepojení s vývojom na Slovensku. Súčasne sme sa tiež pokúsili o
identifikáciu prípadných rozdielov v úrovni plodnosti v rámci samotnej rómskej populácie. ; V poradí piata
kapitola analyzuje proces potratovosti, pričom je zvlášť hodnotený charakter a intenzita samovoľnej a
umelej potratovosti. Na niektoré možné príčiny vysokej intenzity spontánnej potratovosti. V kombinácii s
typom pôrodov analyzujeme štruktúru ukončených tehotenstiev, ich intenzitu a časovanie op+tovne v
porovnaní s populáciou Slovenska. Súčasťou tejto kapitoly je tiež diskusia k problematike antikoncepcie a
plánovaného rodičovstva v prostredí rómskych osád.; Druhý rozsiahly blok svoju pozornosť venuje otázke
úmrtnosti a zdravotného stavu rómskej populácie. V prípade úmrtnosti sme konštruovali úmrtnostné
tabuľky pre populáciu rómskych lokalít, analyzujeme stav dojčenskej úmrtnosti a tiež hlbšie rozoberáme
charakter úmrtnosti z pohľadu príčin smrti. S úmrtnosťou úzko súvisí zdravotný stav, ktorý je predmetom
ďalšej časti tohto bloku. Pomocou niekoľkých terénnych zisťovaní a lekárskych analýz sme sa snažili
podchytiť aj také oblasti, ako je subjektívne hodnotenie zdravotného stavu, chronická a dlhodobá
chorobnosť, obmedzenie bežných aktivít, či popísať niektoré faktory ovplyvňujúce zdravotný stav
rómskej populácie.; Vyvrcholením nášho snaženia je posledná kapitola, v ktorej na základe získaných
výsledkov vytvárame scenáre budúceho vývoja úmrtnosti a plodnosti a konštruujeme novú populačnú
prognózu rómskeho obyvateľstva na Slovensku do roku 2030.
Sig. 50684

Hargašová, Marta - Lepeňová, Darina - Hanzelová, Eneke - Kostolná, Zuzana - Perichtová, Beata

Úvod do sveta práce. / Hargašová, Marta ; Lepeňová, Darina ; Hanzelová, Eneke ; Kostolná, Zuzana ;
Perichtová, Beata. - 2. uprav. vyd. - Bratislava : Expol Pedagogika, 2008. - 153 s. + príl. - ISBN 978-808091-113-3.

právo pracovné * vzťahy pracovnoprávne * právo pracovné kolektívne * vyjednávanie kolektívne * zmluva
kolektívna * spory kolektívne * partnerstvo sociálne * dialóg sociálny * pomer pracovný * podmienky
pracovné * čas pracovný * mzda * prekážky v práci * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * BOZP *
zamestnanosť * rekvalifikácia * nezamestnanosť * trh práce * hľadanie zamestnania * komunikácia *
prezentácia * podnikanie * pohovory pracovné * učebnice

Autorky dr. Marta Hargašová, dr. Darina Lepeňová spolu s ostatnými členmi autorského kolektívu
vytvorili netradičnú učebnicu pre stredné školy ako pomôcku pri orientovaní sa v sebe samom pri
rozhodovaní sa o ďalšom štúdiu a voľbe povolania. ; Obsahuje informácie o pracovnom práve,
zamestnanosti, ale hodnotná je aj príloha s ukážkami vyplnených tlačív súvisiacich s problematikou pracovné zmluvy, dohody. ; Časť Učenie hrou obsahuje aktivizujúce techniky - psychohry, dotazníky s
rôznou úrovňou a možnosťou výberu. Náučný text učebnice je oživený a dopĺňaný opismi alebo úryvkami
z reálnych životných situácií. ; Spracovaním je učebnica nielen dobrou, prehľadne graficky riešenou
pomôckou pre žiakov stredných škôl, ale je vhodná pre výchovných poradcov v základných školách.
Zárukou kvalitného textu je erudovaný autorský kolektív.
Sig. 50692

Self-employed Workers: Industrial Relations and Working Conditions : Samostatne zárobkovo činné
osoby: Pracovnoprávne vzťahy a pracovné podmienky. - 1. vyd. - Dublin : European Foundation for the
Improvement of Living and Working Conditions, 2010. - 66 s.
pracovníci samostatne zárobkovo činní * osoby samostatne zárobkovo činné * SZČO * samozamestnávanie
* vzťahy pracovnoprávne * podmienky pracovné * trendy * ochrana sociálna * živnostníci

Správa poskytuje prehľad o pracovnoprávnych vzťahoch, zamestnanosti a pracovných podmienkach
samostatne zárobkovo činných osôb v EÚ a Nórsku.
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Sig. 50693

Slovenská republika: štúdia o životnej úrovni, zamestnanosti a trhu práce : Správa Svetovej banky č. 22
351-SK, 9. august 2001 : Slovenský preklad pôvodnej štúdie Svetovej banky. - 1. vyd. - Bratislava :
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, 2001. - 148 s. - ISBN 80-968155-4-7.

Svetová banka * úroveň životná * Slovensko * chudoba * nerovnosť * zamestnanosť * nezamestnanosť *
Rómovia * sieť sociálna * sieť sociálna záchranná * rozdiely regionálne

Názvy kapitol: Stručné zhrnutie. Chudoba a nerovnosť v SR. Výzva vytvárania zamestnanosti.
Nezamestnanosť, kvalifikácia a motivácia: úloha systému záchrannej siete. Chudoba a blahobyt Rómov v
Slovenskej republike. Disparity krajov v Slovenskej republike.
Sig. 50696

Páleník, Viliam - Páleník, Michal - Oravcová, Ivana

Inkluzívne zamestnávanie. / Páleník, Viliam ; Páleník, Michal ; Oravcová, Ivana. - Bratislava : Inštitút
zamestnanosti, 2013. - 104 s. - ISBN 978-80-970204-4-6.

zamestnávanie inkluzívne * rast inkluzívny * nezamestnaní dlhodobo * nezamestnanosť * nezamestnanosť
dlhodobá

Publikácia, ktorá diskutuje jednotlivé aspekty a súvislosti inkluzívneho zamestnávania, je rozdelená do
deviatich častí. V úvodnej časti opisujeme charakter nezamestnanosti v podmienkach SR a straty z nej
plynúce. ; V druhej časti sa venujeme problematike dlhodobej nezamestnanosti a popisu jej štruktúry. V
tretej časti vymedzujeme požiadavky na riešenie dlhodobej nezamestnanosti. Štvrtá časť pojednáva o
technickom riešení inkluzívneho zamestnávania založenom na existencii trhu inkluzívnej práce a trhu
inkluzívnych služieb. ; Piata časť definuje subjekty inkluzívneho trhu, vymedzuje podmienky verejného
obstarávania a fungovanie kontrolných mechanizmov. ; V šiestej časti sa venujeme analýze
makroekonomických dopadov inkluzívneho trhu ľ predovšetkým dopadov na verejné financie a
nezamestnanosť. Siedma časť poukazuje na potrebu prijatia legislatívnych zmien súvisiacich s vytvorením
inkluzívneho zamestnávania. ; Ôsmu časť publikácie tvorí zhrnutie; deviata obsahuje prílohy
konkretizujúce jednotlivé kapitoly a obsahujúce podrobnejšie informácie a údaje. Príloha č. 4 ľ Často
kladené otázky je súborom otázok týkajúcich sa problematiky inkluzívneho zamestnávania, s ktorými sme
sa stretávali počas konferencií a seminárov, a príslušné odpovede.
Sig. 50697

Social Policies [Sociálne politiky.]. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013. - 78 s. (Social Europe Guide; Volume 5). - ISBN 978-92-79-31257-1.

politika sociálna * krajiny EÚ * investície sociálne * zamestnanosť * inklúzia sociálna

Publikácia vychádza každé dva roky a poskytuje čitateľom prehľad špecifických oblastí politiky Európskej
únie týkajúcich sa zamestnanosti, sociálnych vecí a inklúzie. Ilustruje kľúčové otázky a výzvy, vysvetľuje
politické opatrenia a nástroje na úrovni EÚ. Informuje tiež o príkladoch dobrej praxe z členských krajín.
Sig. 50699

Filadelfiová, Jarmila

Incomes, Expenditures and Consumption of Households in Marginalized Roma Settlements. [Príjmy,
výdavky a spotreba domácností vylúčených rómskych osídlení.] / Filadelfiová, Jarmila. - 1. vyd. Bratislava : UNDP, 2013. - 103 s. - ISBN 978-80-89263-16-5.

domácnosti * domácnosti rómske * príjmy domácností * výdavky domácností * spotreba domácností *
osídlenia rómske * skupiny marginalizované * Rómovia * osady rómske
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Jednou zo súčastí rozsiahlych výskumných aktivít realizovaných v rámci tohto projektu bolo zisťovanie
príjmov a výdavkov, ako aj spotreby vybraných potravín v domácnostiach obývajúcich vylúčené rómske
osídlenia. Táto výskumná aktivita nadväzovala priamo na kvantitatívny výskum rómskych domácností
(koniec roka 2010), ktorý nedokázal zachytiť podrobnú štruktúru príjmov a výdavkov v požadovanej
podobe.; Z obsahu: Zloženie skúmaných domácností podľa základných triediacich znakov. Veľkosť,
štruktúra a diferenciácia príjmov marginalizovaných rómskych domácností. Prehľad výdavkov. Príjmy
verzus výdavky. Spotreba vybraných potravín podľa typu domácnosti. Zhrnutie základných zistení.
Sig. 50702

Kordošová, Miroslava

Osobné ochranné pracovné prostriedky. / Kordošová, Miroslava. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer,
2014. - 300 s. - ISBN 978-80-8168-129-5.

prostriedky pracovné * prostriedky pracovné osobné ochranné * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci *
BOZP * úprava právna * analýza rizík * riziká * povinnosti zamestnávateľa * povinnosti zamestnancov

Predkladaná publikácia prezentuje ucelený súbor poznatkov z oblasti osobných ochranných pracovných
prostriedkov (OOPP), a to z hľadiska povinností zamestnávateľa a zamestnancov ako aj z hľadiska ponuky
trhu s OOPP na Slovensku. Prináša prehľad súčasnej platnej právnej úpravy, aktuálne typy a druhy
najčastejšie používaných OOPP na Slovensku, rady a odporúčania pre postup pri plnení zákonných
požiadaviek pri tvorbe predpokladov pre uplatňovanie OOPP na pracoviskách a vytváranie podnikových
predpisov pre túto oblasť v rámci BOZP a odporúčania ako správne vyberať, nakupovať, prideľovať a
kontrolovať používanie OOPP zamestnancami. V neposlednom rade ponúka terminologický slovník z
predmetnej oblasti ako aj prílohy so vzormi podnikových predpisov v rámci platnej legislatívy.; Kniha je
určená všetkým, ktorí akoukoľvek formou participujú na vytváraní predpokladov pre realizáciu opatrení
pre oblasť BOZP a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, predovšetkým
zamestnávateľom, odborníkom v oblasti BOZP a osobitne OOPP, bezpečnostným technikom, ale aj
výrobným, dodávateľským a distribučným spoločnostiam v oblasti zásobovania touto komoditou.
Sig. 50703

Aktuálne otázky bezpečnosti práce : New Trends in Safety and Health. Zborník z XXVII. medzinárodnej
konferencie : Štrbské Pleso - Vysoké Tatry, 19.-21.11.2013. - 1. vyd. - Košice : Technická univerzita v
Košiciach, 2014. - 81 s. - ISBN 978-80-553-1780-9.
zborníky * konferencie medzinárodné * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * bezpečnosť práce * BOZP

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.
Sig. 50704

Bednárik, Rastislav - a kol.

Národná stratégia zamestnanosti : Štúdia komplexného programu zamestnanosti o spoločných
strategických cieľoch zamestnanosti a dlhodobých zámeroch na ich dosiahnutie. / Bednárik, Rastislav ; a
kol.. - 1. vyd. - Bratislava : IVPR, 2014. - 78 s.

zamestnanosť * Národná stratégia zamestnanosti * trh práce

Vypracovanie štúdie "Stratégia zamestnanosti" je financované z Európskeho sociálneho fondu, Národného
referenčného rámca 2007-2013, v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Tento
projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia.; V štyroch kapitolách sú identifikované makroekonomické
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determinanty vývoja zamestnanosti na Slovensku, základné východiská a princípy zmien v oblasti
zamestnanosti, cieľový stav zamestnanosti do roku 2020 a strategické zámery na dosiahnutie cieľov.
Sig. 50700
kol.

Analytická štúdia : Rodovo citlivé rozpočtovanie na národnej a regionálnej úrovni. [Národný projekt
Inštitút rodovej rovnosti.] / kol.. - 1. vyd. - Bratislava : MPSVR, 2011. - 154 s. - ISBN 978-80-89125-16-6.

rovnosť rodová * rozpočtovanie * rozpočtovanie genderové * rozpočtovanie rodovo citlivé * politika
rovnosti príležitostí * politika rodovej rovnosti
Štúdia bola spracovaná v rámci národného projektu Inštitút rodovej rovnosti, podporeného z
Európskeho sociálneho fondu, Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
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Brožúry
Sig. B 50686

Dinga, Ján - Ďurana, Radovan

Rómovia a sociálne dávky. / Dinga, Ján ; Ďurana, Radovan. - 1. vyd. - Bratislava : INESS - Inštitút
ekonomických a spoločenských analýz, 2014. - 33 s. - ISBN 978-80-969765-4-6.

Rómovia * dávky sociálne * dávka v hmotnej núdzi * prídavok na dieťa * príspevok rodičovský * príspevok
pri narodení dieťaťa * dôchodok invalidný

V publikácii sa zaoberáme čerpaním dávok týkajúcich sa hmotnej núdze, podpory rodiny a invalidity
(ďalej len "dávky, príspevky a príplatky") tromi skupinami:; I. mnohodetnými rodinami; II. okresmi s
vysokým počtom detí v mnohodetných rodinách (skupina "15 okresov"); III. okresmi s najvyšším počtom
Rómov (skupina "20 okresov")
Sig. B 50687

EaSI. Nový zastrešujúci program EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky. - 1. vyd. - Luxemburg :
Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2014. - 22 s. - ISBN 978-92-79-33576-1.

programy * programy na podporu zamestnanosti * programy sociálnej politiky * EaSI * politika sociálna *
mobilita * Európska únia * programy európske * PROGRESS * EURES * miesta pracovné * inovácie sociálne
EaSI - nový celoeurópsky program v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky pomôže EÚ zabezpečiť
súhrnnejšiu politiku, podporí pracovnú mobilitu a poskytne mikrofinancovanie pre najzraniteľnejšie
skupiny. Program EaSI spája programy PROGRESS, EURES a nástroj mikrofinancovania PROGRESS do
jedného zastrešujúceho programu, ktorý umožní účinnejšie vytvárať nové pracovné miesta a dosahovať
udržateľný rast kladením dôrazu na sociálnu inováciu. Prečítajte si podrobnejšie informácie.
Sig. B 50689

Working Poor in Europe [Pracujúci chudobní v Európe.]. - 1. vyd. - Luxembourg : European Foundation for
the Improvement of Living and Working Conditions, 2010. - 38 s.
pracujúci chudobní * chudoba * riziko chudoby * Európska únia * vylúčenie sociálne

Byť zamestnaným významne znižuje riziko chudoby. Avšak v roku 2007 8 % pracujúcich obyvateľov EÚ
spadá do kategórie pracujúcich chudobných, t.j. ich príjmy neprevyšujú 60 % národného priemeru. V
rámci krajín a sociálnych skupín sa proporcie tohto javu menia. Vo väčšine krajín nie je otázka pracujúcich
chudobných politickou prioritou pre vlády ani pre sociálnych partnerov, hoci by mala byť súčasťou
všeobecných politík boja s chudobou a sociálnym vylúčením.
Sig. B 50690

Tackling the Recession: Employment-related Public Initiatives in the EU Member States and Norway
[Riešenie recesie: Verejné iniciatívy týkajúce sa zamestnanosti v členských štátoch EÚ a v Nórsku.]. - 1.
vyd. - Luxembourg : European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2009. 33 s.
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zamestnanosť * udržanie zamestnanosti * opatrenia * zamestnateľnosť * Európska únia * krajiny EÚ *
krajiny členské * Nórsko

Ako európske ekonomiky upadli do recesie, firmy čelia rastúcim finančným problémom, poklesu tržieb a
vyhliadky na rýchle zotavenie ustupujú. V dôsledku toho rastie počet podnikov, ktorých situácia ohrozuje
stále väčší počet pracovných miest. Po celej Európe mnoho spoločností ukončilo podnikanie alebo znížilo
rozsah fungovania. Veľa pracovných miest bolo zrušených. Táto správa skúma rôzne opatrenia prijaté
vládamiy a odborovými zväzmi v rôznych krajinách, aby sa pokúsili zachovať pracovné miesta, alebo
aspoň zmierniť straty.
Sig. B 50691

Temporary Agency Work and Collective Bargaining in the EU [Dočasná agentúrna práca a kolektívne
vyjednávanie v EÚ.]. - 1. vyd. - Luxembourg : European Foundation for the Improvement of Living and
Working Conditions, 2008. - 45 s.

zamestnávanie dočasné * zamestnávanie agentúrne * práca dočasná * práca agentúrna * vyjednávanie
kolektívne * formy zamestnanosti

Dočasná agentúrna práca je signifikantnou formou zamestnania vo väčšine členských krajín EÚ, týmto
spôsobom je zamestnaných mnoho pracovníkov, najmä v rámci väčších ekonomík. Správa predstavuje
súčasnú situáciu v oblasti dočasnej agentúrnej práce v krajinách EÚ. Poskytuje prehľad o nastavení
sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania na národnej úrovni a skúma úlohu kolektívneho
vyjednávania v určovaní otázok, akými sú dĺžka pracovného pomeru, dočasne agentúrne zamestnaní
pracovníci v štrajkoch, pomer povolených agentúrnych zamestnancov v krajine.
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Výskumné správy
Sig. V 50665
Fico, Milan

Prevalencia násilia páchaného na deťoch v Slovenskej republike : Záverečná správa z VÚ č. 2273. / Aut.
správy Fico, Milan. Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2273. - Bratislava : IVPR, 2013. - 202 s.

deti * násilie páchané na deťoch * prevalencia násilia * zanedbávanie detí * násilie na deťoch fyzické *
násilie na deťoch psychické * násilie na deťoch sexuálne * prevencia zlého zaobchádzania deťmi *
charakteristiky sociodemografické
Výskumná správa sa zaoberá prevalenciou násilia páchaného na deťoch. Zhŕňa medzinárodnoprávne
východiská a legislatívne aktivity, ktorými je Slovenská republika viazaná pri ochrane detí pred násilím.
Mapuje teoretické prístupy a vybrané aktivity zahraničných výskumov. V empirickej časti identifikuje
výskyt štyroch základných foriem násilia, analyzuje súvis medzi ich výskytom a desiatimi
sociodemografickými (a ďalšími) charakteristikami na reprezentatívnej vzorke 1560 detí 8. a 9. ročníka
základných škôl zo všetkých krajov Slovenska. Prináša súhrn hlavných zistení, ich porovnanie so
zahraničnými výsledkami a implikácie pre sociálne a verejné politiky.
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Štatistické publikácie
Sig. ŠI 2119/14

Štatistická ročenka z oblasti dôchodkového poistenia 2013. - Bratislava : Sociálna poisťovňa, 2014. - 80 s.
+ 21 s. príl.
dôchodky * Sociálna poisťovňa * ročenky * poistenie dôchodkové * dôchodky vyplácané * dôchodcovia *
dôchodky starobné * dôchodky invalidné * dôchodky vdovecké * dôchodky vdovské * dôchodky starobné
predčasné
Sig. ŠI 2120/14

Informačný systém o pracovných podmienkach 2013 : Pravidelné ročné výberové zisťovanie. - Bratislava :
Trexima, 2013. - 109 s. - (Informačný systém o cene práce)
podmienky pracovné * údaje štatistické
Sig. ŠI 2121/14

Informačný systém o priemerných zárobkoch, 2. štvrťrok 2014. - Bratislava : Trexima, 2013. - 106 s. (Informačný systém o cene práce)

zárobky priemerné * údaje štatistické * zárobok hodinový priemerný * cena práce * sféra podnikateľská *
sféra nepodnikateľská
Sig. ŠI 2123/14

Informačný systém o priemerných zárobkoch, 1. štvrťrok 2014. - Bratislava : Trexima, 2014. - 106 s. (Informačný systém o cene práce)

zárobky priemerné * údaje štatistické * zárobok hodinový priemerný * cena práce * sféra podnikateľská *
sféra nepodnikateľská
Sig. ŠI 2122/14

Informačný systém o priemerných zárobkoch, 1. štvrťrok 2013. - Bratislava : Trexima, 2013. - 108 s. (Informačný systém o cene práce)

zárobky priemerné * údaje štatistické * zárobok hodinový priemerný * cena práce * sféra podnikateľská *
sféra nepodnikateľská
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Dokumenty na CD
Sig. CD 50705

Bednárik, Rastislav - a kol.

Národná stratégia zamestnanosti : II. etapa : Štúdie v rámci ITMS 27110130034 a ITMS 27130230035. /
Bednárik, Rastislav ; a kol.. - 1. vyd. - Bratislava : IVPR, 2014.

zamestnanosť * trh práce * Národná stratégia zamestnanosti
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Články z periodík
Ageing and Society

Rodríguez - Martín, Beatriz - Martínez - Andrés, María - Carvera - Monteaguado, Beatriz - Notario Pacheco, Blanca - Martínez - Vizcaíno, Vicente

Preconceptions about institutionalisation at public nursing homes in Spain: views of residents and family
members / Rodríguez - Martín, Beatriz ; Martínez - Andrés, María ; Carvera - Monteaguado, Beatriz ;
Notario - Pacheco, Blanca ; Martínez - Vizcaíno, Vicente

In: Ageing and Society.- 4/2014, s. 547-568

starostlivosť o starších ľudí * starostlivosť domáca * výskumy kvalitatívne * umiestňovanie * ľudia starší
Goodwin, John - O Connor, Henrietta

Notions of fantasy and reality in the adjustment to retirement / Goodwin, John ; O Connor, Henrietta
In: Ageing and Society.- 4/2014, s. 569-589

pojmy * fantázia * realita * ľudia starší * dôchodok * prispôsobovanie sa * pracovníci starší
Annear, Michael - Keeling, Sally - Wilkinson, Tim - Cushman, Grant - Gidlow, Bob - Hopkins, Heather

Environmental influences on healthy and active ageing: a systematic review / Annear, Michael ; Keeling,
Sally ; Wilkinson, Tim ; Cushman, Grant ; Gidlow, Bob ; Hopkins, Heather
In: Ageing and Society.- 4/2014, s. 590-622
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Denvir, Catrina - Balmer, Nigel J. - Pleasence, Pascoe

Portal or pot hole? Exploring how older people use the "information superhighway" for advice relating to
problems with a legal dimension / Denvir, Catrina ; Balmer, Nigel J. ; Pleasence, Pascoe
In: Ageing and Society.- 4/2014, s. 670-699
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Lagergren, Marten - Sjölund, Britt - Marie - Fagerström, Cecilia - Berglund, Johan - Fratiglioni, Laura Nordell, Eva - Wimo, Anders - Elmstahl, Sölve

Horizontal and vertical target efficiency - a comparison between users and non-users of public long-term
care in Sweden / Lagergren, Marten ; Sjölund, Britt - Marie ; Fagerström, Cecilia ; Berglund, Johan ;
Fratiglioni, Laura ; Nordell, Eva ; Wimo, Anders ; Elmstahl, Sölve
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Cong, Zhen - Silverstein, Merril

Parents' preferred care-givers in rural China: gender, migration and intergenerational exchanges / Cong,
Zhen ; Silverstein, Merril
In: Ageing and Society.- 5/2014, s. 727-752
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Tomasik, Martin J. - Silbereisen, Rainer K.

Negotiating the demands of active ageing: longitudinal findings from Germany / Tomasik, Martin J. ;
Silbereisen, Rainer K.
In: Ageing and Society.- 5/2014, s. 790-819
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Miloe, Hamotal - Doron, Israel

Social values and the role of law: the use of legal planning tools for old age by privatised and nonprivatised Kibbutz members / Miloe, Hamotal ; Doron, Israel
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Watt, Melissa H. - Perera, Bilesha - Ostbye, Truls - Ranabahu, Shyama - Rajapakse, Harshini - Maselko,
Joanna
Care-giving expectations and challenges among elders and their adult children in Southern Sri Lanka /
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Multicultural voices: attitudes of older adults in the United States of America about elder mistreatment /
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Chester, Helen - Hughes, Jane - Challis, David

Commissioning social care for older people: influencing the quality of direct care / Chester, Helen ;
Hughes, Jane ; Challis, David
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Bindels, Jill - Baur, Vivianne - Cox, Karen - Heijing, Servé - Abma, Tineke

Older people as co-researchers: a collaborative journey / Bindels, Jill ; Baur, Vivianne ; Cox, Karen ;
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ľudia starší * výskumníci * spolupráca pri výskume * výskumy * participácia pacienta * participácia
zákazníka * zapojenie sa * reflexia
Van Den Hoonaard, Deborah K.
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Deborah K.
In: Ageing and Society.- 6/2014, s. 974-991

ľudia starší * staroba * ovdovenie * vdovy * vdovci * naratívnosť
Martin, Gregory - Dymock, Darryl - Billett, Stephen - Johnson, Greer
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Martin, Gregory ; Dymock, Darryl ; Billett, Stephen ; Johnson, Greer
In: Ageing and Society.- 6/2014, s. 992-1018
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Schoenmakers, Eric C. - Tilburg, Theo G. Van - Fokkema, Tineke
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Fokkema, Tineke
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Novek, Sheila - Menec, Verena H.

Older adults' perceptions of age-friendly communities in Canada: a photovoice study / Novek, Sheila ;
Menec, Verena H.
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In: Ageing and Society.- 7/2014, s.1097-1117
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Freeman, Emily K. - Coast, Ernestina

Sex in older age in rural Malawi / Freeman, Emily K. ; Coast, Ernestina
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Burholt, Vanessa - Dobbs, Christine

A support network typology for application in older populations with a preponderance of
multigenerational households / Burholt, Vanessa ; Dobbs, Christine
In: Ageing and Society.- 7/2014, s.1142-1169
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Van Den Bogaard, Levi - Henkens, Kene - Kalmijn, Matthijs

So now what? Effects of retirement on civic engagement / Van Den Bogaard, Levi ; Henkens, Kene ;
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Demiray, Burcu - Bluck, Susan

Time since birth and time left to live: opposing forces in constructing psychological wellbeing / Demiray,
Burcu ; Bluck, Susan
In: Ageing and Society.- 7/2014, s.1193-1218
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De La Cuesta-Benjumea, Carmen - Roe, Brenda

The experience of family care-givers and migrant paid care-givers' relief of burden: a contrasted
qualitative analysis / De La Cuesta-Benjumea, Carmen ; Roe, Brenda
In: Ageing and Society.- 7/2014, s.1219-1242
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La Fontaine, Jenny - Oyebode, Jan R.

Family relationships and dementia: a synthesis of qualitative research including the person with dementia
/ La Fontaine, Jenny ; Oyebode, Jan R.
In: Ageing and Society.- 7/2014, s.1243-1272
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Pickard, Susan

Biology as destiny? Rethinking embodiment in "deep" old age / Pickard, Susan
In: Ageing and Society.- 8/2014, s.1279-1291
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Black, Kathy - Dobbs, Debra

Community-dwelling older adults' perceptions of dignity: core meanings, challenges, supports and
opportunities / Black, Kathy ; Dobbs, Debra
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Characteristics of care-givers and care recipients influencing the impact of paid care services on family
care-giver burdens / Nakagawa, Yoshinori ; Yamada, Rina ; Nasu, Seigo
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Garnham, Bridget

A cutting critique: transforming "older" through cosmetic surgery / Garnham, Bridget
In: Ageing and Society.- 8/2014, s.1356-1379
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starostlivosť osobná * starostlivosť o seba samého
Richardson, Jane C. - Grime, Janet C. - Nio Ong, Bie

"Keeping going": chronic joint pain in older people who describe their health as good / Richardson, Jane C.
; Grime, Janet C. ; Nio Ong, Bie
In: Ageing and Society.- 8/2014, s.1380-1396
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Roach, Pamela - Keady, John - Bee, Penny - Williams, Sion

"We can't keep going on like this": identifying family storylines in young onset dementia / Roach, Pamela ;
Keady, John ; Bee, Penny ; Williams, Sion

In: Ageing and Society.- 8/2014, s.1397-1426
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Callaghan, Lisa - Towers, Ann-Marie

Feeling in control: comparing older people's experiences in different care settings / Callaghan, Lisa ;
Towers, Ann-Marie
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Sixsmith, Judith - Sixsmith, Andrew - Callender, Matthew - Corr, Susan

Wartime experiences and their implications for the everyday lives of older people / Sixsmith, Judith ;
Sixsmith, Andrew ; Callender, Matthew ; Corr, Susan
In: Ageing and Society.- 9/2014, s. 1457-1481
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Hasmanová Marhánková , Jaroslava

"Women are just more active" gender as a determining factor in involvement in senior centres /
Hasmanová Marhánková , Jaroslava
In: Ageing and Society.- 9/2014, s. 1482-1504
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Lee, Siew-Peng

The rhythm of ageing amongst Chinese elders in sheltered housing / Lee, Siew-Peng
In: Ageing and Society.- 9/2014, s. 1505-1524
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Remembering the past, looking to the future: Christmas as a symbol of change in later life widowhood /
Collins, Tracy
In: Ageing and Society.- 9/2014, s. 1525-1549
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Van Solinge, Hanna - Henkens, Kene

Work-related factors as predictors in the retirement decision-making process of older workers in the
Netherlands / Van Solinge, Hanna ; Henkens, Kene
In: Ageing and Society.- 9/2014, s. 1551-1574
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Dubuc, Nicole - Dubois, Marie-France - Demers, Louis - Tourigny, André - Tousignant, Michel - Desrosiers,
Johanne - Corbin, Cinthia - Trottier, Lise - Raîche, Michel
Alternate housing models for older people with disabilities: their clientele, structures and resources in
relation to the quality of and satisfaction with care delivery / Dubuc, Nicole ; Dubois, Marie-France ;
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Neugebauer, Tomáš

Evakuace na pracovišti - dokumentace / Neugebauer, Tomáš
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Bukovjan, Petr

Pokyny k zajištění BOZP a odpovědnost za pracovní úraz / Bukovjan, Petr
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Markl, Petr

Kam kráčí praktická BOZP v Česku... / Markl, Petr
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Dušatko, Antonín

Paleta - základní přepravní prostředek pro tvorbu manipulačních jednotek určených také ke stohování /
Dušatko, Antonín
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 10/2014, s. 24-28
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Vala, Jiří
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Souvislosti mezi rodičovstvím a životní spokojeností v České republice a zemích Evropské unie /
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Nývlt, Ondřej - Šustová, Šárka
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republika * domácnosti
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Morávková, Štěpánka - Šigutová, Lenka
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Možnosti riešenia problému neodpovedania v štatistických prieskumoch / Terek, Milan
In: Ekonomické rozhľady.- 2/2014, s. 150-165
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Szpyrc, Miroslav - Pavličková, Viera - Novota, Daniel

Determinanty dopytu po úveroch poskytnutých obyvateľstvu v Slovenskej republike / Szpyrc, Miroslav ;
Pavličková, Viera ; Novota, Daniel
In: Ekonomické rozhľady.- 2/2014, s. 207-221

dopyt po úveroch * úvery * obyvateľstvo * Slovensko * domácnosti * pôžičky * inštitúcie finančné peňažné
iné
Džupina, Dušan - Mišún, Juraj

A Comparative Study of Principles of Corporate Social Responsibility in Small and Medium-Sized
Enterprises and Multinational Enterprises [Komparatívna štúdia zásad spoločenskej zodpovednosti v
malých a stredných podnikoch a v nadnárodných podnikoch] / Džupina, Dušan ; Mišún, Juraj
In: Ekonomické rozhľady.- 3/2014, s. 284-294

podniky malé a stredné * podniky nadnárodné * zodpovednosť spoločenská * firmy * zásady * hodnoty
firemné
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Andrášik, Ladislav

Podoby správania biologicko-ekologických a spoločensko-ekonomických systémov / Andrášik, Ladislav

In: Ekonomické rozhľady.- 3/2014, s. 309-337

experimenty virtuálne * správanie systémov * správanie kvalitatívne * simulácie * dynamika * stabilita *
vzťahy ekologické * procesy evolučné
Urban, Roman - Štěpánek, Lukáš - Urban, Rudolf

Využitie alternatívneho prístupu pri hodnotení rizík / Urban, Roman ; Štěpánek, Lukáš ; Urban, Rudolf

In: Ekonomické rozhľady.- 3/2014, s. 352-362

hodnotenie rizík * riziká * prístupy k riadeniu rizika * manažment rizika * riziko finančné * poistenie

Empatia

Hambálek, Vladimír

Nenásilná komunikácia a možnosti jej aplikácie do RPPS / Hambálek, Vladimír
In: Empatia.- 2/2014, s. 11-18

poradenstvo rodinné * poradenstvo psychologické * služby poradensko-psychologické * komunikácia
Grznárová, Táňa

Nadštandardná motivácia / Grznárová, Táňa
In: Empatia.- 2/2014, s. 19-25

terapia * terapia párová * poradenstvo psychologické * proces poradenský * služby poradenskopsychologické * násilie v rodine * kazuistika
Kiczková, Barbora

Hodnoty v pozadí psychoterapeutickej integrácie / Kiczková, Barbora
In: Empatia.- 3/2014, s. 8-16

integrácia psychoterapeutická * psychoterapia * terapia psychologická * hodnoty
Kunertová, Ivona - Hradileková, Zuzana

Riešenie konfliktov v intímnych vzťahoch mladých ľudí / Kunertová, Ivona ; Hradileková, Zuzana
In: Empatia.- 3/2014, s. 17- 32
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konflikty * vzťah partnerský * vzťah intímny * ľudia mladí dospelí * muži * ženy * rozdiely rodové *
výskumy
Bakay, Marián

Aplikácia programu "Rešpektovať a byť rešpektovaný" v psychologickom poradenstve na RPPS / Bakay,
Marián
In: Empatia.- 3/2014, s. 33-46

poradenstvo psychologické * zručnosti komunikačné * poradenstvo rodinné * služby poradenskopsychologické * rodina * výchova * kazuistika

Fórum sociální politiky

Veverková, Soňa

Reprezentace zaměstnaneckých zájmů na pracovišti v zemích EU a ČR / Veverková, Soňa
In: Fórum sociální politiky.- 6/2014, s. 2-5

záujmy zamestnancov * krajiny EÚ * Česká republika * zamestnanci * dialóg sociálny * odbory * bipartita *
tripartita
Čambáliková, Monika

Sociálny dialóg a reprezentácia záujmov zamestnancov / Čambáliková, Monika
In: Fórum sociální politiky.- 6/2014, s. 6-9

dialóg sociálny * reprezentácia záujmov zamestnancov * záujmy zamestnancov * odbory * participácia
zamestnanecká * vyjednávanie kolektívne * zmluva kolektívna
Kotrusová, Miriam - Výborná, Klára

Zhodnocení institucionální reformy veřejných služeb zaměstnanosti v roce 2011 v České republice /
Kotrusová, Miriam ; Výborná, Klára
In: Fórum sociální politiky.- 6/2014, s. 10-17

inštitucionalizácia * služby zamestnanosti verejné * Česká republika * decentralizácia * reformy
inštitucionálne
Stárek, Lukáš

Vzdělávání osob s postižením / Stárek, Lukáš
In: Fórum sociální politiky.- 6/2014, s. 18-20

osoby so ZP * osoby so zdravotným postihnutím * postihnutie zdravotné * vzdelávanie
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Blahovcová, Andrea - Petránková, Barbora

Spolu do zaměstnání. Podpora mladých dospělých se zkušeností ústavní výchovy / Blahovcová, Andrea ;
Petránková, Barbora
In: Fórum sociální politiky.- 6/2014, s. 20-22

ľudia mladí * mladí dospelí * výchova ústavná * domovy detské * odchod z detského domova *
pripravenosť na odchod z detského domova * trh práce * ľudia mladí na trhu práce
Horynová, Jana

Národní akční plán podpory pozitivního stárnutí pro období 2013-2017 / Horynová, Jana
In: Fórum sociální politiky.- 6/2014, s. 23-24

starnutie * starnutie pozitívne * Česká republika * plán akčný národný * ľudia starší
Vidovićová, Lucie - Vyhlídal, Jiří

Nekalé obchodní praktiky a senioři / Vidovićová, Lucie ; Vyhlídal, Jiří
In: Fórum sociální politiky.- 6/2014, s. 25-27

ľudia starší * praktiky obchodné nekalé * ochrana spotrebiteľa * zájazdy spojené s predajom *
teleshopping * akcie predvádzacie * akcie predajné * praktiky obchodné rizikové

Gender – rovné příležitosti – výzkum

Pinzani, Allessandro - Walquíria, Leao R?go

Peníze, osobní autonomie, občanství : Vliv programu Bolsa Família na zúčastněné / Pinzani, Allessandro ;
Walquíria, Leao R?go
In: Gender, rovné příležitosti, výzkum.- 1/2014, s. 3-15

Bolsa Família * programy sociálne * peniaze * autonómia osobná * chudoba * občianstvo * ženy * Brazília
Hearn, Jeff

Proč je domácí násilí klíčovým tématem pro sociologii a sociální teorii: Napětí, paradoxy a důsledky /
Hearn, Jeff
In: Gender, rovné příležitosti, výzkum.- 1/2014, s. 16-28

násilie domáce * intimita * maskulinity * muži * sociológia * násilie * ženy * gender
Vohlídalová, Marta

Jeho a její pohled: Střídavá péče z perspektivy matek a otců / Vohlídalová, Marta
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In: Gender, rovné příležitosti, výzkum.- 1/2014, s. 29-40

starostlivosť o deti * starostlivosť o deti striedavá * ženy * muži * matky * otcovia * gender * materstvo *
otcovstvo
Dudová, Radka - Volejníčková, Romana

Proč ženy pečují? Gender a neformální péče o seniory / Dudová, Radka ; Volejníčková, Romana
In: Gender, rovné příležitosti, výzkum.- 1/2014, s. 41-54

gender * starostlivosť o členov rodiny * starostlivosť o starších ľudí * starostlivosť neformálna * analýza
naratívna * ženy
Hejzlarová, Eva M.

Genderová expertka/genderový expert jako opatření ke zkvalitnění projektů ESF? / Hejzlarová, Eva M.
In: Gender, rovné příležitosti, výzkum.- 1/2014, s. 55-64

ESF * európsky sociálny fond * politika rovnosti príležitostí * Česká republika

Mládež a spoločnosť

Macháček, Ladislav

Európska integrácia ako generačná výzva mládeže na Slovensku / Macháček, Ladislav
In: Mládež a spoločnosť.- 2/2014, s.6-18

mládež * deti * integrácia európska * zmeny sociálne
Brozmanová Gregorová, Alžbeta - Bariaková, Zuzana - Heinzová, Zuzana - Kubealaková, Martina Nemcová, Lívia - Rovňanová, Lenka - Šolcová, Jana

Service learning - priestor pre spojenie formálneho a neformálneho vzdelávania / Brozmanová Gregorová,
Alžbeta ; Bariaková, Zuzana ; Heinzová, Zuzana ; Kubealaková, Martina ; Nemcová, Lívia ; Rovňanová,
Lenka ; Šolcová, Jana

In: Mládež a spoločnosť.- 2/2014, s.19-30

mládež * deti * service learning * vzdelávanie * vzdelávanie formálne * vzdelávanie neformálne
Žuborová, Viera

Stratégia evalvácie európskych programov na podporu zamestnanosti mladých ľudí / Žuborová, Viera
In: Mládež a spoločnosť.- 2/2014, s.30-37

mládež * zamestnanosť mladých ľudí * programy na podporu zamestnanosti * programy európske * ľudia
mladí na trhu práce * trh práce
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Ondrejkovič, Peter

Samovražednosť ako sociálno-patologický jav / Ondrejkovič, Peter

In: Mládež a spoločnosť.- 2/2014, s.38-46

samovraždy * samovražednosť * javy sociálno-patologické * aspekty samovrážd * suicidológia
Šarvajcová, Marcela

Mládež a starí ľudia - skupiny najviac ohrozené chudobou / Šarvajcová, Marcela
In: Mládež a spoločnosť.- 2/2014, s.47-52

mládež * ľudia starší * ohrozenie chudobou * chudoba * absolventi
Pétiová, Marianna

Názory riaditeľov základných a stredných škôl na predčasné ukončenie povinnej školskej dochádzky /
Pétiová, Marianna
In: Mládež a spoločnosť.- 2/2014, s.53-72

mládež * deti * ukončenie povinnej školskej dochádzky predčasné * školy * školstvo * riaditelia *
dochádzka povinná * dochádzka školská * školy základné * školy stredné

Policy Paper IVPR

Ondrušová, Darina - Kešelová, Daniela - Repková, Kvetoslava

Civil and political rights of persons with disabilities - current state and challenges [Občianske a politické
práva osôb so zdravotným postihnutím - súčasný stav a výzvy] / Ondrušová, Darina ; Kešelová, Daniela ;
Repková, Kvetoslava
In: Policy Paper IVPR.- 1/2014, s. 5-36

práva politické * práva občianske * osoby so ZP * postihnutie zdravotné * osoby so zdravotným
postihnutím * občianstvo
Ondrušová, Darina - Kešelová, Daniela - Repková, Kvetoslava

Občianske a politické práva osôb so zdravotným postihnutím - súčasný stav a výzvy / Ondrušová, Darina ;
Kešelová, Daniela ; Repková, Kvetoslava
In: Policy Paper IVPR.- 1/2014, s. 36-70

práva politické * práva občianske * osoby so ZP * postihnutie zdravotné * osoby so zdravotným
postihnutím * občianstvo

V moderných demokraciách sú občianske a politické práva garantované rovnako pre všetkých občanov (s
ohľadom na špecifické charakteristiky ako vek), osoby so zdravotným postihnutím nevynímajúc. Môžu
však osoby so zdravotným postihnutím rovnako tieto práva aj uplatňovať? Na Slovensku tieto otázky nie
sú súčasťou správ, výskumov ani verejných diskusií. Uvedenú situáciu ilustrujú výsledky bleskového
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prieskumu, ktorý sme zrealizovali začiatkom septembra 2013. Zistili sme, že žiadna katedra politických
vied na najvýznamnejších univerzitách na Slovensku doposiaľ nerealizovala výskumný projekt
zameriavajúci sa na rozličné aspekty uplatňovania politických práv osôb so zdravotným postihnutím. Na
druhej strane, od roku 2010, kedy sa Slovensko stalo zmluvnou stranou Dohovoru OSN o právach osôb so
zdravotným postihnutím (ďalej len "dohovor"), máme v tejto oblasti isté právne záväzky. ; Článok 18
dohovoru garantuje osobám so zdravotným postihnutím právo získavať a meniť štátnu príslušnosť; a
získať, vlastniť a využívať doklady potvrdzujúce ich štátnu príslušnosť alebo iné doklady totožnosti.
Článok 21 uvádza právo na slobodu prejavu a presvedčenia (prostredníctvom všetkých foriem
komunikácie podľa vlastného výberu). Podľa článku 29 dohovoru majú zmluvné strany povinnosť
zabezpečovať osobám so zdravotným postihnutím právo účasti na verejnom a politickom živote, vrátane
umožnenia angažovanosti v mimovládnych organizáciách a združeniach; členstva v politických stranách,
prostredníctvom slobodných a prístupných volebných postupov, zariadení a materiálov; a tiež vrátane
práva voliť a byť volený na všetkých úrovniach. ; V uvedenom kontexte je cieľom tohto textu zhodnotiť
prístup k občianskym a politickým právam z pohľadu osôb so zdravotným postihnutím. Východiskovým
bodom je existencia viacerých oblastí, ktoré si vyžadujú ďalšiu intervenciu, či už v zmysle právnych úprav,
zvyšovania povedomia alebo zvýšeného financovania.; Text je rozdelený do štyroch častí. Začína stručnou
analýzou začlenenia otázok zdravotného postihnutia do všeobecného právneho rámca politických práv
ako aj začlenenia týchto otázok do rôznych úrovní vzdelávania. Druhá časť detailnejšie rozpracúva z
hľadiska zdravotného postihnutia tri špecifické práva, konkrétne právo na štátnu príslušnosť, voľby a
volebné právo a právo združovania sa. Tretia časť je zameraná na uplatňovanie politických a občianskych
práv vo vzťahu k prístupnosti predvolebnej komunikácie / vysielania, volebných miestností, úradov,
politických strán, kde sa prístupnosť chápe ako politické aktivity realizované nediskriminačným
spôsobom. Napokon sa budeme venovať aj výzvam k zlepšeniu prístupnosti v tejto oblasti. ; Tento
dokument bol napísaný na základe národnej správy ANED, ktorá bola vytvorená autorkami v roku 2013
ako súčasť Tematickej správy o občianskych a politických právach v európskych krajinách. ; Väčšina
našich zistení je založená na analýze súčasného právneho rámca v kombinácii s viacerými bleskovými
prieskumami z roku 2013 v príslušných organizáciách.

Právny obzor

Vozár, Jozef

Europeizácia práva proti nekalej súťaží : Habilitačná prednáška / Vozár, Jozef
In: Právny obzor.- 3/2014, s.217-231

súťaž nekalá * europeizácia * europeizácia práva * právo * harmonizácia práva
Kober, Jan

Ohrození nuptuačního zastoupení na základě pohlaví a různice starší československé nauky (II.) / Kober,
Jan
In: Právny obzor.- 3/2014, s.232-244

právo * zastúpenie nuptuačné * zastúpenie pri sobáši * pohlavie * obmedzenia * právo manželské *
problém neprítomnosti * homosexuáli * homofóbia
Kober, Jan

"Československá cesta" v nuptuačním zastoupení? Změny právních úprav a jejich kritika / Kober, Jan

In: Právny obzor.- 3/2014, s.245-263
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právo * právo manželské * manželstvo v zastúpení * zastúpenie pri sobáši * právo rodinné * zastúpenie
nuptuačné * história práva * homofóbia * homosexuáli * diskurz právny * reformy právne
Klučka, Ján

Aplikácia medzinárodného práva / Klučka, Ján

In: Právny obzor.- 3/2014, s.264-279

právo * právo medzinárodné * implementácia vnútroštátna * implementácia medzinárodného práva
Hodás, Milan

Nariadenie Európskej únie z pohľadu normotvorby / Hodás, Milan
In: Právny obzor.- 3/2014, s.280-294

právo * Európska únia * normotvorby * implementácia práva * nariadenia EÚ * nariadenia
Černá, Stanislava

Majetkoprávní samostatnost kapitálové obchodní společnosti a vybrané aspekty ochrany jejich věřitelů /
Černá, Stanislava
In: Právny obzor.- 4/2014, s.333-343

právo * korporácie * právo korporátne * firmy * spoločnosti obchodné * veritelia * ochrana veriteľov * test
solventnosti
Eichlerová, Kateřina

Obchodní korporace a svéprávnost / Eichlerová, Kateřina

In: Právny obzor.- 4/2014, s.344-349

právo * korporácie * spoločnosti obchodné * svojprávnosť
Gregová Širicová, Ľubica

Actio pro socio s cudzím prvkom / Gregová Širicová, Ľubica
In: Právny obzor.- 4/2014, s.364-376

právo * actio pro socio * mechanizmy právne * prvok cudzí * nároky * subjekt poškodený
Havel, Bohumil

Úvahy ke statusovým limitům smluvní podstaty korporace / Havel, Bohumil
In: Právny obzor.- 4/2014, s.377-382

právo * korporácie * právo korporátne * limity statusové * podstata zmluvná * spoločnosti obchodné
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Šuleková, Žofia

Na pomedzí kogentnosti a dispozitívnosti korporačného práva : Vzorové stanovy / Šuleková, Žofia
In: Právny obzor.- 4/2014, s.383-396

právo * právo korporačné * stanovy vzorové * spoločnosti obchodné * korporácie * právo korporátne
Hulmák, Milan

Společenská smlouva jako spotřebitelský kontrakt, společník jako spotřebitel? / Hulmák, Milan
In: Právny obzor.- 4/2014, s.397-404

právo * spoločnosti * právo korporátne * zmluva spoločenská * spoločníci * ochrana spotrebiteľa *
spotrebitelia * kontrakt spotrebiteľský
Ronovská, Kateřina

Jsou fundace z Venuše a korporace z Marsu? : Několik úvah nad pronikáním korporačních prvků do
nadačního práva / Ronovská, Kateřina
In: Právny obzor.- 4/2014, s.405-416

právo * nadácie * korporácie * právo korporátne * právo nadačné

Psychológia a patopsychológia dieťaťa

Gajdošová, Beata - Orosová, Oľga - Janovská, Anna

Zdroje stresu, problematické a podporné vzťahy a ich zvládanie školákmi - kvalitatívna štúdia /
Gajdošová, Beata ; Orosová, Oľga ; Janovská, Anna
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.- 1/2014, s. 3-22

situácie stresové * zdroje stresu * vzťahy problematické * vzťahy podporné * školáci * žiaci * deti * mládež
* psychológia
Belica, Ivan

Vplyv hudby na zapamätávanie v závislosti od vybraných osobnostných vlastností / Belica, Ivan

In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.- 1/2014, s. 23-40

hudba * pamäť * citlivosť na zvuky * Big-five
Köverová, Miroslava

Interpersonálne črty študentov ako determinanty interakčného štýlu učiteľa / Köverová, Miroslava
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.- 1/2014, s. 41-54
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učitelia * učenie * výučba * štýl interakčný * štýl výchovný * vnímanie * determinanty * osobnosť *
študenti
Ferjenčík, Ján - Fábryová, Gabriela

Odraz emocionálneho kontextu situácie testovania a rodu dieťaťa v indikátoroch farebného
pyramídového testu / Ferjenčík, Ján ; Fábryová, Gabriela

In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.- 1/2014, s. 55-72

test farebný pyramídový * testovanie * deti * psychológia * farby * emócie
Demovičová, Denisa

Prejavy dievčat s poruchami príjmu potravy / Demovičová, Denisa
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.- 2/2014, s. 87-99

poruchy príjmu potravy * anorexia nervosa * bulimia nervosa * anorexia * bulímia * dievčatá dospievajúce
* adolescentky * screening
Demovičová, Denisa

Účinky preventívneho edukačného programu na prejavy porúch príjmu potravy / Demovičová, Denisa

In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.- 2/2014, s. 100-111

poruchy príjmu potravy * anorexia * anorexia nervosa * bulímia * bulimia nervosa * programy
preventívne
Martišková, Jana

Integrované herné skupiny - intervenčný prístup k deťom s autizmom / Martišková, Jana
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.- 2/2014, s. 112-127

autizmus * skupiny herné * interakcia sociálna * komunikácia * hra * hra s rovesníkmi * deti
Kačmárová, Monika - Mikulášková, Gabriela

Meranie kvality života v období adolescencie s využitím dotazníka Subjektívne hodnotenie kvality života /
Kačmárová, Monika ; Mikulášková, Gabriela
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.- 2/2014, s. 128-143

dotazníky * kvalita života * prieskumy * prieskumy dotazníkové * meranie kvality života * mládež
dospievajúca * adolescenti * hodnotenie kvality života subjektívne * reliabilita * validita
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Slovenská štatistika a demografia

Podmanická, Zuzana

Skončil sa projekt Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 / Podmanická, Zuzana
In: Slovenská štatistika a demografia.- 3/2014, s. 12-24

SODB 2011 * sčítanie obyvateľov, domov a bytov * príprava prieskumu * zbieranie dát * spracovanie dát *
výsledky prieskumu
Juhaščíková, Ivana - Škápik, Pavol

Census Hub - nový európsky systém spracovania a prezentovania výsledkov sčítania obyvateľov, domov a
bytov 2011 / Juhaščíková, Ivana ; Škápik, Pavol
In: Slovenská štatistika a demografia.- 3/2014, s. 25-36

SODB 2011 * sčítanie obyvateľov, domov a bytov * hyperkocky * metaúdaje * Census Hub * SDMX *
štatistika
Frankovič, Boris

Ochrana dôverných štatistických údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2011 / Frankovič, Boris
In: Slovenská štatistika a demografia.- 3/2014, s. 37-48

ochrana dôverných údajov * SODB 2011 * sčítanie obyvateľov, domov a bytov * tabuľky frekvenčné *
odhalenie * swapping * štatistika
Tížik, Miroslav

Kvalita merania náboženskej prináležitosti na Slovensku / Tížik, Miroslav
In: Slovenská štatistika a demografia.- 3/2014, s. 49-70

meranie náboženskej prináležitosti * náboženstvo * štatistika * meranie religiozity * sčítanie *
metodológia * validizácia * komparácia * členstvo * vierovyznanie * viera
Šprocha, Branislav

Niektoré možnosti využitia výsledkov SODB 2011 v štátnej správe, samospráve a súkromnej sfére podľa
územných úrovní / Šprocha, Branislav
In: Slovenská štatistika a demografia.- 3/2014, s. 84-101

sčítanie obyvateľov, domov a bytov * SODB 2011 * výsledky * využitie praktické * správa štátna *
samospráva * sféra súkromná * štatistika
Vaňo, Boris

Sčítanie obyvateľov na Slovensku - súčasnosť a perspektívy / Vaňo, Boris
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In: Slovenská štatistika a demografia.- 3/2014, s. 102-113

sčítanie obyvateľov * sčítanie obyvateľov, domov a bytov * SODB 2011 * sčítanie tradičné * údaje
administratívne * zisťovanie výberové * zisťovanie dotazníkové úplné
Páleš, Michal

Modely riadenia rizika v zaistení / Páleš, Michal

In: Slovenská štatistika a demografia.- 4/2014, s. 3-11

riadenie rizika * zaistenie * vzťahy Panjerove rekurentné * rozdelenie celkovej škody * ORSA *
modelovanie aktuárske * Solvency II * softvér aktuársky * modelovanie
Šoltés, Erik

Modelovanie závislosti hrubých peňažných príjmov jednočlenných domácností na Slovensku od
relevantných faktorov / Šoltés, Erik
In: Slovenská štatistika a demografia.- 4/2014, s. 12-27

modelovanie * modelovanie štatistické * štatistika * Štatistika rodinných účtov * príjmy domácností *
príjmy domácností hrubé peňažné * hodnoty marginálne stredné * analýza regresná
Vojtková, Mária

Typológia peňažných výdavkov domácností na Slovensku / Vojtková, Mária
In: Slovenská štatistika a demografia.- 4/2014, s. 28-39

výdavky peňažné čisté * štruktúra výdavkov * metóda hlavných komponentov * odhalenie skrytých
vzťahov * domácnosti * výdavky domácností
Šprocha, Branislav

Reprodukcia obyvateľstva Slovenska počas druhej svetovej vojny : I. časť / Šprocha, Branislav
In: Slovenská štatistika a demografia.- 4/2014, s. 40-53

vojna druhá svetová * reprodukcia obyvateľstva * Slovensko * reprodukcia demografická

Sociální práce / Sociálna práca
Baláž, Roman

Sociální práce je práce člověka s člověkem a ta má velký smysl : Rozhovor s: Michaela Marksová,
ministerka práce a sociálnych vecí ČR / Baláž, Roman
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 2/2014, s. 6-9

práca sociálna * chudoba * dávky sociálne * rodiny s deťmi * chudoba rodín s deťmi * pracovníci sociálni
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Krušinská, Kristýna

Vliv předlužení rodiny na potřeby dítěte / Krušinská, Kristýna
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 2/2014, s. 11-12

rodina * deti * rodiny s deťmi * zadlžovanie * predlženie * dlhy * potreby detí
Bucháčková, Marcela

Socializační přístup v sociální práci s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách / Bucháčková,
Marcela
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 2/2014, s. 16-19

práca sociálna * práca sociálna s deťmi * lokality sociálne vylúčené * situácia sociálna * vylúčenie sociálne
* prístup socializačný
Rusnáková, Jurina

Keď ti život riadia banky... / Rusnáková, Jurina

In: Sociální práce / Sociálna práca.- 2/2014, s. 32-36

dlh * zadlženosť * predlženie * chudoba * pôžičky * zadlžovanie * subjekty nebankové * pôžičky
nebankové
Gojová, Alice - Gojová, Vendula - Lindovská, Eliška - Špiláčková, Marie - Vondroušová, Kamila

Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou rodinami s nezletilými dětmi / Gojová, Alice ; Gojová,
Vendula ; Lindovská, Eliška ; Špiláčková, Marie ; Vondroušová, Kamila
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 2/2014, s. 44-60

rodina * chudoba * ohrozenie chudobou * spôsoby zvládania * práca sociálna * rodiny s deťmi
Cilečková, Kateřina

Změny v náhradní rodinné péči / Cilečková, Kateřina
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 2/2014, s. 61-70

starostlivosť náhradná * starostlivosť náhradná rodinná * zákonník občiansky * Zákon o sociálno-právnej
ochrane detí * osvojenie * poručníctvo * zverenectvo * starostlivosť pestúnska
Musil, Libor - Hubíková, Olga - Havlíková, Jana

Sociální práce s lidmi s hmotnou nouzí / Musil, Libor ; Hubíková, Olga ; Havlíková, Jana
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 2/2014, s. 71-86

práca sociálna * riešenie prípadov v sociálnej práci * klienti sociálnej práce * núdza hmotná * saturácia
potrieb * deficity osobné * interakcie problémové
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Frýbert, Jiří - Pařízková, Alena

Pracujeme s Romy? Průzkum etnicity a národnosti klientů a klientek terénního programu / Frýbert, Jiří ;
Pařízková, Alena. In: Sociální práce / Sociálna práca.- 2/2014, s. 87-104
práca sociálna * identita * etnicita * Rómovia * farba pleti * indiferencia * programe terénne * klienti
terénnych programov * klienti sociálnej práce
Kohútová, Katarína

Kvalita života nezamestnaných mladých ľudí / Kohútová, Katarína. In: Sociální práce / Sociálna práca.2/2014, s. 105-117

nezamestnanosť * kvalita života * dospelosť mladá * dospelí mladí * WHOQOL-BREF * mladí
nezamestnaní
Flídrová, Monika - Opatrný, Michal

Role hodnot v identitě sociální práce / Flídrová, Monika ; Opatrný, Michal. In: Sociální práce / Sociálna
práca.- 2/2014, s. 118-126

práca sociálna * identita * identita kolektívna * hodnoty
Zajacová, Melanie

Profesionální sociální pracovník v současné společnosti / Zajacová, Melanie
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 3/2014, s.8-10
práca sociálna * pracovníci sociálni * eseje
Baláž, Roman

Absence diskuse, diskurzivní zmatek či problémy ve vzdělávání. To jsou výzvy, před nimiž sociální práce
stojí : Rozhovor s: Milan Sveřepa / Baláž, Roman
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 3/2014, s.14-20

práca sociálna * problémy sociálnej práce * pracovníci sociálni * teória sociálnej práce * prax
Eckertová, Lenka

Nadané děti a co s nimi? / Eckertová, Lenka. In: Sociální práce / Sociálna práca.- 3/2014, s.26-28

práca sociálna * deti nadané * výchova * vzdelávanie
Baláž, Roman

Možnosti dosahování oborových zájmů sociální práce v organizacích zaměstnávajících sociální pracovníky
[Possibilities of Achievement of Specialized Social Work Interests in Organizations that Employ Social
Workers] / Baláž, Roman
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 3/2014, s.42-60
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práca sociálna * pracovníci sociálni * organizácie zamestnávajúce sociálnych pracovníkov *
inštitucionalizácia * profesionalizácia * záujem * sloboda odborná * presadzovanie * vyjednávanie
Szotáková, Markéta

Case management: aktivní zapojení klienta i pracovníka do spolupráce [Case Management: Clients and
Social Workers Active Participation in Cooperation] / Szotáková, Markéta
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 3/2014, s.61-80

práca sociálna * vedenie prípadu koordinované * klienti sociálnej práce * pracovníci sociálni * case
management * siete služieb * vzťah * zapojenie aktívne * participácia * spolupráca * dôvera * pracovníci
pomáhajúci * case manager
Vondrová, Vladislava

Digitální exkluze: dimenze sociální exkluze v informační společnosti [Digital Exclusion: Dimensions of
Social Exclusion in the Information Society] / Vondrová, Vladislava
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 3/2014, s.81-101

práca sociálna * vylúčenie sociálne * spoločnosť informačná * digital divide * exklúzia digitálna * zvládanie
* fungovanie sociálne
Nedomová, Eva - Špiláčková, Marie

Analýza využití úkolově orientovaného přístupu v praxi na území města Ostravy [Analysis of the use of
Task-Centred Approach in Practice in the Territory of Ostrava] / Nedomová, Eva ; Špiláčková, Marie
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 3/2014, s.102-116

práca sociálna * prístup úkolovo orientovaný * služby sociálne * Ostrava
Rosová, Dana

Terénna sociálna práca na Slovensku [Field Social Work in Slovakia] / Rosová, Dana
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 3/2014, s.117-127

práca sociálna * práca sociálna terénna * pracovník sociálny * pracovník sociálny terénny * výsledky
výskumu * odporúčania pre prax
Krausová, Jana

Mezigenerační spravedlnost a solidarita (názory studentů sociální pedagogiky) [Intergenerational Equity
and Solidarity (The Opinions of Students of Social Pedagogy)] / Krausová, Jana
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 3/2014, s.128-143

práca sociálna * spravodlivosť sociálna * solidarita sociálna * solidarita medzigeneračná

40

Sociológia

Schenk, Juraj

Analytická sociológia: niekoľko metodologických inšpirácií / Schenk, Juraj
In: Sociológia.- 2/2014, s. 130-145

sociológia * sociológia analytická * mechanizmy sociálne * kauzalita * vysvetľovanie vedecké
Sopóci, Ján

K niektorým otázkam spoločenskej triedy a sociálneho statusu v slovenskej spoločnosti / Sopóci, Ján

In: Sociológia.- 2/2014, s. 146-167

status sociálny * status spoločenský * trieda spoločenská * spoločnosť * stratifikácia sociálna

Lubelcová, Gabriela

Kriminalita ako modalita sociálneho konania / Lubelcová, Gabriela
In: Sociológia.- 2/2014, s. 167-193

kriminalita * správanie sociálne * konanie sociálne * zločin * etiológia sociálna * kriminológia

Džambazovič, Roman - Gerbery, Daniel

Sociálno-ekonomické nerovnosti v zdraví: sociálno-ekonomický status ako determinant zdravia /
Džambazovič, Roman ; Gerbery, Daniel
In: Sociológia.- 2/2014, s. 194-219

zdravie * determinanty zdravia * status sociálno-ekonomický * nerovnosti sociálne * nerovnosti sociálnoekonomické * nerovnosti socioekonomické * nerovnosti v zdraví * triedy sociálne * identifikácia sociálnej
pozície subjektívna
Štefánik, Miroslav

European Comparison of Intergenerational Differences in Private Returns to?Education in the Context of
Tertiary Education Expansion / Štefánik, Miroslav
In: Sociológia.- 3/2014, s. 243-260

vzdelávanie * vzdelávanie terciárne * porovnania európske * rozdiely generačné * rozdiely
medzigeneračné * regresia príjmov
Rusu, Horaţiu - Gheorghiţă, Andrei

Transnational Solidarity and Public Support for the EU Enlargement / Rusu, Horaţiu ; Gheorghiţă, Andrei

In: Sociológia.- 3/2014, s. 261-282
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solidarita transnárodná * rozširovanie EÚ * rozširovanie Európskej únie * integrácia európska * identita *
postmaterializmus
Sojka, Ladislav

Specification of the Quality of Work Life Characteristics in?the Slovak Economic Environment / Sojka,
Ladislav
In: Sociológia.- 3/2014, s. 283-299

kvalita pracovného života * spokojnosť v práci * QWL charakteristiky * kvalita života * kvalita práce

Arjona Garrido, Ángeles - Checa Olmos, Juan Carlos

The Marriage Market in Spain. Analysis of the Structure of Opportunity in Mixed Marriages / Arjona
Garrido, Ángeles ; Checa Olmos, Juan Carlos
In: Sociológia.- 3/2014, s. 300-319

Španielsko * sobáše * trh sobášny * imigrácia * rodina * preferencie * manželstvá cudzincov * manželstvá
zmiešané * manželstvá

Sociologický časopis

Hasmanová Marhánková, Jaroslava

Postoje rodičů odmítajících povinná očkování svých dětí: případová studie krize důvery v biomedicínské
vědění / Hasmanová Marhánková, Jaroslava
In: Sociologický časopis.- 2/2014, s.163-188

kríza dôvery * rodičia * deti * očkovania povinné * biopolitika * zdravie * medicína * riziká * vakcinácia
Nešpor, Zdeněk R.

Miloslav Petrusek ve světle své publikační činnosti v samizdatovém Sociologickém obzoru / Nešpor,
Zdeněk R.
In: Sociologický časopis.- 2/2014, s.189-209

Petrusek, Miloslav * činnosť publikačná * sociológia * Sociologický obzor * sociológia česká * sociológia
marxistická * história sociológie * režim komunistický
Matoušek, Roman

Nová výstavba obecního bydlení, rozhodování a rizika segregace: případová studie Rudoltice / Matoušek,
Roman
In: Sociologický časopis.- 2/2014, s.211-232
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výstavba * výstavba obecná * politika bývania * Česká republika * Rudoltice * segregácia rezidenčná *
formácie sociálno-priestorové * bývanie obecné
Lizardo, Omar

Taste and the Logic of Practice in Distinction / Lizardo, Omar
In: Sociologický časopis.- 3/2014, s.335-364
zvyk * vkus * Bourdieu * rozdiely * prax

Vobecká, Jana - Kostelecký, Tomáš - Lux, Martin

Rental Housing for Young Households in the Czech Republic: Perceptions, Priorities and Possible Solutions
/ Vobecká, Jana ; Kostelecký, Tomáš ; Lux, Martin
In: Sociologický časopis.- 3/2014, s. 365-390

bývanie * bývanie pre mladé rodiny * rodiny mladé * domácnosti mladé * politika bývania * Česká
republika * skupiny fokusové * bývanie nájomné * plánovanie rodiny
Nistor, Laura

Between Price and Quality: The Criteria of Food Choice in Romania / Nistor, Laura
In: Sociologický časopis.- 3/2014, s. 391-418

spotreba potravín * potraviny * kvalita * kvalita potravín * Rumunsko * ceny potravín * status sociálny *
rozdiely * Eurobarometer
Medve-Bálint, Gergő - Boda, Zsolt

The Poorer You Are, the More You Trust? The Effect of Inequality and Income on Institutional Trust in
East-Central Europe / Medve-Bálint, Gergő ; Boda, Zsolt

In: Sociologický časopis.- 3/2014, s. 419-453

dôvera k inštitúciám * Európa stredná a východná * príjmy * nerovnosť * chudoba
Moravcová, Eva - Tomášek, Jan

Metodologické aspekty měření postojů české veřejnosti k trestání pachatelů trestných činů / Moravcová,
Eva ; Tomášek, Jan
In: Sociologický časopis.- 4/2014, s. 495-520

postoje verejnosti * páchatelia * páchatelia kriminality * činy trestné * postoje verejnosti k páchateľom
trestných činov * justícia restoratívna * populácia väzenská * punitivita * postoje punitívne
Bernard, Josef - Mikešová, Renáta

Sociální integrace imigrantů na rozhraní mezi dočasnou migrací a trvalým usazením / Bernard, Josef ;
Mikešová, Renáta
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In: Sociologický časopis.- 4/2014, s. 521-545

imigranti * integrácia imigrantov * migrácia pracovná * Česká republika * integrácia sociálna * integrácia
kulturálna * dimenzie asimilácie * asimilácia
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Novinky z edičných plánov
vydavateľstiev
Vydavateľstvo IRIS

Ekonomika a manažment
bežná cena 11,90 EUR
naša cena 11,10 EUR

Marie Krakešová
priekopníčka teórie sociálnej práce v Československu
bežná cena 8,90 EUR
naša cena 8,30 EUR
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Služby zamestnanosti a vybrané aspekty sociálnej práce s nezamestnanými
bežná cena 10,90 EUR
naša cena 9,90 EUR

Úvod do štatistiky pre sociálnu prácu a príbuzné odbory
bežná cena 14,90 EUR
naša cena 13,90 EUR
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Výber z ponuky kníhkupectva Martinus

Európsky sociálny model

17,96 €

Ľuboš Blaha a kolektív, VEDA, 2014
Vzpoura

11,56 €

Sally Armstrongová, Triton, 2015
Repetitórium kriminológie
Danka Knápková,
Eurokódex, 2015

Marcela

Tóthová,

Peter

Polák,

Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi
Tomáš Sirovátka a kolektív, Albert, 2015
2014

Václav Pavlíček,
Auditorium, 2015

Revoluce
nebo
transformácia

Helena

Hofmannová

a

transformace/Revolúcia

kolektív,
alebo

Peter Dinuš, Ladislav Hohoš, Marek Hrubec a kolektív,
VEDA, Filosofia, 2014
Revolucia, demokracia a masová kultúra
Peter Grečo, Mornár a syn, 2014

47

10,69 €

8,42 €

Fedor Gál, Peter Zajac, Artforum, 2015
Občanská a lidská práva v současné době

9,35 €

13,83 €

12,00 €

14,16 €

Úvod do sociologie

6,27 €

Radomír Havlík, Karolinum, 2015
Gerontologie

14,27 €

Karolinum, 2015
Výzkum médií

30,69 €

Renata Sedláková, Grada, 2015
Počátky sociologie ve střední Evropě

16,21 €

Dušan Janák a kolektiv, SLON, 2015

Strukturální míra nezaměstnanosti v ČR
Vít Pošta, Tomáš Pavelka,
Management Press, 2015

Libuše

Mediace a reflexe jejích aktuálních trendů
Lenka Holá, Michal Malacka, Leges, 2015

Čo? Ako? Prečo?

Franišek Novosád, Hronka, 2015
Tohle není deník

Zygmunt Bauman, Academia, 2015
Mocné ženy alebo ženy moci?

Jana Oravcová, Csy s.r.o., 2014
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Macáková,

6,87 €

21,38 €

10,43 €

11,84 €

14,21 €

Kyberšikana jako společenský problém

Jan Šmahaj, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014
Dálková láska

Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim, SLON, 2014
Trh práce v Evropské unii

Marcela Palíšková, C. H. Beck, 2014
Sociální politika

Josef Petrášek, Univerzita J.A. Komenského Praha, 2014
Přehled moderních politologických teorií
Blanka Říchová, Portál, 2014

Sladění pracovních a rodinných rolí zaměstnanců
pečujících o děti
Gabriela Halířová, Leges, 2014
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12,94 €

13,78 €

22,30 €

11,50 €

15,95 €

14,98 €

SLON – Sociologické nakladatelství
Novinka

353 - Černošská feministická literární kritika. Výbor z teoretických statí a - Kovalová
Karla
(ed.)
Kniha volně navazuje na antologii angloamerické feministické literární teorie (Ženská
literární tradice a hledání identit, ed. Libora Oates-Indruchová, SLON 2007) a seznamuje
čtenáře
s
klíčovými
te...
ISBN:
978-80-7419-172-5
Detail
Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2014
Počet kusů na skladě: 260
Cena:

335,00 Kč

Novinka

355 - Dálková láska. Životní formy v globálním věku - Beck Ulrich a Beck-Gernsheim
Elisabeth
Autoři v knize analyzují současné „světové rodiny“, milostné a příbuzenské vztahy mezi
lidmi, kteří žijí v různých zemích či na různých kontinentech nebo z různých zemí či
kontinentů
pocházejí.
Tak...
ISBN:
978-80-7419-164-0
Detail
Počet stran: 238 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2014
Počet kusů na skladě: 900
Cena:

319,00 Kč

Novinka

348 - Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách (Několik zásad pr Šanderová
Jadwiga
Dotisk 2014 Kniha je určena studentům společenských věd. V první části zde ti, kdo se
dosud nesetkali s náročnějším odborným textem, naleznou několik rad, jak jej číst. Většina
textu
je
však
věn...
ISBN:
978-80-86429-40-3
Detail
Počet stran: 209 Vazba: brož. Vydání: třetí dotisk Datum vydání: 10/2014
Počet kusů na skladě: 11
Cena:

255,00 Kč

Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
eReading
Kosmas

Zakoupit knihu ZDE
Zakoupit knihu ZDE
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350 - Obrana ústavnosti. Česká otázka v postnacionální Evropě - Přibáň Jiří
Jak může znít v evropsky integrované a globálně provázané společnosti na počátku 21.
století ona Česká otázka, která po dvě staletí definovala náš politický i sociální vývoj a jejíž
součástí
vždy
b...
ISBN:
978-80-7419-175-6
Detail
Počet stran: 268 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 11/2014
Počet kusů na skladě: 800
Cena:

290,00 Kč

Novinka

357 - Počátky sociologie ve střední Evropě. Studie k formování sociologie ja - Janák
Dušan
a
kolektiv
Kniha pojednává o počátcích sociologie ve střední Evropě, která je definována úžeji a
geopoliticky: je zaměřena na počátky sociologie v Polsku, českých zemích, Slovensku a
Maďarsku.
Jednotlivé
kap...
ISBN:
978-80-7419-176-3
Detail
Počet stran: 279 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2014
Počet kusů na skladě: 350
Cena:

375,00 Kč

Novinka

352 - Politika a každodennost na českých vysokých školách. Etnografické pohl Dvořáčková
Jana,
Stöckelová
Tereza,
Pabian
Petr
aj.
Kniha rozrušuje řadu zažitých představ o českých vysokých školách, především tu, podle
které není vůbec možné realizovat kvalitní vysokoškolské vzdělávání a kvalitní výzkum při
vysokém
počtu
studuj...
ISBN:
978-80-7419-171-8
Detail
Počet stran: 267 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2014
Počet kusů na skladě: 440
Cena:

290,00 Kč

Novinka

344
Politika
romství
–
romská
politika
Kašparová
Irena
Etnopolitická studie se zabývá vzájemným vztahem mezi romskou politikou a politikou
romství. Hledá odpovědi na otázku, jak dělají Romové v České republice politiku a zároveň
jak
česká
politika
„děl...
ISBN:
978-80-7419-157-2
Detail
Počet stran: 274 Vazba: brož. Vydání: 1 Datum vydání: 9/2014
Počet kusů na skladě: 375
Cena:

349,00 Kč

51

354 - Rodina a zdraví – jejich vzájemné souvislosti - Hamplová Dana a kol.
Hlavním cílem knihy je zmapovat vztah mezi rodinnou situací jedince a jeho celkovým
zdravím a psychickou pohodou. Autorky se přitom zabývají vztahem mezi rodinným
stavem
a
přítomností
dítěte
v
domá...
ISBN:
978-80-7419-169-5
Detail
Počet stran: 148 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2014
Počet kusů na skladě: 400
Cena:

210,00 Kč

Novinka

351 - Slavné sociologické výzkumy (1899-1949) - Jeřábek Hynek
Dějiny sociologie je možno sledovat jako vývoj sociologických teorií anebo jako vývoj
výzkumných projektů. Počátky sociologie zpravidla nebývají spojovány s empirickými
výzkumy.
Trvalo
půl
století,...
ISBN:
978-80-7419-165-7
Detail
Počet stran: 395 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2. 12. 2014
Počet kusů na skladě: 229
Cena:

345,00 Kč

Novinka

349 - Vietnamci v Česku a ve světě: migrační a adaptační tendence - Freidingerová
Tereza
Kniha přináší pohled na mezinárodní migraci z Vietnamu do světa a do Česka od poloviny
20. století po současnost v kontextu politických zvratů na mezinárodní scéně a
ekonomických
reforem
Vietnamu
z...
ISBN:
978-80-7419-174-9
Detail
Počet stran: 233 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 11/2014
Počet kusů na skladě: 249
Cena:

380,00 Kč

Novinka

356 - Vlastní cestou? Životní dráhy v pozdně moderní společnosti - Hašková Hana,
Vohlídalová
Marta,
Maříková
Hana
aj.
Kniha se zaměřuje na současná uspořádání partnerství a rodiny a vysvětluje jejich
proměny a různorodost. Zároveň se věnuje analýze toho, jak lidé kombinují pracovní a
soukromý
život,
jak
se
způsoby...
ISBN:
978-80-7419-178-7
Detail
Počet stran: 398 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2014
Počet kusů na skladě: 350
Cena:

290,00 Kč
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Grada

53

Jak zvládnout syndrom
vyhoření

3686

Pravidla pozitivního
sobectví

Najděte cestu zpátky k sobě
Mirriam Prieß

Michaela Dombrovská

Kniha přichází s překvapivým zjištěním: příčinou vyhoření není
přetížení a vyčerpání, to jsou pouze projevy. K vyhoření dochází
proto, že v důležitých oblastech života nemáme zdravý vztah
k sobě a k lidem kolem sebe. Ztratili jsme kontakt s tím, co je naší
podstatou. Přestáváme žít, jen fungujeme. Autorka odhaluje nevědomé mechanismy, kvůli kterým se syndrom vyhoření objevuje,
a nabízí cesty, jak se znovu uzdravit.
14×21 cm, 176 stran, 229 Kč, 9,62 €, ISBN 978-80-247-5394-2

Pozitivní sobectví vychází z myšlenky, že pokud
máme být nějak prospěšní svému okolí, musíme
v první řadě pečovat sami o sebe. Autorka staví
na pozitivní psychologii a inspiruje se mnoha
dalšími vlivy a učeními. Prostřednictvím zajímavých příběhů a tipů vám ukazuje, jak si nejlépe
poradit s nejčastějšími životními situacemi – od
partnerství, splnění životních přání a uspořádání domova přes práci až po krásu či zdraví. Díky
knížce si snáze srovnáte priority, zlepšíte své
vztahy a vykročíte za splněním svých snů.

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

vody a asistence ješpokud je v cíli cesty odpoví- teplé
plazů. Podle
dající terén. Vlastním taky těrkovitých
jsem se
speciální botky, kte- návodu místních
Mým favoritem je kardigan jedny
potápět do moře
se dají nosit na několik šla později
Cozy od DKNY. Objevila ré
Jestli
stačí mít s sebou s otevřenýma očima.
jsem už více než doporu- způsobů,
nevím, pálilo
Do kufru vždy při- to fungovalo,
čených šestnáct způsobů mašle.
dost, a žádný
žabky, hodí se nejen to každopádně
nošení. Obstála jsem v něm hodím
si nakonec nepřipláž, ale i jako domácí zánět jsem
na konferenci, večerní re- na
výrazné brýle
Pokud se jedná o obu- vezla. Naopak
cepci a dokázala se cele za- obuv.
večerní (ne)
přepravy, jen jeden mi občas vyřeší
halit při vstupu do mešity. tí během
s jednoduza všechny: nerada, líčení, kombinace
postřeh
kašmíru
směs
Příjemná
šaty mě zamusím přiznat, že čes- chými černými
a hedvábí hřeje na severu ale
nezklamala, a podámy nezřídka poznám tím nikdy
a nevadí na jihu. Na krat- ké
ani nikoho okolo.
letištích už z dálky – při- kud vím,
na
pohodě
v
dá
se
cestách
ších
právě cesty letadlem
vydržet s černými kalho- tom
nezakládají žádný Kosmetika & Co
tami, úzkou černou sukní opravdu
obouvat trekové boty
a několika dlouhými topy důvod
Převážet s sebou příliš kossi vlasy).
různých barev – kombinací (a nečesat
metiky se mi neosvědčilo.
vytvoříte nepřeberně, stačí
Na kratší cesty si vystačím
mít s sebou zajímavé ozdo- To se na to podívejme s dobrým podkladovým
by. Zbytek podle ročního
dá pouvelice obávám krémem, který se
období. Osvědčila se mi na- Jelikož se
a BB/CC
patřím mezi ob- žít na den i noc,
příklad jemná kožená bunda operace očí,
ten vy– zvláště na ces- krémem (díky za
(křivák), dá se použít místo rýlené typy
řami to pohodl- nález). K tomu pudr,
saka i k džínům. I doma ji tách. Připadá
a lesk na rty. Samonější. V cílových destinacích senku
nosím velmi často.
dobrý odličovač.
už ale přicházejí na řadu zřejmě
opečovávaná
čočky, za které jsem panu Pravidelně
Šlapu si, ani nevím jak Wichterlemu denně vděč- pleť to načas snese. Právě
na cesty volím
Nejenže ráda používám kosmetiku
Na pracovních cestách si ná.
je totiž plebrýle, protože je to levnější. Někdy
obvykle vystačím s jedně- sluneční
třeba kreativně
módní doplněk, v ně- ťový krém
mi reprezentativními bota- hezký
těla,
části
zemích je to navíc použít i na jiné
mi na vysokém podpatku kterých
Čoč- u dražších výrobků by mi
149 tvarovanými bale- vysloveně nezbytnost.
a dobře
líto. Na delších
jsou náročné na hygienu, to asi bylo
rínami na procházky. Spor- ky
spíše
poohlížím
přežila jsem už i ma- cestách se
tovní boty s sebou určitě ale
obvykle
s nimi za absence po místní produkci,
beru na delší cesty, případně nipulaci

Nemám co na sebe

3875

3690

104

zdraví a jasné mysli
Eric Harrison

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

Ilustrovaný průvodce jednoduchou
meditací

Síla přítomného okamžiku
15 meditačních cvičení pro plnější
a radostnější život
Gabriele Rossbach

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

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

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

Zklidněte svou mysl

Cesta k úspěchu a spokojenosti
Denis Mourlane

Úspěšní a spokojení lidé
mají vlastnost, která je
odlišuje od ostatních –
resilienci. Nalezněte
ji v sobě i vy a staňte
se s pomocí tohoto
neocenitelného průvodce
jedním z nich.
14×21 cm, 224 stran,
298 Kč, 12,52 €,
ISBN 978-80-247-4873-3

3675

Minimalismus v luxusu na

Jak jednoduše meditovat každý
den Snadná cvičení pro dosažení klidu,

Jak posílit svou odolnost
a vnitřní sílu

Pozitivně myslet znamená
akceptovat vzestupy
a pády života a dívat se
do budoucnosti s optimismem a nadějí. Díky této
knížce dokážete změnit
své negativní myšlení na
pozitivní.
14×21 cm, 176 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-4848-1

Bonus pro dámy
cestách

ější
na vhodn
počkám
lad raději
– napřík
myšlenek
dopadlo
Vyhýbavých
ně to špatně
odejdu apod.
lad posled
– napřík
chvíli, raději
apod.
vzpomínek
pokazím
Negativních
, vždy vše
k ničemu
apod.
lad jsem
pokusit
– napřík
můžeme
Značkování
ku se poté
nám pou myšlen
verzi, která
ně
automaticko
pozitivní
me, postup
negativní
najít její
vnímá
ji
tedy
e
Každou
ovat,
tive to, jak
ede“ můžem
přerám
takzvaně
oblast, respek se mi nic nepov
byť i těch
životní
„nikdy
všech svých,
může danou
myšlenku
ady seznam
Tak třeba
dohrom
vylepšit.
tím, že dáme
přerámovat
úspěchů.
nejmenších,

3658

Pozitivní myšlení
3657

14×21 cm, 160 stran, 199 Kč, 8,36 €,
ISBN 978-80-247-5188-7

3666

3933

Osobní rozvoj

18

Matthew Johnstone
Krásně ilustrovaná knížka se špetkou
jemného humoru je kouzelným dárkem
pro všechny, kteří touží po vnitřním klidu
a harmonii.
20×16 cm, pevná vazba, 72 stran,
199 Kč, 8,36 €, ISBN 978-80-247-5087-3
BLA

BLA
BLA

BLA

BLA

BLA
BLA

.
myšlenek
70 000
kovat až
skládá
den se
každý
dají
spíme.
enky napa
různé myšl
že nás
se zrodí
em srdce

BLA
BLA

BLA

BLA

BLA
BLA

BLA
BLA

BLA

BLA

BLA

BLA

BLA

BLA
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BLA

BLA
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BLA
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BLA

BLA
BLA

BLA

BLA

Je to místo,
které překypuje
láskou,
srdečností a radostí.
Toto je náš
přirozený stav.

dým úder

tichá!

3652

2,90 €
K302

3993

3987

Jak zvládat emoce pomocí
obrazů živlů Praktický návod
na dosažení emoční rovnováhy

Rozhodnutí je na tobě
Cesty z každodenní
nespokojenosti

Vladimír Jelínek

Reinhard K. Sprenger

16×23 cm, 160 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-4609-8

14×21 cm, 208 stran,
269 Kč, 11,30 €,
ISBN 978-80-247-4565-7

Andreas Knuf

14×21 cm, 160 stran,
229 Kč, 9,62 €,
ISBN 978-80-247-5175-7
3998

3866

3999

15 nejlepších metod, jak
pomoci sám sobě
Od zklidnění dechu po sílu
vděčnosti Susanne Marx

Uvědom si svůj strach
a překonej ho Jak proměnit
strach, nerozhodnost a zlost
v sílu, akci a lásku S. Jeffers

Sebepoznání, sebeřízení
a stres Praktický atlas
sebezvládání – 3., doplněné
vydání Jiří Plamínek

14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 7,10 €,
ISBN 978-80-247-4736-1

17×24 cm, 176 stran,
249 Kč, 9,85 €,
ISBN 978-80-247-3585-6

17×24 cm, 192 stran,
289 Kč, 12,14 €,
ISBN 978-80-247-4751-4

3776

3881

K294

3660

Umění dialogu
Jak si s lidmi opravdu
porozumět

106 zlatých pravidel
pro spokojený život
2. vydání bestselleru

Řeč těla
Jak poznat, co kdo doopravdy
říká

Mediace
Nejúčinnější lék na konflikty

17×24 cm, 200 stran,
269 Kč, 10,71 €,
ISBN 978-80-247-3810-9

14×21 cm, 240 stran,
269 Kč, 11,30 €,
ISBN 978-80-247-3935-9

14×21 cm, 240 stran,
279 Kč, 12,56 €,
ISBN 978-80-247-4474-2

Alena Špačková

3891

3676

Jak zklidnit splašenou
mysl
Cesta k vnitřnímu klidu

Richard Templar

James Borg

Jiří Plamínek

14×21 cm, 168 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-5031-6

K288 Jak efektivně zvládat hádky v každé situaci, Jonathan Herring, 69 Kč, 2,90 € 3897 Jak hledat a najít zaměstnání, Rady a tipy pro uchazeče – 3., aktualizované a rozšířené
vydání, Zbyněk Siegel, 69 Kč, 2,90 € 3886 Jak komunikovat chytře, Tipy a triky pro zvládání obtížných rozhovorů, Marion Recknagel, Heike Rohmann-van Wüllen, 69 Kč, 2,90 €
Jak žít podle vlastních představ, a nepodléhat tlaku okolí, Volker Kitz, Manuel Tusch, 69 Kč, 2,90 € 3989 Jděte po schodech, 7 kroků ke skutečnému úspěchu, Rory Vaden, 69 Kč, 2,90 €
Odvaha, Jak ji získat a více si užívat života, Franz Hölzl, Nadja Raslan, 69 Kč, 2,90 € 3895 Pozitivní emoce, Jak je posilovat a rozvíjet v osobním i pracovním životě, Jiří Suchý, Pavel Náhlovský, 69 Kč,
K301 Taktické myšlení, 50 cvičení, které změní způsob vašeho myšlení, Charles Phillips, 69 Kč, 2,90 € 3981 Udělej to zítra, a další tajemství time managementu, Mark Forster, 89 Kč, 3,74 €
Vizuální myšlení, 50 cvičení, která změní způsob vašeho myšlení, Charles Phillips, 69 Kč, 2,90 €

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Jak přestat odkládat úkoly

3689

Snadná cesta z prokrastinace

3919

Osobní rozvoj
Neil Fiore

3997

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

Zachovejte chladnou hlavu
Davies William

Autor nabízí ty nej
účinnější techniky od
meditace bdělé pozornosti, práce s myšlenkami či
ocenění silných stránek.
Skoncujte s pochybnostmi a objevte, jak úžasná
bytost jste.
14×21 cm, 176 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-5146-7

J ak uspět ve světě, který přeje
extrovertům

Tato jedinečná publikace je určena všem introvertním
osobnostem, které díky ní lépe pochopí samy sebe. Dozví
se, jak skvělé jsou jejich silné stránky, jak své přednosti
lépe využívat a jak překonávat slabiny.
17×24 cm, 224 stran, 299 Kč, 12,56 €,
ISBN 978-80-247-4735-4

B E S T S E LL

ER

Jak překonat nízké sebevědomí
Osobní průvodce pro změnu nezdravých
vzorců v myšlení a chování
Melanie Fennell

Kniha odhaluje podstatu
nízkého sebevědomí
a sebedestruktivního
myšlení. Pomůže vám vymanit se z bludného kruhu
negativního vnímání sebe
sama, naučit se sebepřijetí
a změnit svůj život.
17×24 cm, 208 stran,
299 Kč, 12,56 €,
ISBN 978-80-247-3991-5

Často bojujete se svou
podrážděností a vztekem
a kazíte tak život sobě
i svému okolí? Naučte se
ovládnout svůj vztek a zachovat chladnou hlavu
i v těch nejvyhrocenějších
situacích!
17×24 cm, 192 stran,
269 Kč, 11,30 €,
ISBN 978-80-247-5099-6

3688

Jak překonat vztek
a podrážděnost

Síla introvertů
Sylvia Löhken

3664

3667

Deset kroků k vyšší sebedůvěře
3672

Jste introvert, extrovert, nebo centrovert? Jak tyto vlastnosti ovlivňují naše myšlení, emoce a jednání? Úspěšná
autorka na řadě příkladů ukazuje, jak využívat své silné
stránky, jak lépe rozumět druhým a vzájemně
se obohacovat – v práci, v rodině, při sportu, učení apod.
17×24 cm, 264 stran, 329 Kč, 13,82 €,
ISBN 978-80-247-5298-3

Cesta ke spokojenému životu
Marián Béreš

Naučte se nově pohlížet
na situace a problémy
a na jejich řešení. Osvoboďte se od názorů, které
vás brzdí, a získejte to
nejlepší z každé situace,
již vám život postaví do
cesty.
14×21 cm, 176 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-5050-7

Začněte si věřit!
Glenn R. Schiraldi

Jak spolu vycházet a vzájemně se doplňovat

Kouč vlastního života
3653

3663

Michael Heppell

Introverti a extroverti
Sylvia Löhken

Odkládáte často své úkoly a povinnosti? Víte, že byste měli,
ale prostě se vám nechce? Nemáte čas? V této knížce najdete
osvědčené techniky, díky kterým se do pracovních i osobních úkolů
pustíte s chutí. Zjistíte, jak si naplánovat nejen úkoly, ale také
zábavu, jídlo a další věci, které děláte rádi. Naučíte se dosáhnout
více v kratším čase díky efektivnímu pracovnímu stylu a zlepšíte
svůj život!
14×21 cm, 224 stran, 269 Kč, 11,30 €,
ER
ISBN 978-80-247-5083-5
B E S TS E LL

Jak otočit každou situaci
ve svůj prospěch
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B E S T S E LL

ER

Dokonalý život
3890

3857

3649

Proč jsou úspěšní lidé
úspěšní

K sebedůvěře krok za
krokem 2., doplněné vydání

Emoční inteligence
Jak ji rozvíjet a využívat

17×24 cm, 224 stran,
299 Kč, 13,46 €,
ISBN 978-80-247-4187-1

Ivan Kupka
14×21 cm, 192 stran,
219 Kč, 8,51 €,
ISBN 978-80-247-3318-0

17×24 cm, 176 stran,
269 Kč, 10,71 €,
ISBN 978-80-247-3057-8

Rainer Zitelmann

Marc A. Pletzer

3646

K303

3668

Jak získat psychickou
odolnost Strategie vítězů,
které změní váš pracovní výkon

Jak si nedělat starosti
Malé změny, díky kterým se
budete méně stresovat a více
si užívat

Emoční inteligence pro
ženy
Jak ji rozvíjet a využívat

Graham Jones,
Adrian Moorhouse

17×24 cm, 224 stran,
319 Kč, 12,81 €,
ISBN 978-80-247-3022-6

Paul McGee

15×21 cm, 248 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-4513-8

Cornelia Topf

14×21 cm, 192 stran,
269 Kč, 11,30 €,
ISBN 978-80-247-5135-1

Být průměrný není normální
Pavel Vosoba
Nechte se strhnout dějem, jenž vás zavede
do různých koutů světa, k výjimečným lidem
a jejich neobyčejným osudům. Bláznivá,
zdánlivě nepřipravená cesta okolo světa,
divoké situace a tajemství vás udrží v nepřetržitém napětí. Kniha ukazuje cestu k osobní
svobodě, předává vědomosti o principech
budování kariéry, dosahování
orší
skutečného úspěchu a štěstí. Nejh
vězení je to,
14×21 cm, 240 stran,
do kterého se
269 Kč, 11,30 €,
odsoudíme
ISBN 978-80-247-5279-2
i

sam

3853

3765

3771

3880

Velká kniha umění slovní
sebeobrany

Umění vyjednávat a přesvědčit v obtížných situacích
Strategie a taktiky pro složité
případy Matthias Schranner

Zakázané přesvědčovací
techniky

Velká kniha rétoriky
Jak s jistotou a přesvědčivě
vystupovat při každé příležitosti

Matthias Nöllke

17×24 cm, 224 stran,
319 Kč, 14,57 €,
ISBN 978-80-247-3004-2

17×24 cm, 208 stran,
319 Kč, 12,43 €,
ISBN 978-80-247-3609-9

Rintu Basu

14×21 cm, 160 stran,
219 Kč, 8,51 €,
ISBN 978-80-247-3722-5

Wolfgang Bilinski

17×24 cm, 224 stran,
319 Kč, 12,81 €,
ISBN 978-80-247-3905-2

3860

3773

3747

3297

Slovní sebeobrana pro
ženy Jak pohotově reagovat
na slovní útoky a provokace

Satanské metody
vyjednávání
Jak je využívat a jak se jim
bránit

Jak na „špinavé“ triky
a útoky v komunikaci
Úspěšná argumentace ve stresu

Jak zvládnout 77 obtížných
situací při prezentacích
a přednáškách

Carolin Lüdemann

14×21 cm, 160 stran,
219 Kč, 8,51 €,
ISBN 978-80-247-3442-2

Wolf Ruede-Wissmann

17×24 cm, 240 stran,
319 Kč, 12,86 €,
ISBN 978-80-247-3741-6

Albert Thiele

17×24 cm, 240 stran,
365 Kč, 14,58 €,
ISBN 978-80-247-3310-4

Zdeněk Helcl

17×24 cm, 232 stran,
289 Kč, 12,14 €,
ISBN 978-80-247-4770-5

Staňte se lidským
detektorem lži

Jak být přesvědčivý a neztratit
se v davu
Karel Voříšek, Jitka Vysekalová

Jak spolehlivě odhalit lháře

Každý se setkáváme s lidmi, kteří lžou ve vlastní
prospěch nebo se záměrem ublížit druhým.
Schopnost odhalit lež je proto zcela zásadní
dovedností. Autor, který má více než dvacetiletou
zkušenost v kriminologii, předkládá jednoduché,
ale účinné tipy a strategie, s nimiž odhalíte
pravdu v celé řadě situací: při smlouvání o ceně,
nákupu zboží, jednání s dětmi, uzavírání smluv či
odhalování nevěry. Vše doplňují ukázky příznaků
lhaní na detailních barevných fotografiích.

EZNU
VYJDE V BŘ

3858
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lidským

jsem na něm
svém projevu o stavu Unie. I včera
„Nyní už se musím vrátit k práci na
jednu věc. Chtěl
bych americkému národu říct ještě
pracoval dlouho do noci. Ale chtěl
sexuální vztah
to ještě jednou: Neměl jsem žádný
bych, abyste mě vyslechli. Zopakuji
Všechna ta
jsem nikomu nelhal. Ani jednou. Nikdy. 30
s tou ženou, slečnou Lewinskou. Nikdy
vrátit k práci pro americký lid. Děkuji.“
obvinění jsou falešná. A teď už se musím

rem lži

detekto

Příznaky lhaní:

Obrázkový

průvodce

Obr. 5.31 Někteří lidé spojují ruce před
obličejem do tvaru stříšky. Tím si vytvářejí
dodatečnou bariéru a zároveň se dotýkají
Bill
nosu a úst. Totéž několikrát udělal i
Clinton během výpovědi před velkou
porotou.
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Copyright C-SPAN.

Obr. 5.32 Bill Clinton vypovídá
se
a naklání se směrem dopředu. Snaží
vnutit posluchačům svou verzi událostí.
Totéž dělají politici, tvrdí obchodníci
(a neodbytní vlezlí lidé!), když se snaží
„prodat“ svá slova a přesvědčit druhé.
Někdy přitom lžou a někdy říkají pravdu.

Copyright C-SPAN.

Obr. 12.9
Semknutá
ústa nebo štípání
do rtů.

se

Obr. 12.10
Osoba si rukou
ústa, otáčí
překrývá
se bokem.

Obr. 5.33 Nadměrný důraz:
„Zopakuji to ještě jednou: Neměl jsem
žádný sexuální vztah s tou ženou, slečnou
Lewinskou. Nikdy jsem nikomu nelhal.
Copyright C-SPAN.
Ani jednou. Nikdy.“

tě ztuhlé,
jsou křečovi
případně
ke kořeni
uté k sobě,
se směrem tá a odkrývají
a tisknou
a jsou přitiskn
poklesly
jsou zvednu ost zaměřte
se zúžily
Horní víčka
é. Pozorn
í konce obočí
Hněv. Rty
Obr. 5.16 pootevřené. Vnitřnvzniká svislá rýha.jí doširoka otevřen na oči.
nebo
ale mírně
ž oči zůstáva je – na ústa
ž mezi obočím
sebe, přičem ýraz projevu
nosu, přičem
zírá před
mikrov
oči, osobaz oblastí, v níž se
na jednu

/speeches/details/3930

30 http://millercenter.org/scripps/archive

Obr. 12.11
Osoba si překrývá
pomocí pera
ústa
nebo jiného
předmětu.

Obr. 12.12

Pohyby prstů,

rukou, nohou.

BES

Jak ovlivňovat názory, postoje a činy
druhých – 3., rozšířené vydání
James Borg

3682

3656

Umění přesvědčivé komunikace
3972

Tajemství skvělých
prezentací Steva
Jobse
Carmine Gallo

Asertivita – umění být silný
v každé situaci
Conrad Potts, Suzanne Potts

Světově známé prezentace Steva Jobse se
staly novým zlatým standardem. Kniha na
základě analýzy nejlepších Jobsových projevů odkrývá tajemství úspěšných prezentací.
Budete překvapeni, jak snadné je prodat
své myšlenky a ohromit a získat si publikum
tak, jak to dokázal Steve Jobs. Využijte jeho
techniky během svých vlastních vystoupení!
16×23 cm, pevná vazba, 224 stran,
349 Kč, 14,66 €, ISBN 978-80-247-4389-9

3874

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

Chtěli byste umět snadněji přesvědčit jiné lidi,
získat je na svou stranu
a úspěšně s nimi navazovat
vztahy? V této čtivé knížce
plné rad a tipů se dozvíte,
jak na to. Využijte svou
šanci!
14×21 cm, 200 stran,
269 Kč, 11,30 €,
ISBN 978-80-247-4879-5

Zakázaná rétorika

30 manipulativních technik
Gloria Beck

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

Řeč těla

3990

Paul McGee

Špičkový expert FBI na
neverbální komunikaci
vysvětluje, jak rychle
„přečíst“ druhé lidi: jak
odhalit jejich názory
a myšlenky, odkrýt jejich
chování a poznat klamné
a podvodné jednání.
17×24 cm, 224 stran,
319 Kč, 12,86 €,
ISBN 978-80-247-3350-0
R
E
LL
E
S
T

V knížce najdete
špičková pravidla, rady
a příklady, jak krok za
krokem zlepšit své přesvědčovací schopnosti,
jak najít správná slova,
rozumět řeči těla či jednat s různými typy lidí.
17×24 cm, 240 stran,
349 Kč, 14,66 €,
ISBN 978-80-247-4821-4

Jak si získat každé publikum

ER
B E S T S E LL

Jak získat a ovlivnit téměř
každého

prohlášení

3343

se
94 / Staňte

Příručka bývalého experta FBI
Joe Navarro, Marvin Karlins

3659

Jak prokouknout druhé lidi

16×23 cm, 160 stran,
269 Kč, 11,30 €, ISBN 978-80-247-5365-2
Typickým příkladem nadměrného důrazu je
Billa Clintona ze 26. ledna 1998:

Jak zaujmout na první pohled? Jak zanechat pozitivní dojem?
Jak mluvit k lidem, aby vám naslouchali a rozuměli? Jak využívat
řeč těla? Jaká slova lidé rádi slyší? Každý člověk má svou image.
Zjistěte, jak působíte na druhé lidi vy, uvědomte si, jakou image
chcete mít, a pracujte na ní. Zkušení a úspěšní autoři vám
pomocí praktických rad, cvičení a příkladů z praxe pomohou
zlepšit vaše vystupování.
17×24 cm, asi 224 stran, cca 299 Kč, 12,56 €,
ISBN 978-80-247-5385-0

Velká kniha manipulativních
technik

Andreas Edmüller, Thomas Wilhelm

Rétorické triky a manipulace
jsou v práci, byznysu, ale
také v politice či médiích
běžné. Kniha vám odhalí tajemství manipulátorů a ukáže
vám, jak manipulaci odhalit,
bránit se jí i jak ji využívat.
17×24 cm, pevná vazba,
272 stran,
365 Kč, 16,50 €,
ISBN 978-80-247-1743-2

Umění slovní sebeobrany
3654

David Craig

3932

Osobní rozvoj
3930
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Nejlepší techniky všech dob
Matthias Pöhm

Knížka na mnoha příkladech a cvičeních odkrývá
tajemství přesvědčivé
komunikace. Představuje
více než padesát manipulativních technik a ukazuje
způsoby, jak je rozpoznat
a bránit se jim.
17×24 cm, 272 stran,
355 Kč, 14,15 €,
ISBN 978-80-247-3778-2

S touto užitečnou
knížkou plnou fotografií,
praktických rad, příkladů
a cvičení se naučíte
zvládnout záludnosti
neverbální komunikace
a využít řeč těla k dosažení svých cílů.
14×21 cm, 200 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-4592-3

Knížka plná praktických rad
vám pomůže čelit všem
slovním útokům a provokacím. Naleznete v ní 23
nejosvědčenějších technik
a na mnoha příkladech
uvidíte, jak tyto techniky
použít.
14×21 cm, 200 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-4795-8

3665

3856

3753

K290

Jak poznat, když vám
někdo lže
Příručka bývalého agenta FBI

27 manipulativních technik
Jak účinně manipulovat a ještě
účinněji se bránit Andreas

Jak být asertivní v každé
situaci

14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 7,10 €,
ISBN 978-80-247-5065-1

14×21 cm, 192 stran,
249 Kč, 9,85 €,
ISBN 978-80-247-3300-5

Přesvědčivá prezentace
Špičkové rady, tipy a příklady
2., aktualizované a doplněné
vydání Olga Medlíková

Joe Navarro

Edmüller, Thomas Wilhelm

17×24 cm, 144 stran,
219 Kč, 8,51 €,
ISBN 978-80-247-3455-2

Sue Hadfield, Gill Hasson

14×21 cm, 216 stran,
249 Kč, 11,21 €,
ISBN 978-80-247-4269-4

3877

3770

3975

3871

Jak prokouknout kolegy
i obchodní partnery
Příručka bývalého experta FBI

Jak prokouknout lež
a odhalit pravdu
Naučte se číst druhé lidi

Komunikace a prezentace
Umění mluvit, slyšet a rozumět
2., doplněné vydání

Jak překonat strach
z veřejného vystoupení

14×21 cm, 200 stran,
269 Kč, 10,71 €,
ISBN 978-80-247-3712-6

17×24 cm, 200 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-4484-1

Joe Navarro,
Toni Sciarra Poynter

17×24 cm, 208 stran,
299 Kč, 11,99 €,
ISBN 978-80-247-3894-9

Jack Nasher

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Jiří Plamínek

Janet Esposito

14×21 cm, 160 stran,
235 Kč, 9,42 €,
ISBN 978-80-247-3680-8

Jak dělat, co vás baví, a dostat
za to zaplaceno

Revoluce v podnikání, Daniel Priestley,

viz str. 25 3695

3393

3762

Člověk a čas
Time management IV. generace
2., aktualizované vydání

110 her pro rozvoj myšlení,
lepší paměť a koncentraci

17×24 cm, pevná vazba,
264 stran, 399 Kč, 18,19 €,
ISBN 978-80-247-1701-2

Ines Moser-Will, Ingrid Grube

3898

3647

Velká kniha technik učení,
tréninku paměti
a koncentrace

14×21 cm, 208 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-4431-5

Andrej Prešovský
Zjistěte, jak bohatí získávají své peníze a jak to můžete udělat i vy.
Co je v podnikání běžné, ale otevřeně to nikdo neřekne? Bez úplatků, všimného, provizí je obtížné uspět. Autor popisuje, jak na cestě
k bohatství pracovat s jinými lidmi, a odkrývá různé metody, s nimiž
se lidé usilující o bohatství setkají. Malé i velké lži jsou na denním
pořádku – od prodejců, zákazníků i vlastních partnerů v podnikání.
16×24 cm, 224 stran, cca 289 Kč, 12,14 €,
ISBN 978-80-247-5380-5

Jak si vybudovat
fantastickou paměť
Christiane Stenger

14×21 cm, 272 stran,
289 Kč, 11,57 €,
ISBN 978-80-247-3560-3

Time management
Mějte svůj čas pod kontrolou
Kolektiv autorů

Osvědčené postupy i špinavé triky podnikatele
na odpočinku

Trčíte v práci, která vás
k smrti nudí? Nedokážete
se rozhodnout, co vlastně
chcete dělat? Je čas
na změnu! Naučte se
vydělávat na tom, co vás
baví, a vybudujte si práci
plnou svobody.
17×24 cm, 208 stran,
298 Kč, 13,41 €,
ISBN 978-80-247-4164-2

Osobní IQ trenér
3677

14×21 cm, 224 stran,
279 Kč, 12,88 €,
ISBN 978-80-247-2160-6

Petr Pacovský

Jak rychle zbohatnout

John Williams

3873

Richard Templar

3889

3713

100 zlatých pravidel
jak zbohatnout

21
3692

Osobní rozvoj

Cvičení pro rozvoj myšlení a trénink paměti
+ velký IQ test
Wolfgang Reichel

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

Kolektiv autorů

17×24 cm, 232 stran,
319 Kč, 14,57 €,
ISBN 978-80-247-3023-3

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

K279

3885

3884

3872

Jak získat hodinu denně
garantováno

Jak sladit práci a osobní
život ...a udržet si tělesnou
i duševní pohodu

Jak se snadno učit a více si
pamatovat

101 nejčastějších otázek
a nejlepších odpovědí
u přijímacího pohovoru

Michael Heppell

14×23 cm, 192 stran,
249 Kč, 11,21 €,
ISBN 978-80-247-4155-0

Lothar J. Seiwert, Brian Tracy

14×21 cm, 168 stran,
219 Kč, 8,51 €,
ISBN 978-80-247-4021-8

Hans-Christian Kossak

14×21 cm, 224 stran,
269 Kč, 12,11 €,
ISBN 978-80-247-4009-6

Claus Peter Müller-Thurau

14×21 cm, 176 stran,
219 Kč, 8,56 €,
ISBN 978-80-247-3685-3

3864

4370

K300

3674

Jak nebýt perfektní, ale
úspěšný Proč snaha o absolutní dokonalost nikam nevede

Jak žít šťastně na dluh

Logické myšlení
50 cvičení, která změní způsob
vašeho myšlení

Přijímací pohovor v angličtině 200 nejčastějších otázek
a nejlepších odpovědí

12×19 cm, 96 stran,
129 Kč, 5,81 €,
ISBN 978-80-247-4510-7

14×21 cm, 192 stran,
269 Kč, 11,30 €,
ISBN 978-80-247-5159-7

17×24 cm, 192 stran,
269 Kč, 10,71 €,
ISBN 978-80-247-3540-5

Poradce pro praxi

Josef Janda

14×21 cm, 176 stran,
239 Kč, 10,09 €,
ISBN 978-80-247-4833-7

DV O UB AR EV N
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3882

3865

3479

Síla pozitivního myšlení
Jak získat životní nadhled
a udržet starosti na uzdě

Syndrom vyhoření a jak
jej zvládnout

Myšlenkové mapy
Jak zlepšit své myšlení, paměť,
koncentraci a kreativitu

Elke Nürnberger

14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 6,84 €,
ISBN 978-80-247-3954-0

Christian Stock

14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 6,84 €,
ISBN 978-80-247-3553-5
3878

3955

Jak získat sebedůvěru
Klíč k životu podle vlastních
představ

Životní koučování a sebekoučování Klíč k pozitivním
změnám a osobní spokojenosti

14×21 cm, 108 stran,
169 Kč, 6,84 €,
ISBN 978-80-247-3903-8

14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 7,61 €,
ISBN 978-80-247-4010-2

Elke Nürnberger

Jak dosáhnout všeho, co chcete
Reinhold Stritzelberger

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

14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 7,10 €,
ISBN 978-80-247-5057-6

3879

14×21 cm, 108 stran,
169 Kč, 6,84 €,
ISBN 978-80-247-3904-5

Tajemství sebemotivace

Horst Müller

Jak získat vnitřní klid
a rovnováhu
Elke Nürnberger

Christian Püttjer, Uwe Schnierda

Charles Phillips

3693

Simone Janson

Jiří Suchý, Pavel Náhlovský

3759

3645

3651

2847

Trénink slovní sebeobrany
Jak pohotově najít správná
slova v každé situaci

Moderní rétorika Jak mluvit
k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli, 3., doplněné
vydání Alena Špačková

Techniky učení
Jak se snadněji učit a více si
pamatovat

Trénink paměti a koncentrace Praktické techniky,
cvičení, příklady a testy

14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 7,10 €,
ISBN 978-80-247-4781-1

14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 7,90 €,
ISBN 978-80-247-1654-1

Matthias Nöllke

14×21 cm, 120 stran,
169 Kč, 6,84 €,
ISBN 978-80-247-3517-7

14×21 cm, 144 stran,
185 Kč, 7,27 €,
ISBN 978-80-247-2965-7

David Reinhaus

R. R. Geisselhart, Ch. Burkart

3976

3661

2841

3840

Konflikty a vyjednávání
Umění vyhrávat, aniž by někdo
prohrál – 3., upravené a doplněné vydání Jiří Plamínek

Umění úspěšné
komunikace
Jak správně naslouchat, řešit
konflikty a mluvit s druhými lidmi

Řeč těla Jak neverbálně
působit na druhé a rozumět
řeči těla Gregor Adamczyk,

IQ testy Praktická cvičení,
rady a tipy pro rozvoj verbálního,
numerického a prostorového
myšlení Mathias Katz

14×21 cm, 136 stran,
189 Kč, 8,51 €,
ISBN 978-80-247-4485-8

Andreas Basu, Liane Faust

14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 7,10 €,
ISBN 978-80-247-5032-3

Tiziana Bruno

14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 7,90 €,
ISBN 978-80-247-1313-7

14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 7,90 €,
ISBN 978-80-247-2176-7
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Ekonomie a podnikání
Všechno je jinak aneb Co nám neřekli
o důchodech, euru a budoucnosti

3920

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

Vladimír Pikora, Markéta Šichtařová

Jan Urban

BESTSELL

3590

4. vydání
Richard Baldwin, Charles Wyplosz

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

Kniha se věnuje mezinárodnímu obchodu v současném
období, trendům i prognózám vývoje, obchodní
a investiční politice, aspektům evropské integrace
i mezinárodní konkurenceschopnosti.
17×24 cm, šitá vazba,
368 stran, 429 Kč, 18,02 €,
ISBN 978-80-247-4694-4

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

3924

Čtvrté vydání renomované
publikace přináší studentům a dalším zájemcům
o evropskou ekonomiku
a integraci srozumitelný
přehled skutečností
a diskusí spjatých s rychlými
změnami v Evropě.
19×25 cm, šitá vazba,
584 stran, 499 Kč, 20,96 €,
ISBN 978-80-247-4568-8

3581

3584

3336

Ekonomie evropské integrace

Matematika pro nematematické
obory s aplikacemi v přírodních a tech-

nických vědách
Zuzana Došlá, Petr Liška

3552

Jiří Moučka, Petr Rádl

Kniha srozumitelně
objasňuje matematické
pojmy nezbytné pro všechny
studenty ekonomických
fakult. Příklady s řešením
ilustrují témata, která plně
pokrývají základní kurzy
matematiky na VŠ.
17×24 cm, 272 stran,
355 Kč, 14,15 €,
ISBN 978-80-247-3260-2

2. vydání – aktualizované dle nového
občanského zákoníku
Michal Spirit

BES

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

Průvodce základními
statistickými metodami

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

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

Moderní učebnice inspirovaná prestižními publikacemi anglosaských
univerzit je určena studentům VŠ ekonomického směru. Pokrývá
problematiku, jež je obsahem výuky matematiky na českých VŠ, klade
však důraz na případové studie z ekonomické praxe, např. aplikace
osvojených matematických dovedností při řešení úloh z mikroekonomie a makroekonomie, managementu a financí. K procvičení slouží
řešené příklady a cvičení.
17×24 cm, 352 stran, 389 Kč, 16,34 €, ISBN 978-80-247-4419-3

Matematika pro studenty
ekonomie

Úvod do studia práva
3922
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Uznávaná učebnice
ekonomie obsahuje
všechna témata nezbytná pro kompletní kurz
ekonomie. Je určena
studentům VŠ i praktickým ekonomům.
21×27 cm, šitá vazba,
768 stran,
1059 Kč, 42,14 €,
ISBN 978-80-7169-891-3

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

3548

ie bez mýtů
a iluzí

O TITULU!

Mikroekonomie

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

150 /
Ekonom

PĚŠNÉH
DOTISK ÚS

30 0

3578

2., aktualizované vydání
Václav Jurečka a kolektiv

Paradoxem
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vitelé pravic
že strašák
konku
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globalizace
právem poukarenceschopnosti
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Gregory N. Mankiw

ER

Co když je všechno jinak, než se na první pohled zdá? Možná se blíží
kolaps eurozóny. Jedna krize střídá druhou. Dá se v takové chvíli spoléhat na to, že se o nás postará stát? Myslíte na stáří, ale nevíte, jak
v tak zvláštní době investovat bezpečně? Známí ekonomové Vladimír
Pikora a Markéta Šichtařová na tyto otázky odpovídají způsobem
srozumitelným každému laikovi a odhalují, co nás čeká. Taková kniha
o ekonomice tu ještě nebyla! Již 9 dotisků!
ž
16×24 cm, 224 stran, 269 Kč, 10,71 €,
P ro d á n o ji
!
ISBN 978-80-247-4207-6
ih
n
k
00

Makroekonomie
3579

Každodenní vyjádření politiků a médií k ekonomickým otázkám znějí přesvědčivě. Nejde
však jen o ekonomické mýty a iluze? Díky této
knize se dozvíte, zda a proč jsou či nejsou
opodstatněná prohlášení typu zvýšené výdaje
státu vyřeší ekonomické problémy, ceny by
měly být spravedlivé, honba za ziskem škodí,
regulace snižuje efektivitu trhu apod. Srozumitelná a čtivá kniha je určena všem lidem, kteří
se chtějí orientovat v ekonomicko-politických
názorech a nespokojují se s populistickými
řešeními.
16×23 cm, 208 stran, 269 Kč, 11,30 €,
ISBN 978-80-247-4132-1

Zásady ekonomie

3892

Ekonomie a související obory

3553

3585

5519

Mezinárodní ekonomie

Pokročilá teorie her
ve světě kolem nás

Základy statistiky Aplikace
v technických a ekonomických
oborech Jiří Neubauer, Marek

Pavel Neumann, Pavel
Žamberský, Martina Jiránková

17×24 cm, 160 stran,
249 Kč, 9,85 €,
ISBN 978-80-247-3276-3

Martin Chvoj

17×24 cm, 232 stran,
349 Kč, 14,66 €,
ISBN 978-80-247-4620-3

Sedlačík, Oldřich Kříž

17×24 cm, 240 stran,
349 Kč, 14,66 €,
ISBN 978-80-247-4273-1

3545

3764

3471

Veřejný sektor a veřejné
finance Financování nepodnikatelských a podnikatelských
aktivit František Ochrana,

Academic English –
Akademická angličtina
Průvodce anglickým jazykem pro
studenty, akademiky a vědce

Expertní inženýrství
v systémovém pojetí

17×24 cm, 264 stran,
355 Kč, 14,15 €,
ISBN 978-80-247-3228-2

17×24 cm, 224 stran,
299 Kč, 11,99 €,
ISBN 978-80-247-3577-1

Jan Pavel, Leoš Vítek a kolektiv

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

L. Štěpánek, J. de Haaff a kol.

Přemysl Janíček, Jiří Marek
a kolektiv

17×24 cm, pevná vazba,
592 stran, 690 Kč, 28,98 €,
ISBN 978-80-247-4127-7

Ekonomie a podnikání
4., aktualizované a rozšířené vydání

Zlato

Příběh neobyčejného kovu
2., aktualizované a doplněné vydání

Oldřich Rejnuš
Ojedinělá publikace se věnuje fungování finančních trhů a vlastnostem investičních instrumentů. Čtvrté vydání je aktualizováno
a rozšířeno o problematiku regulace a dohledu ve finančním
systému, o obchodování na měnových trzích a o investování do
drahých kovů. Věnuje se též rizikům soudobého vývoje a možným
dopadům na ekonomiku. Je určena finančním odborníkům,
studentům VŠ a zájemcům o investování.
21×30 cm, pevná vazba, 768 stran, 890 Kč, 37,38 €,
ISBN 978-80-247-3671-6

Vše, co potřebujete vědět o fondech

Bohumil J. Studýnka, Jan Struž
Víte, kolik zlata bylo dosud vytěženo? Kde se
odehrála první zlatá horečka? Kolik zlata obsahují
moře a kolik celý vesmír? Jaké zlaté šperky byly
nalezeny na našem území? Na tyto a mnohé
další otázky dává odpověď tato výpravná a šíří
zpracování tématu výjimečná publikace z pera
renomovaných autorů. Představuje zlato jako přírodní produkt výjimečných vlastností, který hýbal
osudy jednotlivců i celých národů. Nové vydání je
doplněno o klíčové okamžiky spojené se zlatem za
posledních deset let. Poutavý text je doprovázen
stovkami nádherných fotografií.
25×29 cm, pevná vazba, 344 stran,
999 Kč, 41,96 €, ISBN 978-80-247-5210-5

3597

Průvodce úspěšného investora

3684

3593

Finanční trhy
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Aleš Tůma
Chcete se naučit skvěle orientovat v investičních fondech a dokázat z nich profitovat? Vše, co potřebujete vědět, přehledně a srozumitelně shrnuje tato na našem trhu ojedinělá publikace. Zjistíte,
jak fondy fungují, jaké druhy fondů najdete na trhu a čím se řídit
při jejich výběru do portfolia. Pozornost je věnována i moderním
nástrojům, jako jsou nízkonákladové indexové fondy (ETF).

Trochu historie

a církev –

▼

14×21 cm, 224 stran, 299 Kč, 12,56 €,
ISBN 978-80-247-5133-7
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14×21 cm, 224 stran,
289 Kč, 12,14 €,
ISBN 978-80-247-4467-4

Finanční matematika v praxi
3586

4460

Tomáš Tyl

Daniel Gladiš

Oldřich Šoba, Martin Širůček,
Roman Ptáček

Seznamte se s jednoduchými myšlenkami, na kterých
je založeno investování do
akcií a naučte se aplikovat
je v praxi. Kniha obsahuje
příklady z autorovy více
než dvacetileté investiční
kariéry.
14×21 cm, asi 176 stran,
cca 198 Kč, 8,32 €,
ISBN 978-80-247-5375-1

4455

10 kroků k obchodnímu
úspěchu Mentální trénink pro
rozhodování ve stresu
Christoph Wahlen

14×21 cm, 240 stran,
299 Kč, 89 Kč, 3,75 €,
ISBN 978-80-247-4220-5

3936

Akciové investice

4362

10 způsobů, jak se (ne)
nechat připravit o peníze

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

Základní bankovní služby
a asymetrie informací z hlediska
spotřebitele
Ivan Soukal, Jan Draessler
Kniha se věnuje chování
spotřebitelů základních
bankovních služeb a problému asymetrie informací,
zkoumá příčiny tohoto jevu,
provádí jeho analýzu na
trhu EU a navrhuje možná
řešení.
14×21 cm, 160 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-5465-9

V novém vydání ojedinělé
příručky o „podnikání
v neziskovce“ se zkušení
odborníci opět podělí o to,
co je třeba mít, udělat
a zajistit pro efektivní
a správné fungování
neziskové organizace.
17×24 cm, 160 stran,
249 Kč, 9,85 €,
ISBN 978-80-247-4041-6

Public relations, fundraising
a lobbing pro neziskové
organizace

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

Praktický právní průvodce
pro neziskové organizace
Petr Vít

Fundraising
3583

2., aktualizované a doplněné vydání
Marek Šedivý, Olga Medlíková

3959

3960

Úspěšná nezisková organizace

3194

Neziskové organizace

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

pro neziskové organizace
Petr Boukal a kolektiv
V knize se dozvíte zásady
a fundraisingové metody
vhodné pro komunikaci
s možnými podporovateli.
Výklad je doplněn praktickými příklady z různých
oblastí působení neziskových organizací.
17×24 cm, 264 stran,
349 Kč, 14,66 €,
ISBN 978-80-247-4487-2

Management v informační společnosti

Zuzana Šedivá

17×24 cm, pevná vazba, 496 stran,
589 Kč, 23,61 €,
ISBN 978-80-247-2615-1
3458

XML technologie Principy
a aplikace v praxi I. Mlýnková,
M. Nečaský, J. Pokorný,
K. Richta, K. Toman, V. Toman

16×24 cm, 272 stran,
319 Kč, 14,57 €,
ISBN 978-80-247-2725-7

Již třetí vydání uznávané
publikace zohledňuje
dynamický vývoj v oblasti
podnikových informačních
systémů a nové požadavky
kladené na IS ze strany
podniků. S případovými
studiemi.
17×24 cm, pevná vazba,
328 stran, 429 Kč, 17,99 €,
ISBN 978-80-247-4307-3

Procesně řízená organizace
Václav Řepa

Tvorba informačních systémů
3573

3294

Podnik v informační společnosti
3., aktualizované a doplněné vydání
Josef Basl, Roman Blažíček

3291

Podnikové informační systémy

3258

Podniková informatika
2., přepracované a aktualizované
vydání Jan Pour, Libor Gála,

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

Principy, metodiky, architektury
Tomáš Bruckner, Jiří Voříšek,
Alena Buchalcevová a kolektiv

Publikace shrnuje současné
poznání v oblasti analýzy
a návrhu podnikových
informačních systémů.
Podrobný popis disciplín
tvorby IS je založen na
metodice MMDIS a vícedimenzionálním přístupu.
17×24 cm, 360 stran,
398 Kč, 17,91 €,
ISBN 978-80-247-4153-6

24

Ekonomie a podnikání
v podnikatelské a manažerské praxi Jiří Plamínek

Kniha, určená studentům VŠ a MBA studií, manažerům a podnikatelům, se věnuje řídícím a ekonomickým činnostem podniku.
Seznamuje se základy řízení majetku a finančních zdrojů podniku,
objasňuje základní ekonomické veličiny a jejich vazby, zabývá se
finančním řízením a investiční činností podniku. Zvláštní kapitoly
jsou věnovány managementu, výrobě, nákupu a prodeji, personalistice a vědecko-technické činnosti.
17×24 cm, pevná vazba, 208 stran, 298 Kč, 12,52 €,
ISBN 978-80-247-5316-4

Uznávaný autor odhaluje dva procesy, které by lídři firem
a organizací měli bez zaváhání zvládat – jde o diagnostiku
stavu firem a organizací a výběr cílů a metod pro odstraňování
zjištěných potíží a využívání skrytého potenciálu. Popisuje dosud
nepublikované metody diagnózy a vitalizace systémů s množstvím
praktických příkladů, podnikání vysvětluje srozumitelně, s nadhledem a v nečekaných souvislostech.
17×24 cm, pevná vazba, 184 stran, 349 Kč, 14,66 €,
ISBN 978-80-247-5323-2

Ojedinělá publikace se
zabývá procesním pohledem na řízení odbytu,
výroby a nákupu v rámci
operativního řízení výroby.
Kniha spojující teorii
s praxí je určena manažerům i studentům.
17×24 cm, 368 stran,
429 Kč, 18,02 €,
ISBN 978-80-247-4486-5

Základy českého účetnictví a výkaznictví
Karel Šteker, Milana Otrusinová

3472

3916

Jak číst účetní výkazy

a rozšířené vydání Jiří Fotr, Jiří Hnilica
Nové vydání se podrobněji věnuje využití
scénářů a rozhodovacích
stromů v analýze rizika,
rozšířena je i problematika
optimalizace tvorby portfolia z hlediska analýzy
a hodnocení rizika.
17×24 cm, 304 stran,
399 Kč, 16,76 €,
ISBN 978-80-247-5104-7

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

Kniha je určena všem,
kteří se potřebují rychle
zorientovat v účetních
výkazech dané společnosti. Velmi cenné jsou
příklady a praktické
ukázky interpretací
účetních výkazů.
17×24 cm, 264 stran,
299 Kč, 12,56 €,
ISBN 978-80-247-4702-6

Ekonomické a finanční řízení
firmy Manažerské účetnictví v praxi

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

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

Podnikání malé a střední firmy

3474

Aplikovaná analýza rizika ve
finančním managementu a investičním rozhodování 2., aktualizované

4., aktualizované a rozšířené vydání
Vladimír Smejkal, Karel Rais

Kniha se podrobně věnuje
rizikům, která hrozí firmám
i jiným organizacím. Je
aktualizována s ohledem
na nový OZ a jiné předpisy,
nově se věnuje rizikům
spojeným s využíváním
fondů EU aj.
17×24 cm, pevná vazba,
488 stran, 590 Kč, 24,78 €,
ISBN 978-80-247-4644-9

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

Podnikové řízení

Jan Váchal, Marek Vochozka a kolektiv

Publikace s mnoha příklady ukazuje, jak pracovat
s účetními výkazy a jak
používat metody a postupy finanční analýzy.
Druhé vydání je rozšířeno
o analýzu při účtování
podle IFRS.
17×24 cm, 240 stran,
329 Kč, 13,82 €,
ISBN 978-80-247-4456-8

3., aktualizované a doplněné vydání
Jaromír Veber, Jitka Srpová a kolektiv

Třetí vydání knihy je
aktualizováno v souvislosti se změnami právních
norem, nově upravena
je problematika podpory
podnikání, marketingových
a obchodních činností, vč.
informačního zabezpečení.
17×24 cm, pevná vazba,
336 stran, 439 Kč, 18,44 €,
ISBN 978-80-247-4520-6

Cena VŠE

3588

3596

3473

Od operativního řízení výroby
k dodavatelskému řetězci
Gustav Tomek, Věra Vávrová

Jiří Fotr, Emil Vacík, Ivan Souček,
Miroslav Špaček, Stanislav Hájek

Řízení rizik ve firmách a jiných
organizacích

Kniha uznávaných autorů
pomůže manažerům zvýšit
kvalitu tvorby strategie
i strategických plánů s důrazem na investiční program a finanční plán, jejich
realizaci, kontrolu, řízení
rizik a zvládání krizí.
17×24 cm, pevná vazba,
384 stran, 495 Kč, 20,79 €,
ISBN 978-80-247-3985-4

3571

Cena VŠE

Integrované řízení výroby

Tvorba strategie a strategické
plánování Teorie a praxe

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

4459

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

Jitka Srpová, Ivana Svobodová,
Pavel Skopal, Tomáš Orlík

3570

Podnikatelský plán a strategie
3470

3757

5., aktualizované a doplněné vydání
Miloslav Synek a kolektiv

3587

Dana Martinovičová, Miloš Konečný, Jan Vavřina

Manažerská ekonomika

3283

Diagnostika a vitalizace firem
a organizací Teorie vitality

3485

Úvod do podnikové
ekonomiky

3925

Podnikání a management

Finanční řízení komerčních
pojišťoven
Eva Vávrová

Publikace poskytuje
informace o specifikách
finančního řízení komerčních pojišťoven, o výkonu
dohledu, o tvorbě a užití
rezerv, o požadavcích na
solventnost a na řízení
rizik.
17×24 cm, 192 stran,
298 Kč, 12,52 €,
ISBN 978-80-247-4662-3

Kniha obsahuje problematiku
managementu od řízení
podnikových procesů až po
jeho úlohu v současném
globalizujícím se světě.
Specifikováno je postavení
managementu, strategické
řízení firem, manažerské
finance a další.
17×24 cm, pevná vazba,
688 stran, 719 Kč, 30,20 €,
ISBN 978-80-247-4642-5

4359

3952

3544

Podniková ekonomika

Zlepšování podnikových
procesů

Management rizik projektů
se zaměřením na projekty
v průmyslových podnicích

Marek Vochozka, Petr Mulač
a kolektiv

17×24 cm, pevná vazba, 576 stran,
690 Kč, 28,98 €,
ISBN 978-80-247-4372-1

Alena Svozilová

17×24 cm, pevná vazba, 232 stran,
319 Kč, 12,81 €,
ISBN 978-80-247-3938-0

Michal Korecký, Václav Trkovský

17×24 cm, pevná vazba, 584 stran,
739 Kč, 29,67 €,
ISBN 978-80-247-3221-3

3991

3986

3467

Finanční průvodce
nefinančního manažera
Jak se rychle zorientovat v podnikových a projektových financích

Řízení změn ve firmách
a jiných organizacích

Základy podnikání Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů Jitka

Jakub Slavík

17×24 cm, 176 stran,
269 Kč, 11,30 €,
ISBN 978-80-247-4593-0

Lea Kubíčková, Karel Rais

17×24 cm, pevná vazba, 136 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-4564-0

Srpová, Václav Řehoř a kolektiv

17×24 cm, pevná vazba, 432 stran,
539 Kč, 21,41 €,
ISBN 978-80-247-3339-5

Daniel Priestley

Světově uznávaná kniha (v originále Good to Great) ukazuje, čím se liší
firmy, které se z průměrných vyhouply mezi nejlepší. Autor zkoumal, proč
některá společnost nabrala skvělý výkon, zatímco jiná zůstala jen dobrá.
Dozvíte se, jaký typ vůdcovství je nutný k dosažení výjimečnosti, že ideální
je kombinace firemní kultury založené na disciplíně s etikou podnikání nebo
že firmy, které zavádějí radikální změny, se téměř nikdy nestanou skvělými.

Objevte podnikatelskou část svého mozku a vybudujte něco, na co
budete pyšní. Knížka vám jasně a srozumitelně poradí, jak využít
příležitosti a proměnit je v podnikatelský úspěch. Nastartuje vás,
vytáhne z komfortní zóny a přiměje začít jednat. Ukáže vám, jak žít
svůj podnikatelský sen, dělat to, co máte rádi, dobře a za štědrou
odměnu. Klíčový prvek, bez něhož nemůžete být úspěšní, máte
přímo před nosem.
17×22 cm, asi 176 stran, cca 249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-5421-5

B E S TS E LL

Procesní řízení pro manažery

Kniha se komplexně a s důrazem na využití poznatků v praxi věnuje řízení firmy od strategie až po praktickou implementaci metod
a nástrojů usnadňujících fungování celé organizace. Zjistíte, že
se firma chová jako živý organismus s navzájem provázanými
částmi – pokud jedna z nich přestane fungovat, odrazí se to
i na ostatních. Kniha nemá svou komplexností a praktičností na
českém trhu konkurenci.
17×24 cm, pevná vazba, 400 stran, 590 Kč, 24,78 €,
ISBN 978-80-247-4337-0

Druhé vydání úspěšné
knihy je doplněno o rozšířené procesní modely PM,
nově zpracováno je řízení
projektů ve specifických
prostředích, výrazněji rozšířena je projektová kontrola
a řízení kvality.
17×24 cm, pevná vazba,
392 stran, 479 Kč, 19,31 €,
ISBN 978-80-247-3611-2

3292

3289

Systémový přístup k řízení projektů
2., aktualizované a doplněné vydání
Alena Svozilová

3193

Na trhu ojedinělá publikace je určena manažerům
a výkonným pracovníkům
organizací, které dodávají
veřejné služby (školství,
zdravotnictví, hromadná
doprava, sociální služby,
veřejná správa aj.).
17×24 cm, 192 stran,
299 Kč, 12,56 €,
ISBN 978-80-247-4819-1

Projektový management podle
IPMA 2., aktualizované a doplněné
vydání Jan Doležal, Pavel Máchal,
Branislav Lacko a kolektiv

BES

Jak úspěšně řídit obec a region

Cíle, nástroje, trendy, zahraniční zkušenosti
Marek Pavlík a kolektiv

3695

Dana Janišová, Mirko Křivánek

Projektový management

Praktická publikace zkušených autorů je důležitou
pomůckou pro všechny
projektové manažery.
Přináší vzory dokumentů pro
jednotlivé fáze a nástroje
projektového managementu.
17×24 cm, 192 stran,
289 Kč, 12,14 €,
ISBN 978-80-247-4631-9

Jak poskytovat zákaznicky orientované
veřejné služby Jakub Slavík

Praktické postupy pro úspěšný rozvoj organizace

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

5 kroků k úspěšnému projektu

Marketing a strategické řízení
ve veřejných službách

Velká kniha o řízení firmy

Jak zařídit, aby lidé věděli, chtěli,
uměli i mohli
Roman Fišer

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

22 šablon klíčových dokumentů
a 3 kompletní reálné projekty
Jan Doležal, Jiří Krátký, Ondřej Cingl

ER

3746

Praktický atlas managementu
4., zcela přepracované vydání
Jiří Plamínek

3595

3768

Vedení lidí, týmů a firem

3994

Nebojte se zbohatnout na tom, co vás baví

Jim Collins

17×24 cm, pevná vazba, 304 stran, 425 Kč, 19,48 €,
ISBN 978-80-247-2545-1

3187

Revoluce v podnikání

Nové vydání jediné publikace o řízení projektů dle
české implementace standardu projektového řízení
IPMA ICB v3.1 je určeno
zkušenějším i začínajícím
projektovým manažerům
a studentům VŠ.
17×24 cm, pevná vazba,
528 stran, 649 Kč, 29,21 €,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-4275-5

Světové standardy
projektového řízení

3923

Překlad bestselleru Good to Great

3268

Jak z dobré firmy udělat skvělou

25

3971

Ekonomie a podnikání

pro malé a střední firmy
Pavel Máchal, Martina Kopečková,
Radmila Presová

Investiční rozhodování a řízení
projektů Jak připravovat, financovat

a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů J. Fotr, I. Souček

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

Publikace uznávaných
autorů přináší poznatky,
jejichž uplatnění významně
zvyšuje kvalitu přípravy,
hodnocení, výběru a řízení
rizika projektů včetně tvorby investičního programu.
17×24 cm, pevná vazba,
416 stran,
529 Kč, 20,99 €,
ISBN 978-80-247-3293-0

Kniha je určena pracovníkům firem, které
chtějí implementovat principy projektového
řízení, studentům VŠ a posluchačům kurzů
projektového řízení. Zkušení autoři poprvé
u nás porovnávají tři celosvětově používané
standardy projektového managementu:
IPMA, PMI a Prince 2. Věnují se i procesům
certifikace, uplatnění certifikátů a poskytují
doporučení pro praxi.
17×24 cm, 144 stran,
229 Kč, 9,62 €, ISBN 978-80-247-5321-8

3296

3288

4742

3026

Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem
a CSR reportování

Management a organizační
chování 2., aktualizované
a rozšířené vydání

Vůdcovství
aneb Co vás na Harvardu nenaučí

17×24 cm, 160 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-4480-3

17×24 cm, pevná vazba,
352 stran, 479 Kč, 18,88 €,
ISBN 978-80-247-3348-7

101 příběhů a metafor
z manažerské praxe
Kreativní nástroj pro lektory,
manažery a edukátory Petr Škrla

Klára Kašparová, Vilém Kunz

Václav Cejthamr, Jiří Dědina

Slavomír Steigauf

17×24 cm, 368 stran,
429 Kč, 17,16 €,
ISBN 978-80-247-3506-1

14×21 cm, 176 stran,
69 Kč, 2,90 €,
ISBN 978-80-247-2141-5

3954 10 kroků k vyššímu výkonu pracovníků, Jak snadno a účinně předcházet nedostatkům v práci, Jan Urban, 198 Kč, 8,91 € 3745 10 nejdražších manažerských chyb, Jak se vyvarovat nejzávažnějších
chyb při řízení lidí, Jan Urban, 279 Kč, 11,14 € 3576 Etika, ekonomika, příroda, Josef Šmajs, Bohuslav Binka, Ivo Rolný, 298 Kč, 13,41 € 3279 Investiční controlling, Jak hodnotit investiční záměry
a řídit podnikové investice, Hana Scholleová, 429 Kč, 17,16 € 3281 Jak být motivujícím manažerem, ...a dosáhnout výsledků rychle a s minimem stresu, Alan Fairweather, 319 Kč, 14,57 € 3846 Jak vést
rozhovory s podřízenými pracovníky, František Bělohlávek, 199 Kč, 9,26 € 3285 Krizové řízení podniku, 2., aktualizované a rozšířené vydání, Roman Zuzák, Martina Königová, 375 Kč, 14,99 €
3913 Měření výkonnosti, Jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o podnikové výkonnosti, Jaroslav Wagner, 399 Kč, 15,87 € 3271 Projektový management pro praxi, Co nejlepší projektoví manažeři
vědí, říkají a dělají, Stephen Barker, Rob Cole, 229 Kč, 195 Kč, 7,70 € 3752 Řízení platební schopnosti podniku, Mária Režňáková a kolektiv, 319 Kč, 12,81 € 3469 Strategické řízení podniku,
Roman Zuzák, 269 Kč, 10,71 € 3269 Úspěšný projektový manažer, Jak se stát mistrem projektového managementu, Richard Newton, 375 Kč, 17,19 €

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz
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Vedení lidí a koučování
v každodenní praxi Jak rozvíjet

potenciál podřízených pracovníků
E. Haberleitner, E. Deistler, R. Ungvari

Autor, úspěšný kouč
lídrů, v tomto evropském
bestselleru předkládá
kombinací otázek a akčních plánů návod, jak na
sobě cíleně pracovat,
abyste zlepšili své vůdčí
dovednosti.
14×21 cm, 176 stran,
249 Kč, 11,21 €,
ISBN 978-80-247-4163-5

Bernd Geropp
• Jak se vaši lidé stanou odvážnými
a kreativními?
• Jak konečně získáte čas na to,
co je opravdu důležité?
• Proč nejsou vaši pracovníci
aktivní?
• Proč se vám je nedaří motivovat?

Vynikající knížka, která je
bestsellerem v západní
Evropě, ukazuje na mnoha
rozhovorech, koučovacích
otázkách a příkladech, jaký
je průběh koučovacího
procesu a jak ho využívat
v praxi.
17×24 cm, 256 stran,
375 Kč, 17,19 €,
ISBN 978-80-247-2654-0

Management
3295

Na tyto a další otázky naleznete odpověď
v této mimořádné knize. Přestaňte pracovat za své podřízené. Změňte své špatné
pracovní návyky a zbavte se přepracování
a stresu. Neobávejte se samostatnosti
svých lidí. Když jim ji poskytnete za
správných podmínek, budou zodpovědní,
kreativní, motivovaní a přinesou dobré
výsledky.

3637

Lídrem jednoduše a přirozeně
Steve Radcliffe

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

3247

Tajemství úspěšného
vedení lidí

3574

3486

Leadership

Velká kniha manažerských
dovedností
Richard Templar, Ros Jay

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

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

16×23 cm, 208 stran, 299 Kč, 12,56 €,
ISBN 978-80-247-5337-9

3995

3973

3705

3967

Poprvé šéfem
Jak uspět na vedoucí pozici
6., rozšířené vydání

Asertivita pro manažery
Jak využít pozitiva asertivní komunikace k dosažení svých cílů
2., rozšířené vydání D. Lahnerová

Management

107 zlatých pravidel
úspěšného manažera
2. vydání bestselleru

Ralph Frenzel

14×21 cm, 160 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-4637-1

James H. Donelly, James L.
Gibson, John M. Ivancevich

17×23 cm, šitá vazba, 824 stran,
999 Kč, 46,47 €,
ISBN 978-80-7169-422-9

17×24 cm, 192 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-4406-3

Richard Templar

14×21 cm, 248 stran,
269 Kč, 12,11 €,
ISBN 978-80-247-4176-5

2899

3491

3965

3969

Manažerské dovednosti

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

Vedení porad Jak dosáhnout
maximálního výsledku s minimem
lidí, času a energie – 2., rozšířené
vydání Jiří Plamínek

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

Jan Lojda

14×21 cm, 184 stran,
289 Kč, 11,57 €,
ISBN 978-80-247-3902-1

Jiří Plamínek

EZNU
VYJDE V BŘ

14×21 cm, 144 stran,
189 Kč, 7,94 €,
ISBN 978-80-247-5515-1

František Bělohlávek

17×24 cm, 160 stran,
199 Kč, 8,36 €,
ISBN 978-80-247-4323-3

14×21 cm, 120 stran,
179 Kč, 7,99 €,
ISBN 978-80-247-4118-5

Publikace uznávané autorky
je určena jak studentům
škol zaměřených na
turismus, tak institucím
a firmám zabývajícím se
rozvojem turismu v destinaci na národní, regionální
a lokální úrovni.
17×24 cm, 208 stran,
269 Kč, 10,71 €,
ISBN 978-80-247-3749-2

3476

3300

Ojedinělá publikace se
zabývá turismem v ekonomických souvislostech.
Nové vydání je kompletně
aktualizované a rozšířené
o problematiku produktu
turismu a konkurenceschopnost destinací.
17×24 cm, 264 stran,
299 Kč, 12,56 €,
ISBN 978-80-247-3643-3

Průvodcovské činnosti
Věra Seifertová a kolektiv

V nové publikaci autoři
seznamují s činnostmi
a technikami jednotlivých
kategorií průvodců,
s využitím moderních
technologií, věnují se legislativní úpravě i vzdělávání
průvodců v ČR.
17×24 cm, 204 stran,
269 Kč, 11,30 €,
ISBN 978-80-247-4807-8

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

3299

2., aktualizované a rozšířené vydání
Felix Křížek, Josef Neufus

2., aktualizované a rozšířené vydání
Monika Palatková
Druhé vydání je aktualizováno s ohledem na vývoj
mezinárodního turismu,
zabývá se novou metodikou,
konkurenceschopností,
zcela nově jsou dle Vize
2030 zpracovány předpokládané trendy.
17×24 cm, 256 stran,
298 Kč, 12,52 €,
ISBN 978-80-247-4862-7

Nové vydání moderní publikace se věnuje hotelovému
marketingu a obchodu,
využití nových technologií
a řízení ekonomického
a technického úseku hotelu.
S fotografiemi a příklady
z praxe.
17×24 cm, 224 stran,
269 Kč, 11,30 €,
ISBN 978-80-247-4835-1

Publikace se soustředí na
klíčové oblasti spojené s řízením a provozem CK – od
legislativy přes marketing,
řízení kvality až po mezinárodní operace v činnosti CK.
S příklady a případovými
studiemi.
17×24 cm, 224 stran,
279 Kč, 11,72 €,
ISBN 978-80-247-3751-5

Ekonomika turismu

Turismus České republiky
2., aktualizované a rozšířené vydání
Monika Palatková, Jitka Zichová

Monika Palatková, Eva Mráčková, Milan
Kittner, Ondřej Kašťák, Josef Šesták

Mezinárodní turismus

Moderní hotelový management
3298

Monika Palatková

Management cestovních
kanceláří a agentur

Marketing v cestovním ruchu
3185

Marketingový management
destinací

3565

3563

Cestovní ruch

Jak uspět v domácí i světové konkurenci
2., aktualizované a rozšířené vydání
Dagmar Jakubíková
Druhé vydání úspěšné
publikace reaguje na vývoj
v ekonomice, více prostoru
je věnováno analýze
marketingového prostředí,
výzkumu trhu, kupnímu
chování zákazníků apod.
S příklady.
17×24 cm, 320 stran,
369 Kč, 16,61 €,
ISBN 978-80-247-4209-0

3992

Nové trendy v nabídce
cestovního ruchu
Halina Kotíková

17×24 cm, 208 stran,
289 Kč, 12,14 €,
ISBN 978-80-247-4603-6
3974

Geografie turismu
Mimoevropská teritoria
Iveta Hamarneh

17×24 cm, 224 stran,
279 Kč, 11,72 €,
ISBN 978-80-247-4430-8

Ekonomie a podnikání
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Koučování týmu

Radoslava Podaná

Publikace nabitá praktickými příklady ze života,
zejména z korporátních
firem. Autorky nabízejí
to nejlepší z mentoringu,
sdílení zkušeností, využívá myšlenek svobodných
firem a mnoho dalšího.
17×24 cm, 112 stran,
229 Kč, 9,62 €,
ISBN 978-80-247-4871-9

14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 7,10 €,
ISBN 978-80-247-4519-0
3955

Životní koučování
a sebekoučování
Klíč k pozitivním změnám a osobní
spokojenosti
Jiří Suchý, Pavel Náhlovský

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

3685

Nejnovější trendy a postupy – 10. vydání
Michael Armstrong

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

Nejlepší praxe v řízení
lidských zdrojů
Martin Šikýř

Testy pro
personální práci

Jak je správně vytvářet a používat
Jaroslava Ester Evangelu,
Jiří Neubauer

Personalistika pro manažery
a personalisty
Martin Šikýř

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

Praktická příručka je
určena začínajícím
i zkušenějším lektorům.
Druhé vydání přináší
nové metody práce s posluchači, hry a další rady
a tipy, jak řešit lektorsky
náročné situace.
17×24 cm, 176 stran,
269 Kč, 11,30 €,
ISBN 978-80-247-4336-3

17×24 cm, asi 256 stran, cca 349 Kč, 14,66 €,
ISBN 978-80-247-5350-8

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

Vzdělávání dospělých
3655

3970

EZNU
VYJDE V BŘ

Výhodou publikace je
komplexní zpracování problematiky. Autor, světová
kapacita v oboru,
ji připravil s cílem, aby
řízení lidských zdrojů
maximálně přispívalo
k úspěšnosti organizace.
17×24 cm, pevná vazba,
800 stran, 990 Kč, 48,40 €,
E R ISBN 978-80-247-1407-3
LL
E
S
T
S
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Lektorské dovednosti
Manuál úspěšného lektora
2., doplněné vydání
Olga Medlíková

Psychoanalytické koučování se zaměřuje na hlubší poznání
osobnosti manažera v neuvědomovaných oblastech mysli. Tento
přístup hledá příčiny současného stavu i v minulosti koučovaného
klienta a jeho nevědomé jednání propojuje s jeho budoucími plány
a vizemi. Hlavní tezí psychoanalytického koučování je:
„Kdo nepozná a nepochopí chyby ve své osobní historii, je odsouzen k jejich opakování i v budoucnu.“

3966

tencí pro HR budoucnosti Dave Ulrich, Jon
Younger, Wayne Brockbank, Mike Ulrich

Martin Cipro

Řízení lidských zdrojů
3628

3480

14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 7,61 €,
ISBN 978-80-247-4010-2

Nová éra řízení lidských zdrojů –
ze servisu partnerem Šest kompe-

Psychoanalytické koučování

Jak my to vedeme
Petra Prošková, Jana Ada Kubíčková,
Michaela Daňková

3478

2931

3980

Koučování pro manažery
aneb Všichni mají potřebné zdroje
pro své cíle

3926

Personalistika, vzdělávání a trénink

Publikace přináší ucelený
pohled na personalistiku
a personální činnosti
v moderní organizaci, seznamuje s důležitými ustanoveními pracovněprávních
předpisů, odkazuje na
platný zákoník práce.
17×24 cm, 208 stran,
249 Kč, 11,21 €,
ISBN 978-80-247-4151-2

V ojedinělé příručce najdete ukázky testů
a návod, jak vytvořit vlastní testovou metodu
pro různé personální situace, od výběru
zaměstnanců až po jejich hodnocení při
Assessment Centre. Poznáte, jaká je běžná
praxe a v čem se nejčastěji chybuje, kdy je
vhodné použít testy a kdy jiné metody, jaké
potřebujete podklady a co by měl splňovat
dobrý test.
17×24 cm, 144 stran, 229 Kč, 9,62 €,
ISBN 978-80-247-5056-9

3766

3887

3777

2359

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

100 kreativních metod a her
na semináře a workshopy

Personální práce v malých
a středních firmách
4., aktualizované a doplněné
vydání Josef Koubek

Manažerská psychologie
3., přepracované vydání

Alžbeta Kucharčíková

17×24 cm, 240 stran,
319 Kč, 12,43 €,
ISBN 978-80-247-3651-8

Zamyat M. Klein

14×21 cm, 184 stran,
249 Kč, 11,21 €,
ISBN 978-80-247-4023-2

17×24 cm, 288 stran,
399 Kč, 15,87 €,
ISBN 978-80-247-3823-9

Milan Mikuláštík

17×24 cm, asi 336 stran,
cca 429 Kč, 17,99 €,
ISBN 978-80-247-4221-2

2704

3870

3888

3775

Rozvoj a vzdělávání
pracovníků

Lektorské finty Jak připravit
a realizovat zajímavá školení
2., aktualizované a rozšířené
vydání Jana Trdá

Vyučovací metody
na vysoké škole
Praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia

Psychologie pro ekonomy
a manažery 3., aktualizované
a doplněné vydání

František Hroník

17×24 cm, 240 stran,
279 Kč, 12,88 €,
ISBN 978-80-247-1457-8

14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 6,84 €,
ISBN 978-80-247-3675-4

Lucie Rohlíková, Jana Vejvodová

17×24 cm, 288 stran,
349 Kč, 15,71 €,
ISBN 978-80-247-4152-9

Daniela Pauknerová a kolektiv

17×24 cm, 264 stran,
319 Kč, 14,36 €,
ISBN 978-80-247-3809-3

2928

25052

3648

3278

Koučování
Kdy, jak a proč, 2., aktualizované
a rozšířené vydání

Psychologie efektivního
leadershipu

Mistrovské řízení
lidských zdrojů

Organizační kultura a její
změna

17×24 cm, 112 stran,
199 Kč, 8,36 €,
ISBN 978-80-247-4121-5

14×21 cm, 152 stran,
259 Kč, 10,88 €,
ISBN 978-80-247-4646-3

17×24 cm, pevná vazba,
272 stran, 425 Kč, 17,11 €,
ISBN 978-80-247-3058-5

17×24 cm, pevná vazba, 240 stran,
375 Kč, 14,99 €,
ISBN 978-80-247-2951-0

Michaela Daňková

Jakub Procházka, Martin Vaculík,
Petr Smutný

Dave Ulrich

Růžena Lukášová

25039

2323

3276

3642

Umíme to s konfliktem!
Náročné situace a jejich řešení

Sociální vztahy v organizaci
a jejich management

70 tipů pro hodnocení
pracovníků

14×21 cm, 136 stran,
199 Kč, 8,96 €,
ISBN 978-80-247-4016-4

17×24 cm, 224 stran,
349 Kč, 14,66 €,
ISBN 978-80-247-4211-3

Odměňování pracovníků
Jak z odměňování učinit zdroj
úspěšnosti podniku

Olga Medlíková

Vojtěch Bednář a kolektiv

Diane Arthur

17×24 cm, 168 stran,
249 Kč, 9,85 €,
ISBN 978-80-247-2937-4

Michael Armstrong

17×24 cm, pevná vazba,
448 stran, 739 Kč, 33,69 €,
ISBN 978-80-247-2890-2
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3., doplněné a přepracované vydání
Soňa Gullová

17×24 cm, 256 stran, 355 Kč, 14,15 €, ISBN 978-80-247-4874-0

3594

3996

Adam Hazdra, Kateřina Jiřinová, Lukáš Kypus,
Veronika Harazínová, Vojtěch Lunga

Marketing služeb – efektivně
a moderně

2., aktualizované a rozšířené vydání
Miroslava Vaštíková

3961

a přesvědčování – 3., rozšířené vydání
Nicolas Caron
Jak vzbudit zájem
zákazníka? Jak překonávat
námitky? Jak dosáhnout
uzavření prodeje? Jak si
udržet motivaci? Kniha
přináší nové strategie prodeje odpovídající vyšším
požadavkům zákazníků.
17×24 cm, 272 stran,
339 Kč, 15,26 €,
ISBN 978-80-247-4049-2

V této ojedinělé knížce
najdou vedoucí prodejen,
majitelé i prodavači
praktické rady, užitečné
návody a příklady, jak
získat více spokojených
zákazníků a zvýšit zisky
svých obchodů.
17×24 cm, 200 stran,
298 Kč, 13,41 €,
ISBN 978-80-247-4162-8

Obchodní podnikání
ve 21. století

Věra Mulačová, Petr Mulač a kolektiv
Publikace je pro všechny se
zájmem o obchod a management, marketing a finanční
řízení obchodních firem.
Velký důraz je kladen na
pochopení role spotřebitele či na obchodování na
zahraničních trzích.
17×24 cm, pevná vazba,
520 stran, 619 Kč, 26,00 €,
ISBN 978-80-247-4780-4

Nové vydání čtivé
publikace je rozšířeno
o strategii balíčků služeb,
obrany proti krizi a pro
zvýšení konkurenceschopnosti služeb, více se též
zaměřuje na moderní
formy komunikace.
17×24 cm, 272 stran,
349 Kč, 14,66 €,
ISBN 978-80-247-5037-8

Skvělé služby je první kniha o inovacích a designu služeb u nás.
Najdete v ní praktické rady a tipy, jak dělat služby, které si vaši
zákazníci zamilují. Inspirujte se desítkami českých i zahraničních
služeb, které to myslí s klienty skutečně vážně a které dávají
do inovací vždy něco navíc. Najdete v ní také devět moderních
nástrojů pro zlepšování služeb. Skvělé služby je publikace, na
kterou už dlouho čekáte.
14×21 cm, 160 stran, 249 Kč, 10,46 €, ISBN 978-80-247-4711-8

Prodej problémovým
zákazníkům Klíč k vyjednávání

Jak mít více zákazníků a větší tržby
3., aktualizované a rozšířené vydání
Richard Hammond

Nejlepší německý trenér
prodejců odkrývá tajemství
špičkových obchodníků.
Prodejní techniky se
dokáže naučit každý, ale
postoj a myšlení odlišují
nejlepší obchodníky od těch
průměrných.
14×21 cm, 200 stran,
269 Kč, 12,11 €,
ISBN 978-80-247-4067-6

Uznávaný prodejní trenér a autor ve své klíčové knize o prodeji
popisuje, jak úspěšně získávat nové zákazníky, uzavírat obchody
a budovat dlouhodobé vztahy se zákazníky. Projdete s ním osm
etap úspěšného a dlouhodobého získání zákazníků: od prvního
telefonického kontaktu přes prezentaci nabídky a uzavření obchodu až po poprodejní služby. V knize naleznete mnoho konkrétních
praktických rad a tipů.
17×24 cm, pevná vazba, 288 stran, 495 Kč, 20,79 €,
ISBN 978-80-247-4095-9

Jak dělat služby, které vaše zákazníky nadchnou

Chytře vedená prodejna

3915

3964

Co odlišuje ty nejlepší od průměrných
Martin Limbeck

Martin Limbeck

Skvělé služby

až lidé a firmy kupovat začnou
Dave Lakhani

Zhoršily se vám prodeje?
Snížil počet zakázek?
V nové „bibli“ prodeje
najdete jasné strategie,
nástroje a techniky, které
vám pomohou okamžitě
zlepšit vaše prodejní
výsledky a zisky.
17×24 cm, 208 stran,
319 Kč, 12,81 €,
ISBN 978-80-247-3309-8

Jak myslí špičkový obchodník
3918

Nový hardselling – Staňte se jedničkou na trhu

Jak prodávat, když nikdo
nekupuje ...a jak prodávat ještě více,

Kniha zkušeného obchodníka, jenž zažil úspěchy
i neúspěchy a postupně
přišel na to, co rozhoduje
o skvělých výsledcích,
vám poradí, jak se stát
úspěšným obchodníkem
milujícím svou práci.
14×21 cm, 240 stran,
299 Kč, 12,56 €,
ISBN 978-80-247-4805-4

Ať už jste podnikatel či zaměstnanec a pracujete v jakémkoliv
oboru – pokud si po telefonu domlouváte schůzky nebo získáváte
objednávky, v této knize naleznete praktické a vyzkoušené tipy
a návody, s jejichž pomocí snadno a rychle navážete kontakt
s novými zákazníky a klienty a prolomíte bariéru jejich odmítání.
14×21 cm, 176 stran, 249 Kč, 10,46 €, ISBN 978-80-247-5043-9

Velká kniha o prodeji

3555

3917

3191

Jiří Jemelka

Miroslav Princ

ER

a marže a stát se mistrem ve vyjednávání
Phillippe Korda
Ať už jste prodejce nebo
nákupčí, v této praktické
knize najdete speciální
metody a strategie, které
vám pomohou zvládnout
všechny vyjednávací
taktiky. Čtvrté vydání
bestselleru!
17×24 cm, 208 stran,
319 Kč, 12,81 €,
ISBN 978-80-247-3752-2

Prodej – dřina nebo hra

Získejte jistotu, domluvte si více schůzek
a uzavřete více obchodů

B E S T S E LL

Zlatá pravidla obchodního
vyjednávání Jak obhájit své ceny

Již třetí vydání knížky radí,
jak jednat v dalších zemích
světa, např. v USA, Norsku,
Koreji. V příloze najdete vzory protokolární a diplomatické korespondence, pravidla
používání vizitek aj.
17×24 cm, pevná vazba,
336 stran,
349 Kč, 14,66 €,
ISBN 978-80-247-4418-6

Již šesté vydání představuje novou právní úpravu závazkových
vztahů a podnikatelských subjektů v ČR, obchodní praktiky v přes
hraničních transakcích a související finanční instrumenty, nové
možnosti zajišťování úvěrových rizik v mezinárodních vztazích,
aktuální pravidla vydávaná Mezinárodní obchodní komorou.
Pozornost je věnována také využívání informačních a telekomunikačních technologií v mezinárodním podnikání.

Jak uspět při obchodním
telefonování

3774

Hana Machková, Eva Černohlávková, Alexej Sato a kolektiv

Mezinárodní obchodní
a diplomatický protokol

4365

6., aktualizované a doplněné vydání

3580

Mezinárodní obchodní operace

3592

Obchod a prodej

3957

3763

2326

12 fází úspěšných prodejních
rozhovorů

Komunikační a obchodní
dovednosti manažera
3., doplněné vydání

Psychologie
přesvědčování

Hermann Scherer

14×21 cm, 144 stran,
199 Kč, 8,96 €,
ISBN 978-80-247-4024-9

Vladimíra Khelerová

14×21 cm, 144 stran,
199 Kč, 8,13 €,
ISBN 978-80-247-3566-5

3951

3456

Telemarketing v praxi
Jak profesionálně telefonovat se
zákazníky – 2. vydání

Zahraniční obchod
Teorie a praxe

Květoslava Santlerová a kolektiv

17×24 cm, 224 stran,
249 Kč, 9,85 €,
ISBN 978-80-247-3928-1

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Miroslav Svatoš a kolektiv

17×24 cm, 368 stran,
375 Kč, 17,19 €,
ISBN 978-80-247-2708-0

Stanislav Gálik

17×24 cm, 108 stran,
199 Kč, 8,36 €,
ISBN 978-80-247-4247-2

Další knihy o vyjednávání
a přesvědčování naleznete
na str. 19–20

Ekonomie a podnikání
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Moderní marketing

Jak oslovit srdce zákazníka
Jitka Vysekalová a kolektiv

3577

Kniha seznamuje s nástroji
marketingové komunikace
a jejich aplikacemi na
našem trhu. Je ojedinělá
mnoha příklady výhradně
z domácího prostředí
a příspěvky řady expertů
z praxe.
17×24 cm, 224 stran,
289 Kč, 11,57 €,
ISBN 978-80-247-3541-2

Velký slovník marketingových
komunikací

Olga Jurášková, Pavel Horňák a kolektiv
Slovník přináší téměř
1500 hesel z oblasti
reklamy, PR, podpory
prodeje, direct marketingu,
psychologie marketingové
komunikace, a také z nových
forem a prostředků marketingové komunikace.
17×24 cm, pevná vazba,
272 stran, 349 Kč, 14,66 €,
ISBN 978-80-247-4354-7

Public relations

Jana Přikrylová, Hana Jahodová

Denisa Hejlová

3931

Publikace uznávaných
českých autorek se komplexně věnuje problematice
marketingové komunikace
a komunikačního mixu.
Součástí knihy jsou
případové studie a barevná
obrazová příloha.
17×24 cm, pevná vazba,
320 stran, 419 Kč, 16,73 €,
ISBN 978-80-247-3622-8

3293

3761

Jak komunikovat na našem trhu
Miroslav Karlíček, Petr Král

Moderní marketingová
komunikace

3190

Nové vydání osvědčené publikace reaguje na dynamický vývoj
v mezinárodním marketingu, zejména v oblasti digitálního
marketingu a brand managementu. Uznávaná autorka se zabývá
mezinárodním marketingem komplexně – od analýzy marketingového prostředí přes strategické plánování, formy vstupu na mezinárodní trhy až po marketingový mix. Kniha je určena manažerům
a studentům VŠ. Výklad doplňují příklady a případové studie.
17×24 cm, pevná vazba, 200 stran, 299 Kč, 12,56 €,
ISBN 978-80-247-5366-9

3182

3188

3760
3184

Hana Machková

Marketingová komunikace

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

3181

Strategické trendy a příklady z praxe – 4. vydání

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

Základy marketingu

Publikace představuje současné metody, postupy a techniky
marketingového výzkumu
a přináší řadu rad a aktuálních
trendů. Velmi cenné je množství příkladů a případových
studií z reálné praxe.
17×24 cm, pevná vazba,
304 stran,
399 Kč, 16,30 €,
ISBN 978-80-247-3527-6

Mezinárodní marketing

Strategie a trendy – 2., rozšířené vydání
Dagmar Jakubíková

Emoce v marketingu

Plnobarevná publikace
přináší nejnovější poznatky
o tom, jak chování spotřebitele ovlivňuje cena, produkt,
značka, obal atd., představuje typy spotřebitelů a mnoho
dalšího. S příklady z praxe.
17×24 cm, pevná vazba,
360 stran,
425 Kč, 17,11 €,
ISBN 978-80-247-3528-3

Roman Kozel, Lenka Mynářová,
Hana Svobodová

BEST

Publikace se komplexně
věnuje problematice
strategického marketingu,
tvorbě marketingových
strategií, jejich implementaci a kontrole. Je určena
manažerům, podnikatelům
i studentům VŠ.
17×24 cm, pevná vazba,
368 stran, 495 Kč, 20,79 €,
ISBN 978-80-247-4670-8

Chování zákazníka

Moderní metody a techniky
marketingového výzkumu

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

Public relations jako ovlivňování
mínění Jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se zmanipulovat – 3., rozšířené vydání
Jozef Ftorek

Na českém trhu dosud chyběla podobně
komplexní a moderně pojatá publikace
z oboru PR, s případovými studiemi,
zaměřená na domácí podmínky. Je určená
studentům VŠ, pracovníkům PR v komerčním
i veřejném sektoru, tiskovým mluvčím.
Představuje nejen teoretické přístupy, ale
popisuje i specifické oblasti PR včetně jejich
etických a legislativních hranic.
17×24 cm, pevná vazba, asi 240 stran,
cca 349 Kč, 14,66 €,
ISBN 978-80-247-5022-4

Třetí vydání ojedinělé
publikace je určeno
všem zájemcům o oblast
komunikace, manipulace
a PR. Je doplněno o nové
kapitoly – PR, reklama
a marketing, PR a ideologie či PR a etika.
17×24 cm, 224 stran,
298 Kč, 13,41 €,
ISBN 978-80-247-3926-7

Jak psát reklamní text

4., aktualizované a doplněné vydání
Zdeněk Křížek, Ivan Crha
Již čtvrté vydání knížky se
věnuje všemu podstatnému, co je třeba znát
k sestavení účinného
reklamního textu pro různá média. Rozšířeny jsou
kapitoly o tvůrčím psaní,
reklamě na internetu aj.
17×24 cm, 224 stran,
289 Kč, 12,99 €,
ISBN 978-80-247-4061-4

Reklama
3755

Nové vydání úspěšné
plnobarevné publikace s mnoha
fotografiemi a obrázky přináší
aktuální informace o reklamě
a jejím působení a efektivnosti.
Kniha nemá díky své komplexnosti a reflektování českých
podmínek na trhu konkurenci.
17×24 cm, pevná vazba,
328 stran, 459 Kč, 20,66 €,
ISBN 978-80-247-4005-8

Miroslav Karlíček a kolektiv

Philip Kotler, Kevin Lane Keller

Strategický marketing

3186

3183

Psychologie reklamy

Jak odkrýt tajemství „černé skříňky“
Jitka Vysekalová a kolektiv

14. vydání

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

Oblíbená učebnice
marketingu z pera světově
uznávaných autorů se
komplexně věnuje všem
důležitým marketingovým
oblastem a činnostem.
Výklad doplňují případové
studie, příklady a cvičení.
17×24 cm, pevná vazba,
864 stran, 999 Kč, 48,10 €,
ISBN 978-80-247-0513-2

4., rozšířené a aktualizované vydání
Jitka Vysekalová a kolektiv

Marketing management

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

3962

6. vydání
Philip Kotler, Gary Armstrong

3446

3140

Marketing

3572

Marketing a reklama

Jak dělat reklamu
3., aktualizované a doplněné vydání
Jitka Vysekalová, Jiří Mikeš
Třetí vydání základní české
knížky o reklamě přináší
aktuální informace ze světa
české a zahraniční reklamy,
novinky o moderních
formách marketingové
komunikace a nové příklady
z reklamní praxe.
17×24 cm, 208 stran,
269 Kč, 10,71 €,
ISBN 978-80-247-3492-7

Společenskovědní obory

71

Od res publica po public relations
Jan Křeček

Student mezinárodních
vztahů potřebuje znát
nejen světové dějiny, právo
apod., ale i zahraniční
politiku a mezinárodní
politiku. Tato kniha je prvním krokem za poznáním
mezinárodních vztahů.
17×24 cm, 232 stran,
349 Kč, 14,66 €,
ISBN 978-80-247-5131-3

Publikace je první komplexní přehledovou monografií
širokého proudu komunikačních věd – politické
komunikace – v českém
prostředí. Představuje
základní teorie a koncepty
oboru.
14×21 cm, 176 stran,
379 Kč, 15,92 €,
ISBN 978-80-247-3536-8

Instituce Evropské unie
a Lisabonská smlouva

Ivo Šlosarčík, Zuzana Kasáková
a kolektiv

Subkultury mládeže
2766

Josef Smolík

Politická komunikace

24013

Úvod do studia mezinárodních
vztahů

2918

24041

Politologie
Uvedení do problematiky
Josef Smolík

Kniha vymezuje problematiku teorie subkultur
mládeže, její typologii,
vazby s médii, ekonomikou,
politikou. Věnuje se subkulturám hippies, skinheads,
punk, hard core, graffiti,
emo apod.
17×24 cm, 288 stran,
385 Kč, 15,44 €,
ISBN 978-80-247-2907-7

Publikace se podrobně zabývá dopadem Lisabonské
smlouvy na institucionální
strukturu Evropské unie
a otázkou, zda se Evropská
unie v příštích letech
oprostí od institucionální
reformy.
14×21 cm, 248 stran,
369 Kč, 15,50 €,
ISBN 978-80-247-3567-2

Žurnalistika a komunikace
Úvod do dějin tištěných médií
Pavel Večeřa

Kniha se věnuje proměnám
médií od jejich vzniku.
Zaměřuje se na okamžiky,
které ovlivnily vývoj
tištěných médií ve světě,
a sleduje komunikační
nástroje zprostředkující
informace.
17×24 cm, asi 288 stran,
cca 429 Kč, 17,99 €,
ISBN 978-80-247-4178-9

2911

Stylistika pro žurnalisty
Eva Minářová

Cena poroty JTP za výk
slovník roku 2013

ladový

Petr Bednařík, Jan Jirák, Barbara Köpplová
Kniha přináší chronologicky řazený vhled do vývoje českých médií na pozadí obecně charakterizovaného historického kontextu
ve světě a v českých zemích. Zachycuje sociální pozadí vývoje
tisku, vysílání a síťových médií a technologické změny, které se
na vývoji médií podílely. Publikace je určena studentům vysokých
a vyšších odborných škol a učitelům mediální výchovy, dějepisu
a české literatury.
17×24 cm, 448 stran, 429 Kč, 17,16 €,
ISBN 978-80-247-3028-8

Psychologie médií
2310

24016

17×24 cm, 296 stran,
375 Kč, 14,99 €,
ISBN 978-80-247-2979-4

3., rozšířené a aktualizované vydání
Jiří Olšovský

Výzkum médií

David Giles

Nejužívanější metody a techniky
Renáta Sedláková
Publikace klade důraz na
význam médií v současnosti – jejich prostřednictvím chápeme sebe
i ostatní. Věnuje se tématům, jako jsou například
mediální násilí, celebrity,
kultura a chování.
16×24 cm, 200 stran,
349 Kč, 14,66 €,
ISBN 978-80-247-3921-2

Třetí vydání slovníku odráží
základní pohyby současného
filozofického myšlení. Poslouží studentům, učitelům,
novinářům, sociologům,
politologům, právníkům,
politikům i všem přemýšlivým čtenářům.
14×21 cm, pevná vazba,
336 stran, 149 Kč, 6,26 €,
ISBN 978-80-247-3613-6

2913

Od počátku do současnosti

17×24 cm, 240 stran,
379 Kč, 15,92 €,
ISBN 978-80-247-4229-8

Slovník filozofických pojmů
současnosti

Dějiny českých médií

2921

Ladislav Kopecký

2929

2930

Public relations
Dějiny – teorie – praxe

Kniha čtenáře uvádí do světa empirického sociálněvědního
výzkumu, provádí je jeho etapami a poskytuje jim vodítka pro
samostatnou práci v oblasti výzkumu médií. Osvojí si základní
pravidla vědecké práce a postupy generování a ověřování vědeckých poznatků v oblasti mediálních studií. Diplomantům autorka
radí, jak postupovat při psaní závěrečných prací a poskytuje
doporučení pro přípravu i realizaci.
17×24 cm, 548 stran, 769 Kč, 32,30 €,
ISBN 978-80-247-3568-9

24025

Náboženský život a barokní
zbožnost v českých zemích

24023

Religionistika
Církevní dějiny

Antika a středověk
Drahomír Suchánek, Václav Drška

Jiří Mikulec

Renomovaní čeští autoři přinášejí vyvážené, věcné a konfesně
nezatížené podání církevních dějin, které odráží současný stav
historického bádání. Publikace zodpovídá všechny základní
otázky, včetně opomíjených témat. Jistě ji ocení nejen zájemci
o církevní dějiny, ale také studenti vysokoškolských humanitních,
teologických či právnických oborů.

Jak se projevoval náboženský život běžného člověka v českých
zemích v barokní době? Jaké byly jeho náboženské hodnoty
a projevy zbožnosti? Renomovaný český autor zasazuje toto
téma do kontextu tehdejšího společenského života a spojuje jej
s politickým vývojem v českých zemích. Zaměřuje se mimo jiné
na nástroje a projevy lidové religiozity.

17×24 cm, pevná vazba, 432 stran, 599 Kč, 25,16 €,
ISBN 978-80-247-3719-5

14×21 cm, pevná vazba, 416 stran, 499 Kč, 20,96 €,
ISBN 978-80-247-3698-3

Sociologie

ladový
Cena poroty JTP za výk
slovník roku 2013

Slovník zahrnuje mj. pojmy,
které se ve společenských
vědách objevily nedávno.
Nejde jen o publikaci pro
vyhledávání jednotlivých
hesel, ale i o text, který
můžete číst souvisle.
14×21 cm, pevná vazba,
264 stran,
399 Kč, 17,96 €,
ISBN 978-80-247-3679-2

2., rozšířené vydání
Lukáš Urban

Ve druhém, rozšířeném
vydání knihy vám přinášíme příběh o společnosti,
který tematizuje základní
sociologické otázky
a vrcholí pojednáními
o rozporuplné emancipaci
člověka.
14×21 cm, 272 stran,
359 Kč, 14,15 €,
ISBN 978-80-247-3562-7

Miloslav Petrusek a kolektiv

Učebnice přináší přehled
dějin sociologie od jejích
počátků do současnosti.
Jde o praktický výklad
vývoje sociologického myšlení od antické mytologie
až po soudobé vývojové
trendy.
14×21 cm, 240 stran,
319 Kč, 12,86 €,
ISBN 978-80-247-3234-3

Základy sociologie
2731

Dějiny sociologie

Sociologie trochu jinak
24011

610 hesel
Jan Jandourek

24012

24022

Slovník sociologických pojmů

Eliška Novotná

Přehledná publikace
slouží jako základní text
pro studenty příslušných
oborů VŠ. Základy sociologie jsou zde představeny ve třech tematických,
na sebe navazujících
blocích.
14×21 cm, 192 stran,
269 Kč, 12,18 €,
ISBN 978-80-247-2396-9

Psychologie
Autorka přehledně
a čtivě přibližuje
ve čtyřech hlavních
kapitolách dějiny
psychologie a zabývá
se novodobou historií
psychologického
myšlení.
17×24 cm, 328 stran,
355 Kč, 16,20 €,
ISBN 978-80-247-0871-3

BE

Moderní a přehledná publikace seznamuje čtenáře
s náplní obecné a speciální
psychiatrie, která se zabývá
příčinami, diagnostikou,
klasifikací, terapií, prevencí
a výzkumem psychických
chorob, poruch a stavů.
17×24 cm, 264 stran,
399 Kč, 16,76 €,
ISBN 978-80-247-3737-9

Kniha jako první na českém
trhu komplexně seznamuje
čtenáře s dosavadním
vývojem pozitivní psychologie, s jejími základními
tématy, výsledky výzkumů
a bohatými aplikačními
možnostmi.
17×24 cm, 304 stran,
379 Kč, 16,99 €,
ISBN 978-80-247-3507-8

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

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Susan Ayers, Richard de Visser

Komplexní učebnice
zahrnuje všechny obory
psychologie, které nezbytně
potřebuje každý student
lékařské fakulty. Publikace
obsahuje klinická doporučení a případové studie.
17×24 cm, pevná vazba,
asi 552 stran,
cca 1499 Kč, 62,96 €,
ISBN 978-80-247-5230-3

Sexuologie
2143

2., přepracované a rozšířené vydání
Jozef Výrost, Ivan Slaměník

Psychologie v medicíně

Kniha seznamuje s jedinečnou stavbou a funkcí
nervových buněk, s komunikací a spojením mezi nimi.
Zabývá se také nejvýznamnějšími poruchami nervového systému a možnostmi
jejich ovlivnění a léčby.
14×21 cm, asi 144 stran,
cca 269 Kč, 11,30 €,
ISBN 978-80-247-5070-5

Sociální psychologie
2086

2187

Nové přístupy, aktuální poznatky,
praktické aplikace
Alena Slezáčková

Miroslav Orel

Učebnice zaměřená na
studenty pedagogiky, psychologie a dalších oborů
seznámi čtenáře nejprve
s oborem somatopatologie
a ve druhé části se věnuje
nejčastějším onemocněním
a poruchám.
17×24 cm, 192 stran,
329 Kč, 13,82 €,
ISBN 978-80-247-4714-9

Průvodce pozitivní psychologií

Mezioborová publikace
vznikla ze spolupráce
psychologů, psychiatrů,
gynekologů, porodníků,
neonatologů a dalších
odborníků. Je určena
pro klinickou praxi i prea postgraduální přípravu.
17×24 cm, asi 216 stran,
cca 299 Kč, 12,56 €,
ISBN 978-80-247-5127-6

Nervové buňky a jejich svět
25067

2348

2302

Somatopatologie

Nauka o nemocech těla
Miroslav Orel a kolektiv

Praktické otázky a náročné situace
Lea Takács, Daniela Sobotková,
Lenka Šulová a kolektiv

Nejdůležitější oblasti
psychodiagnostiky,
psychoterapie a klinického poradenství zahrnuje
čtvrté vydání knihy,
které v posledních letech
úspěšně slouží jako
základní učebnice oboru.
17×24 cm, 608 stran,
639 Kč, 29,28 €,
ISBN 978-80-247-1049-5

Kniha obsahuje ucelený teoretický přehled oboru, a je proto
osvědčenou základní učebnicí pro studenty na vysokých školách
a studijním materiálem pro psychology, pedagogy, pediatry,
ale i zainteresované laiky. Nejnovější vydání je aktualizováno
a doplněno, rozšířeny jsou zejména kapitoly o vývoji v dospělém
věku. Publikace poskytuje komplexní pohled na problematiku
psychického vývoje jedince.
17×24 cm, šitá vazba, 368 stran, 459 Kč, 21,18 €,
ISBN 978-80-247-1284-0
S T S E LL E R

Miroslav Orel a kolektiv

Psychologie v perinatální péči

1594

4., přepracované a doplněné vydání
Pavel Říčan, Dana Krejčířová a kolektiv

2356

Josef Langmeier, Dana Krejčířová

Psychopatologie

Kniha se věnuje
jednomu z nejslavnějších
psychodiagnostických
nástrojů. Seznamuje
čtenáře s diagnostikou
procesů vnímání, myšlení,
emočního prožívání a mezilidských vztahů.
17×24 cm, 152 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-4536-7

Dětská klinická psychologie
2079

2., aktualizované vydání

Integrativní přístup k interpretaci
Martin Lečbych

Revidované a doplněné
vydání známé publikace
pojednává o složkách
osobnosti a popisuje individuální rozdíly. Seznamuje
s metodami psychodiagnostickými i humanisticko-psychologickými.
17×24 cm, 208 stran,
319 Kč, 12,43 €,
ISBN 978-80-247-3133-9

Kniha uvádí do všech
významných témat psychologie osobnosti a pomáhá
formovat způsoby myšlení
o osobnosti. Je základním
učebním textem pro studenty psychologie a dalších
humanitních oborů.
17×24 cm, 304 stran,
429 Kč, 17,16 €,
ISBN 978-80-247-3434-7

Vývojová psychologie

Rorschachova metoda
2340

Obor v pohybu
6., revidované a doplněné vydání
Pavel Říčan

Hlavní obory a témata současné
psychologické vědy
Dalibor Kučera

Kniha je průřezovou publikací shrnující systematicky moderní poznatky o psychologické vědě.
Je určena všem zájemcům o rychlou orientaci
v současné psychologii
a je vhodná i jako
studijní pomůcka.
24×17 cm,
216 stran,
349 Kč, 14,66 €,
ISBN 978-80-247-4621-0

Petr Weiss a kolektiv

Cena ČLS JEP v oboru
sexuologie v roce 2010

Monografie o lidské sexualitě
z pera sexuologů, psychiatrů,
psychologů, urologů, gynekologů, chirurgů či antropologů
přináší komplexní pohled
na somatosexuální i psychosexuální vývoj člověka.
20×25 cm, pevná vazba,
744 stran,
1499 Kč, 60,16 €,
ISBN 978-80-247-2492-8

Perverze
2355

2184

Hlavní témata, současné přístupy
Marek Blatný a kolektiv

Kniha informuje o psychických vlastnostech,
z nichž se skládá osobnost,
o jejím vývoji, funkcích či
povaze problémového Já.
Díky ní lépe porozumíte
temperamentu, charakteru,
motivaci, inteligenci či řeči.
17×24 cm, 288 stran,
399 Kč, 17,96 €,
ISBN 978-80-247-4033-1

Moderní psychologie

Psychologie osobnosti

Psychologie osobnosti

2176

Úvod do psychologie osobnosti
2315

Alena Plháková

Moderní a praktická
učebnice pro studenty
humanitních oborů
přináší základní poznatky
nezbytné pro pochopení
stavby (anatomie) a funkce (fyziologie) zdravého
lidského těla.
17×24 cm, 304 stran,
429 Kč, 19,48 €,
ISBN 978-80-247-1521-6

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

Panajotis Cakirpaloglu

Dějiny psychologie
2619

Pro humanitní obory
Alena Merkunová, Miroslav Orel

2344

Anatomie a fyziologie člověka

Učebnice pro střední školy
a bakalářská studia na VŠ
Zdeněk Helus

2098

2171

Úvod do psychologie

2094

72

Wolfgang Berner

Autor monografie se
zamýšlí nad vztahem mysli
a těla, nad projevy zvrácenosti a vnitřními i vnějšími
spouštěči těchto jevů.
Nabízí celou řadu námětů
pro psychoterapeutickou
práci a léčbu.
14×21 cm, 120 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-4854-2

Roman Procházka, Jan Šmahaj,
Marek Kolařík, Martin Lečbych

Veronika Nielsen Sobotková a kolektiv
Kniha se zabývá antisociálním chováním dospívajících
z pohledu teorie i praxe
a v kontextu dalších forem
rizikového chování (zneužívání návykových látek, šikany aj.). Jde o první publikaci
tohoto druhu u nás.
17×24 cm, 152 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-4042-3

Kniha nabízí konkrétní
návody a postupy pro práci
s různými typy klientů –
zaměřuje se na poradenské
přístupy a systémy, verbální
a neverbální komunikaci
v poradenském procesu,
na práci s rizikovými klienty.
17×24 cm, 256 stran,
389 Kč, 16,34 €,
ISBN 978-80-247-4451-3

14×21 cm, 144 stran,
219 Kč, 8,56 €,
ISBN 978-80-247-3604-4

17×24 cm, 368 stran,
539 Kč, 21,46 €,
ISBN 978-80-247-3628-0

Stanislav Kratochvíl

2314

3031

Optimismus, pesimismus
a prevence deprese

Vliv psychiky na zdraví
Soudobá psychosomatika

Jaro Křivohlavý

pro praxi. Výběr, výcvik a rehabilitace řidičů
Matúš Šucha, Vlasta Rehnová,
Martin Kořán, Dana Černochová

14×21 cm, 240 stran,
399 Kč, 15,87 €,
ISBN 978-80-247-2864-3

Posttraumatický rozvoj člověka
2322

Psychosociální krizová
spolupráce

Bohumila Baštecká a kolektiv
Učebnice navazuje na
terénní krizovou práci a zaměřuje se na současný vývoj:
odolnost, komunitu, duchovní
potřeby a zdroje, partnerství,
mezioborovost. Je zacílena
na studenty psychosociálních
oborů a odborníky v praxi.
17×24 cm, 320 stran,
429 Kč, 18,02 €,
ISBN 978-80-247-4195-6

Psychosociální aspekty
paliativní péče
Martin Kupka

Kniha je určena především
odborné veřejnosti, a to
jak těm profesionálům,
kteří se věnují umírajícím
lidem, tak těm, kteří se
angažují v pomáhajících
profesích a setkávají se
se smrtí.
17×24 cm, 216 stran,
359 Kč, 15,08 €,
ISBN 978-80-247-4650-0

2335

Psychologické základy
verbální komunikace
Jaromír Janoušek

Publikace popisuje
souvislosti mezi jazykem
a lidskou psychikou, vliv
individuality, meziosobních
vztahů, specifičnost ženské
a mužské komunikace
a další otázky mezilidské
komunikace.
17×24 cm, asi 180 stran,
cca 289 Kč, 11,64 €,
ISBN 978-80-247-4295-3

Jde o první komplexní
publikaci na trhu v oblasti
bezpečnosti dopravy,
a to především výběru,
výcviku a rehabilitace
řidičů. Seznamuje s postupy
dopravně-psychologického
vyšetření.
17×24 cm, 216 stran,
299 Kč, 12,56 €,
ISBN 978-80-247-4113-0

Asbjørn O. Faleide,
Lilleba B. Lian, Eyolf K. Faleide

14×21 cm, 144 stran,
199 Kč, 8,96 €,
ISBN 978-80-247-4007-2

2328

2194

Experimentální hypnóza
3., aktualizované a rozšířené
vydání

Sociální patologie Závažné sociálně
patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti
řešení, 2., rozšířené a aktualizované vydání
Slavomil Fischer, Jiří Škoda
Kniha seznamuje studenty
a odbornou veřejnost
s vybranými sociálně
deviantními jevy. Autoři
věnují pozornost především
těm, které mají vyšší
stupeň nebezpečnosti
pro společnost.
17×24 cm, 232 stran,
369 Kč, 15,50 €,
ISBN 978-80-247-5046-0

Dopravní psychologie

2192

Stárnutí z pohledu pozitivní
psychologie
Možnosti, které čekají
Jaro Křivohlavý

2170

Rizikové a antisociální chování
v adolescenci

Kyberšikana Průvodce novým
fenoménem Alena Černá (ed.),
Lenka Dědková, Hana Macháčková,
Anna Ševčíková, David Šmahel
Čtenář se seznámí
s okolnostmi vzniku tohoto
jevu, s rozdíly oproti tradiční
šikaně i s jeho mediálním
obrazem. Kniha se věnuje
také problematice dopadů
kyberšikany a možnostem
prevence.
14×21 cm, 152 stran,
239 Kč, 10,04 €,
ISBN 978-80-247-4577-0

Kniha nabízí psychologický
pohled na rizika přítomnosti
dětí a dospívajících na
internetu (jeho nadměrné
užívání, kyberšikana,
navazování rizikových
kontaktů ap.) a přináší rady,
jak těmto úskalím čelit.
14×21 cm, 184 stran,
299 Kč, 12,56 €,
ISBN 978-80-247-5010-1

Poradenství pro pozůstalé
2199

2338

2336

Teorie a praxe poradenské
psychologie

Publikace uznávaného
psychologa podává přehled
výsledků experimentálních
prací, které jsou zaměřeny
na problematiku kladných
emocionálních zážitků,
a aplikuje jejich poznatky
do běžného života.
14×21 cm, 136 stran,
219 Kč, 9,20 €,
ISBN 978-80-247-4436-0

Na našem trhu ojedinělá publikace se věnuje relativně
novému tématu: pozitivním
důsledkům negativních událostí. Prožité trauma může
nastartovat pozitivní změny,
přivést člověka na novou
cestu životem.
17×24 cm, 200 stran,
329 Kč, 14,81 €,
ISBN 978-80-247-3007-3

Vybraná rizika používání internetu
Anna Ševčíková a kolektiv

Mediace je metoda
řešení konfliktů za pomoci
neutrální kvalifikované osoby.
Kniha je určena mediátorům,
sociologům, psychologům, poradcům, právníkům, sociálním
pracovníkům, pedagogům,
personalistům i studentům.
17×24 cm, 272 stran,
375 Kč, 14,99 €,
ISBN 978-80-247-3134-6

Psychologie pocitů štěstí

Jiří Mareš

Děti a dospívající online
2357

Lenka Holá

ER

Kniha představuje základy psychologie a behaviorální patologie
sériových vrahů. Jako ukázku různých podob tohoto patologického
fenoménu uvádí příběhy nejbrutálnějších jedinců, a to od dětství
až do aktuálního stadia vyšetřování jejich násilných činů. Představuje
200 příběhů mužů a žen s vysoce patologickým profilem osobnosti
a chování a ukazuje příčiny vzniku a projevů zla a násilí.
17×24 cm, 472 stran,
599 Kč, 25,16 €,
JÍ PŘEDNÍ
DOPORUČU
ISBN 978-80-247-4371-4
GOVÉ
LO
O
IN
M
RI
K

2341

Mediace v teorii a praxi

Publikace je zaměřena na
mediační praxi a poskytování mediačních služeb
v zahraničí i u nás – v rodinných konfliktech, ale
i v trestních, pracovněprávních, obchodních a dalších
sporech.
17×24 cm, 512 stran,
549 Kč, 23,06 €,
ISBN 978-80-247-4109-3

Současný stav poznání
Jaro Křivohlavý

B E S T S E LL

2316

v praxi
Lenka Holá a kolektiv

2177

2319

Mediace a možnosti využití

200 skutečných případů brutálních činů sériových
vrahů současnosti Andrej Drbohlav

2358

Kniha vedle základních
témat aplikované forenzní
psychologie obsahuje
i poznatky trestního práva,
kriminalistiky, kriminologie.
Je určena studentům,
policistům, psychologům,
justici apod.
17×24 cm, 304 stran,
399 Kč, 16,76 €,
ISBN 978-80-247-4580-0

Čtvrté vydání knihy
zachycuje problémy
soudní psychiatrie z pohledu klinické psychiatrie
a psychologie, sexuologie.
Sjednocuje názory znalců
na otázky oboru a doplňuje
je příklady.
17×24 cm, 232 stran,
389 Kč, 16,34 €,
ISBN 978-80-247-4332-5

73

Psychologie sériových vrahů

Ingrid Matoušková

2320

4., aktualizované vydání
Pavel Pavlovský a kolektiv

Aplikovaná forenzní
psychologie

2345

Soudní psychiatrie
a psychologie

3988

2331

Psychologie

Principy, proces, metody
2., aktualizované a doplněné vydání
Naděžda Špatenková

Co říci někomu, kdo právě
ztratil milovaného člověka?
Jak pozůstalým podat
pomocnou ruku? Právě
takovými otázkami se zabývá
druhé vydání této publikace,
určené nejen psychologům
či psychoterapeutům.
14×21 cm, 224 stran,
299 Kč, 12,56 €,
ISBN 978-80-247-3736-2

Psychologie
Interakční psychologický výcvik

Kniha navazuje na úspěšnou publikaci Interakční psychologický
výcvik. Autor uvádí téměř dvě stě nových sociálně-interakčních
technik pro práci s výcvikovými skupinami. Jejich vedoucím i členům srozumitelnou formou předkládá náměty pro rozšíření jejich
aktivit, například v oblasti vzájemného poznávání s ostatními,
zlepšování komunikačních dovedností nebo sebepoznání.
17×24 cm, 128 stran, 229 Kč, 9,62 €,
ISBN 978-80-247-4450-6

2317

Jde o první ucelenou
publikaci zacílenou na konstruktivní komunikaci, která
je podstatná pro týmovou
práci, management, online
komunikaci apod., protože
učí naslouchání a větší
vnímavosti.
17×24 cm, 176 stran,
89 Kč, 3,74 €,
ISBN 978-80-247-3612-9

4., aktualizované a rozšířené vydání
Milan Valenta

Carl Ransom Rogers
a jeho teorie

Publikace je určena studentům psychologie, speciální
pedagogiky a příbuzných
oborů, ale i laické veřejnosti. Na příkladech z praxe
vysvětluje jednotlivé fáze
terapie a nezapomíná ani
na mentálně postižené.
17×24 cm, 264 stran,
365 Kč, 14,58 €,
ISBN 978-80-247-3851-2

2307

Přístup zaměřený na člověka
Ladislav Nykl
Kniha předkládá souhrn teorií
nejvlivnějšího amerického
psychologa humanistického
směru ve 20. století. Soustředí se na uplatnění přístupu
zaměřeného na člověka
ve vztazích mezi lidmi a na
možnosti jejich zlepšení.
17×24 cm, 184 stran,
89 Kč, 3,74 €,
ISBN 978-80-247-4055-3

Terapie zaměřená
na člověka
Pro využití v praxi

Dave Mearns, Brian Thorne

17×24 cm, 184 stran,
89 Kč, 3,74 €,
ISBN 978-80-247-3881-9
2342

Emoční poruchy v dětství
a dospívání 2., doplněné
a aktualizované vydání
Peter Pöthe

14×21 cm, 168 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-4585-5

Mentální postižení v pedagogickém,
psychologickém a sociálně-právním kontextu
Milan Valenta, Jan Michalík, Martin Lečbych
a kolektiv

Kamil Kalina

Publikace se věnuje osobnosti žáků a klientů s mentálním
postižením a příslušné diagnostice. Vychází ze tří základních stratifikačních systémů, které se nově využívají v oblasti zdravotnictví,
sociálních služeb a pilotážně ve (speciálním) školství a poradenství. Čtenář získá přehled o osobnostní struktuře člověka
s mentálním postižením a o speciálněpedagogické podpoře
pro žáky s mentálním postižením.
17×24 cm, 352 stran, 429 Kč, 17,99 €, ISBN 978-80-247-3829-1

Diagnostika jazykového vývoje

Vývoj jazykových schopností

Diagnostická baterie pro posouzení vývoje jazykových znalostí a dovedností dětí předškolního věku

25043

Adiktologie je mezioborová vědecká disciplína, která se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných
forem závislostního chování. Publikace učí rozumět jednotlivým
přístupům v psychoterapii a uplatňovat je v adiktologii. Tím se
podstatně liší od dalších titulů, které jsou na trhu dostupné.
Doplňuje tak základní knižní fond v oboru pro potřeby studentů,
absolventů i odborníků v praxi.
20×25 cm, pevná vazba, 528 stran, 899 Kč, 37,76 €,
ISBN 978-80-247-4361-5

Gabriela Seidlová Málková, Filip Smolík
Testová baterie pro hodnocení rozvoje jazykových schopností obsahuje
příručku k použití testů, záznamové archy a obrazový materiál. Je určena
psychologům, logopedům, speciálním pedagogům, ale i učitelům
a dalším odborníkům, kteří pracují s dětmi předškolního věku. Poskytuje
profesionálům screeningové nástroje a umožňuje jim tak identifikovat děti
s rizikem rozvoje poruch jazykových schopností a uvážlivě s nimi pracovat.
18×22 cm, 438 stran, 799 Kč, 33,56 €,
ISBN 978-80-247-4239-7

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

v předškolním věku
Filip Smolík, Gabriela Seidlová Málková
Kniha určená odborníkům, ale i rodičům malých dětí nabízí
detailně a přitom přehledně zpracované aktuální poznatky o raných fázích vývoje jazyka. Popisuje rozvoj jednotlivých oblastí
jazykových schopností (slovní zásoby, schopností gramatických
a fonologických) a jejich vzájemný vztah. Jazykové schopnosti
jsou v knize popisovány jako významný předpoklad rozvoje
počátečních čtenářských dovedností.
14×21 cm, 248 stran, 299 Kč, 12,56 €,
ISBN 978-80-247-4240-3

25044

Psychoterapeutické systémy
a jejich uplatnění v adiktologii

2333

2193

3926

Přístup je zaměřen na hlubší
poznání osobnosti v nevědomých oblastech mysli,
hledá příčiny současného
stavu v minulosti klienta
a propojuje nevědomé
jednání s budoucími plány
a vizemi.
17×24 cm, asi 256 stran,
cca 349 Kč, 14,66 €,
ISBN 978-80-247-5350-8

Rozumět sobě i druhým
Renate Motschnig, Ladislav Nykl

Dramaterapie

Doplněné a přepracované vydání propojuje
výklad teorie s praktickými ukázkami rodinných
příběhů a terapeutických
problémů. Cílem je
vysvětlit aplikaci teorie
v konkrétních situacích.
17×24 cm, 288 stran,
399 Kč, 18,19 €,
ISBN 978-80-247-2390-7

Nalezněte s pomocí této knihy smysluplnou cestu životem nebo ji
využijte při doprovázení klientů! Publikace vám nabízí nejen orientaci
v teoretické oblasti, ale především inspiraci pro každodenní praxi.
Autoři rozvíjejí hlavní myšlenku naplnění potřeby životního smyslu.
Publikace je cenným průvodcem pro všechny, kdo se setkávají
s otázkou: Jak mohu v dané chvíli a za těchto podmínek udělat
ze svého života to nejlepší?
14×21 cm, 208 stran, 339 Kč, 14,24 €,
ISBN 978-80-247-4346-2

Komunikace zaměřená
na člověka

Systemické a narativní přístupy
2., doplněné a přepracované vydání
Šárka Gjuričová, Jiří Kubička

2306

Martina Kosová a kolektiv

2136

2332

Existenciální analýza jako hledání cest

Martin Cipro

Terapeutická komunita je
nejen organizačním systémem, ale i vlastní léčebnou
metodou. Autor pojednává
o její filozofii, pravidlech,
složkách programu a účinných faktorech.
17×24 cm, šitá vazba,
400 stran,
149 Kč, 5,99 €,
ISBN 978-80-247-2449-2

Rodinná terapie

Logoterapie

Obecný model a jeho aplikace v léčbě
závislostí
Kamil Kalina

Kniha popisuje zásady
práce s různými typy výcvikových skupin a jednotlivé
výcvikové techniky. Je
určena vedoucím výcvikových skupin i studentům
psychologie, pedagogiky
a dalších oborů.
17×24 cm, 160 stran,
249 Kč, 9,85 €,
ISBN 978-80-247-2941-1

Marek Kolařík

Psychoanalytické koučování

Terapeutická komunita

2305

Nové hry pro výcvikové skupiny

Marek Kolařík

2137

2168

Interakční psychologický
výcvik pro praxi

2337

74

Psychologie písma

Psychologie efektivního
leadershipu

Publikaci jistě ocení všichni studenti ekonomických oborů a je
vhodná také pro studium poradenské psychologie, koučování či
mentorování. Čtenáři získají přehled nejen o metodách a technikách profesního poradenství, ale i o možnostech praktického
využití oboru. Autorka seznamuje s kompetencemi a dovednostmi
poradce, věnuje se diagnostice, intervenci a supervizi. Uvádí také
řadu kazuistik, inspiračních příkladů.

Vojtěch Bednář a kolektiv

14×21 cm, asi 152 stran, cca 259 Kč, 10,88 €,
ISBN 978-80-247-5092-7

Psychologie práce a organizace
2197

2323

Sociální vztahy v organizaci
a jejich management
Kniha popisuje fungování
sociálních vztahů mezi lidmi
(zaměstnanci, členy, spolupracovníky, zainteresovanými
osobami v organizacích)
a přehled nástrojů, kterými je
možné tyto vztahy ovlivňovat
z hlediska managementu.
17×24 cm, 224 stran,
349 Kč, 14,66 €,
ISBN 978-80-247-4211-3

Publikace přibližuje práci,
zaměstnanost a ztrátu
práce v širším antropologickém, sociálním
a ekonomickém kontextu.
Vychází z reflexe nezaměstnanosti v lékařských
a společenských vědách.
17×24 cm, 192 stran,
329 Kč, 13,82 €,
ISBN 978-80-247-4282-3

Manažerské dovednosti
Jan Lojda

Nové poznatky
Irena Wagnerová a kolektiv

Psychologie přesvědčování
Stanislav Gálik

Publikace se věnuje etickým
aspektům a řadě dalších
aktuálních témat v psychologii práce a organizace
i novým metodám v tomto
oboru. Zahrnuje jak psychologické aspekty, tak faktory
makroekonomické.
17×24 cm, 160 stran,
259 Kč, 10,28 €,
ISBN 978-80-247-3701-0

Publikace přináší vhled
do podstaty přesvědčování.
Zájemce o psychologii,
reklamu, propagaci, média
a obchod provede světem
psychické manipulace,
interpersonálního a mediálního ovlivňování.
17×24 cm, 108 stran,
199 Kč, 8,36 €,
ISBN 978-80-247-4247-2

Manažerská psychologie
3., přepracované vydání

Knihu zajisté ocení personalisté, manažeři, pracovníci vzdělávacích agentur, lektoři, studenti andragogiky a personalistiky.
Autor prezentuje osobnost manažera, znalosti, dovednosti
a kompetence. Představuje modely pracovního chování
manažera, cíle, modely řízení času, plánovací nástroje. Věnuje
se delegování, řízení problémů, porad a nezapomíná ani na roli
manažera při řízení a realizaci změny.

Milan Mikuláštík

14×21 cm, 184 stran, 289 Kč, 11,57 €,
ISBN 978-80-247-3902-1

17×24 cm, asi 336 stran, cca 429 Kč, 17,99 €,
ISBN 978-80-247-4221-2

Kniha popisuje, jak
vidíme okolní svět,
ukazuje překvapující
komplexnost procesu
vnímání a pomáhá
pochopit, jakou úlohu
má zrakové vnímání
v lidském životě.
17×24 cm, 312 stran,
499 Kč, 20,96 €,
ISBN 978-80-247-3029-5

Ian Walker

Psychologie sportu

Publikace poskytuje
podklady k vedení studií
a výzkumů v psychologii
a příbuzných oborech
a doporučuje nejvhodnější metody pro
výzkumy, testy a analýzu
výsledků.
16×24 cm, 224 stran,
379 Kč, 15,92 €,
ISBN 978-80-247-3920-5

David Tod, Joanne Thatcher,
Rachel Rahman
Kniha reaguje na relativně
nový jev ve sportu: většina
profesionálních sportovců dnes spolupracuje
s psychologem a rovněž
pro trenéry je psychologie
sportu důležitou součástí
jejich profesní přípravy.
16×24 cm, 200 stran,
389 Kč, 16,34 €,
ISBN 978-80-247-3923-6

Psychologie médií
2310

Výzkumné metody a statistika
2309

Radovan Šikl

Znalosti psychologie jsou často podceňovány. Všechny úspěchy,
veškerý rozvoj jsou však závislé na tom, jak pracujeme s lidmi.
Manažer nebo podnikatel může být úspěšný pouze tehdy, když
dovede s lidmi jednat, organizovat je, komunikovat s nimi. Pokud
má jejich důvěru, dovede je motivovat a nadchnout pro společné
cíle. Kniha odpovídá na otázku, jak tyto principy uvést do reality.

2312

Zrakové vnímání

2363

Dagmar Svobodová

Víte, jak si v týmu získat
pozici leadera? Chcete zvýšit výkon podřízených bez
nutnosti přidávat jim peníze? Tato kniha vám poradí,
jak na to. Nabízí komplexní
pohled na leadership a jeho
efektivitu.
14×21 cm, 152 stran,
259 Kč, 10,88 €,
ISBN 978-80-247-4646-3

Nezaměstnanost
2327

Profesní poradenství

Jakub Procházka, Martin Vaculík,
Petr Smutný

Personální řízení je
klíčovou oblastí řízení
organizace. Publikace
se věnuje jeho významu
a úkolům, zaměřuje se
na problematiku moci,
vůdcovství, komunikace,
konfliktů, týmové práce ad.
17×24 cm, 152 stran,
249 Kč, 11,21 €,
ISBN 978-80-247-3269-5

2173

Jakým člověkem byla autorka Babičky, malíř Slovanské epopeje
či básník Máje? Kniha originálním způsobem poodhrnuje roušku
tajemství vysoce oceňovaných osobností české minulosti.
Pochopíme, jak tito lidé prožívali svět, oč usilovali, co pro ně
bylo v životě důležité. Publikace osloví zájemce z řad široké
veřejnosti. Je skvělým dárkem pro každého, koho zajímají
významné postavy z naší historie.
17×24 cm, pevná vazba, 248 stran, 399 Kč, 16,76 €,
ISBN 978-80-247-5129-0

2359

25052

2887

Personální řízení

2., přepracované a aktualizované vydání
Božena Buchtová, Josef Šmajs,
Zdeněk Boleloucký

Helena Baková

Autorka osobitě propojuje
celostní výrazovou grafologii
s humanistickým přístupem
psychologa Carla Rogerse
a přibližuje základní principy
nového oboru, který poskytuje kvalitní psychodiagnostické závěry.
17×24 cm, asi 208 stran,
cca 369 Kč, 15,50 €,
ISBN 978-80-247-5154-2

2326

Vztah mezi Gauguinem
a van Goghem byl bouřlivý
a jeho konec je zahalen
rouškou tajemství. Co se
vlastně stalo té osudné
noci, kdy Vincent van Gogh
přišel o ucho? Autoři dospěli k překvapivému závěru.
17×24 cm, pevná vazba,
240 stran, 469 Kč, 19,70 €,
ISBN 978-80-247-4395-0

Východiska a vývoj
2., přepracované a rozšířené vydání
Renata Kocianová

Portréty historických
osobností Nejen grafologický pohled

Helena Baková

2899

Paul Gauguin a pakt mlčení
Hans Kaufmann, Rita Wildegans

2365

27506

Van Goghovo ucho

75
27507

Psychologie

David Giles

Poutavá publikace
klade důraz na význam médií
v současném světě – jejich
prostřednictvím chápeme
sebe i ostatní. Věnuje se aktuálním tématům, jako jsou
například mediální násilí,
celebrity, kultura a chování.
16×24 cm, 200 stran,
349 Kč, 14,66 €,
ISBN 978-80-247-3921-2

Zdravotnické nelékařské obory
2407

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty – 1. ročník

1891

92

Jarmila Kelnarová, Martina Cahová, Iva Křesťanová, Marcela Křiváková, Zdeňka Kovářová

Jarmila Kelnarová a kolektiv

14×21 cm, 180 stran,
219 Kč, 9,89 €, ISBN 978-80-247-3105-6

2408

Moderní základní učebnice ošetřovatelských postupů a témat
z předmětu Ošetřovatelství pro žáky oboru zdravotnický
asistent. Obsahuje témata jako ošetřovatelský proces, vývoj
ošetřovatelství a vzdělávání zdravotnických pracovníků a rovněž
další pracovní postupy u základních postupů, např. dezinfekce,
úprava lůžka, hygienická péče o pacienta. Učebnice bude
doplněna pracovním sešitem.
14×21 cm, 244 stran, 289 Kč, 13,18 €, ISBN 978-80-247-2830-8

17×24 cm, 228 stran, 239 Kč, 10,76 €, ISBN 978-80-247-3601-3
Ošetřovatelství pro střední zdravotnické
školy II – Pediatrie, chirurgie
2., doplněné vydání Lenka Slezáková a kolektiv
2451

17×24 cm, 264 stran, 279 Kč, 12,56 €, ISBN 978-80-247-3602-0
Ošetřovatelství pro střední zdravotnické
školy III – Gynekologie a porodnictví,
onkologie, psychiatrie 2., doplněné vydání
2499

4064

4051

Lenka Slezáková a kolektiv
17×24 cm, 248 stran, 279 Kč, 11,72 €, ISBN 978-80-247-4341-7

Jednání se zájemcem o službu
sociální péče od A do Z
Soňa Chloupková

Druhé, doplněné vydání učebnice ošetřovatelství uzavírá 4. dílem
materiály pro žáky středních škol. Publikace je rozčleněna na celky
zpracovávající problematiku ošetřovatelské péče v dermatovenerologii, očním lékařství, otorinolaryngologii a stomatologii. Po prostudování učebnice žáci získají znalosti základních teoretických poznatků
o příčinách, projevech a léčbě nejčastějších onemocnění a stavů.
17×24 cm, 240 stran, 279 Kč, 11,72 €, ISBN 978-80-247-4342-4

Pro studenty zdravotnických oborů

Věra Malík Holasová

Kniha uceleně popisuje
problematiku kvality v sociální práci, a seznamuje
tak čtenáře s možnými
situacemi a riziky, které
politika kvality v organizacích sociální práce
přináší.
17×24 cm, 160 stran,
299 Kč, 12,56 €,
ISBN 978-80-247-4315-8

2418

Péče o staré občany Učebnice pro
obor sociální činnost Jana Mlýnková

Pečovatelství 1. díl Učebnice pro
obor sociální péče – pečovatelská činnost

Jana Mlýnková

Psychologie 2. díl

14×21 cm, 276 stran, 319 Kč, 12,43 €,
ISBN 978-80-247-3184-1

Jarmila Kelnarová, Eva Matějková

2419

Pro studenty zdravotnických oborů

Učebnice pro střední zdravotnické školy
Markéta Křivánková, Milena Hradová

14×21 cm, 244 stran,
269 Kč, 10,71 €,
ISBN 978-80-247-2988-6

Somatologie

Pracovní sešit pro střední zdravotní školy
Markéta Křivánková, Milena Hradová

14×21 cm, 192 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-2989-3

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

4071

Somatologie

Pečovatelství 2. díl Učebnice pro
obor sociální péče Jana Mlýnková

14×21 cm, 324 stran, 365 Kč, 14,58 €,
ISBN 978-80-247-3185-8

Opatrovnictví osob s duševní
poruchou
Lubica Juríčková, Kateřina Ivanová,
Jaroslav Filka

Publikace je zaměřena na
opatrovnictví dospělých
osob v praxi a uvádí jeho
trendy pro vývoj v ČR.
Záměrem je přispět ke
zlepšení kvality péče
o dospělé osoby s duševní poruchou.
14×21 cm, 160 stran,
299 Kč, 12,56 €,
ISBN 978-80-247-4786-6

Praktická příručka pro chůvy
4076

2449

Kvalita v sociální práci
a sociálních službách

14×21 cm, 192 stran, 235 Kč, 9,42 €,
ISBN 978-80-247-3872-7

Jarmila Kelnarová, Eva Matějková

14×21 cm, 148 stran,
229 Kč, 9,62 €,
ISBN 978-80-247-3600-6

2402

Pracovní sešit 2. díl
Taťána Filipová, Martina Smetanová

Stejně jako 1. díl slouží
k podpoře samostudia,
aktivního vyhledávání
nových informací,
procvičení a upevnění
získaných znalostí. Pro
vyučující je zajímavou
učební pomůckou.
21×29 cm, 104 stran,
159 Kč, 79 Kč, 3,32 €,
ISBN 978-80-247-3543-6

2469

Psychologie 1. díl
14×21 cm, 184 stran,
269 Kč, 10,71 €,
ISBN 978-80-247-3270-1

2403

Ošetřovatelství pro střední
zdravotnické školy – chirurgie

Je určena zejména
sociálním pracovníkům
ve službách sociální
péče, je však využitelná
i v jiných sociálních
službách, na obecních
úřadech, v oblasti zdravotnictví, školství apod.
14×21 cm, 128 stran,
199 Kč, 8,36 €,
ISBN 978-80-247-4678-4

2., doplněné vydání Lenka Slezáková a kolektiv

2426

Jarmila Kelnarová, Eva Matějková
Učebnice pro obor zdravotnický asistent a další
zdr. obory obsahuje téma
verbální a neverbální
komunikace a psychologie zaměřené na
zdravotnickou a sociální
oblast a její využití.
14×21 cm, 148 stran,
189 Kč, 7,94 €,
ISBN 978-80-247-5203-7

2493

Lenka Slezáková a kolektiv

Psychologie a komunikace pro
zdravotnické asistenty –
4. ročník 2., přeprac. a doplněné vydání

2444

14×21 cm, 236 stran, 249 Kč, 11,19 €,
ISBN 978-80-247-3106-3

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické
školy I – Interna 2., doplněné vydání

Ošetřovatelství pro SZŠ IV –
Dermatovenerologie, oftalmologie, ORL, stomatologie

Ošetřovatelství pro střední
zdravotnické školy – 2. ročník
2. díl
Jarmila Kelnarová a kolektiv

4084

2450

Ošetřovatelství pro zdravotnické
asistenty – 2. ročník
1. díl

Michaela Pitáková

Publikace je určena pro
budoucí i stávající chůvy.
Zabývá se profesionální
přípravou na hlídání
dětí včetně tipů na
různé aktivity s dětmi,
první pomoc při drobných
poraněních atd.
14×21 cm, 104 stran,
229 Kč, 9,62 €,
ISBN 978-80-247-5005-7

Zdravotnické nelékařské obory
2470

v péči o seniory a klienty s demencí
Lore Wehner, Ylva Schwinghammer

14×21 cm, 200 stran, 239 Kč, 9,42 €,
ISBN 978-80-247-3875-8

Je určena pro odborníky
pečující o klienty v zařízeních, ale i v domácí
péči, a pro laiky, kteří se
v domácích podmínkách
snaží podpořit aktivitu
seniorů a udržet je
v dobré kondici.
17×24 cm, 144 stran,
299 Kč, 12,56 €,
ISBN 978-80-247-4423-0

2471

2472

obor sociální činnost Ilona Kopecká

Psychologie 3. díl Učebnice pro
obor sociální činnost Ilona Kopecká

14×21 cm, asi 176 stran, cca 219 Kč, 8,82 €,
ISBN 978-80-247-3877-2

Učebnice pro obor sociální činnost
Anna Arnoldová

Základní odborná učebnice pro studijní obor
zaměřený na sociální
činnosti. Jejím cílem je
seznámit žáky se základy
sociální péče poskytované jednotlivým skupinám
obyvatel.
14×21 cm, asi 224 stran,
cca 269 Kč, 11,30 €,
ISBN 978-80-247-5147-4

Sociální politika
2475

Sociální péče 2. díl
4083

4082

Psychologie 2. díl Učebnice pro

14×21 cm, 164 stran, 199 Kč, 8,96 €,
ISBN 978-80-247-3876-5

Sociální péče 1. díl

Učebnice pro obor sociální činnost
Anna Arnoldová

Psychologie 1. díl Učebnice pro
obor sociální činnost Ilona Kopecká

Učebnice pro obor sociální činnost
Ivana Duková, Martin Duka,
Ivanka Kohoutová

Kniha umožní žákům
získat všeobecný přehled
v oblasti komplexní
sociální péče, orientaci
v systému sociálních služeb a možnost aplikovat
vhodné přístupy s klienty
různých zařízení.
14×21 cm, asi 224 stran,
cca 269 Kč, 11,30 €,
ISBN 978-80-247-5148-1

2457

4066

4058

Smyslová aktivizace
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Vladimíra Holczerová,
Dagmar Dvořáčková

Odborná učebnice pro
studijní obor sociální
činnost podává přehled
o směrech a složkách
sociální politiky, usnadní
orientaci v realizaci
sociální politiky v ČR
v kontextu s politikou EU.
14×21 cm, 200 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-3880-2

Publikace přináší
pozitivní zkušenosti
s volnočasovými aktivitami seniorů, které jsou
pro ně velmi důležité.
Obsahuje také návody,
ale i prezentaci výsledků
práce se seniory.
14×21 cm, 100 stran,
199 Kč, 8,36 €,
ISBN 978-80-247-4697-5

Zdravotní nauka 1. díl

2458

Učebnice pro obor sociální činnost

Iva Nováková
14×21 cm, 192 stran, 239 Kč, 9,42 €,
ISBN 978-80-247-3708-9

2456

Volnočasové aktivity
pro seniory

Zdravotní nauka
3. díl

Učebnice pro obor sociální činnost

Iva Nováková
14×21 cm, 144 stran,
199 Kč, 89 Kč, 3,75 €,
ISBN 978-80-247-3707-2

Zdravotní nauka 2. díl

Učebnice pro obor sociální činnost

Iva Nováková
14×21 cm, 208 stran, 249 Kč, 89 Kč, 3,75 €,
ISBN 978-80-247-3709-6

1938

2671

2348

2170

První pomoc
2., přepracované vydání

Vývoj miminka před
narozením Od embrya k porodu

Somatopatologie
Nauka o nemocech těla

Posttraumatický rozvoj
člověka

17×24 cm, 192 stran,
329 Kč, 13,82 €,
ISBN 978-80-247-4714-9

17×24 cm, 200 stran,
329 Kč, 14,81 €,
ISBN 978-80-247-3007-3

Jan Bydžovský

Martina Hourová,
Milena Králíčková, Petr Uher

14×21 cm, 80 stran,
85 Kč, 3,95 €,
ISBN 978-80-247-0680-1

17×24 cm, pevná vazba,
112 stran, 89 Kč, 3,74 €,
ISBN 978-80-247-1942-9

Jiří Mareš

1957

26043

25067

2098

Předlékařská první pomoc

Čekáme děťátko
2., aktualizované vydání

Nervové buňky a jejich svět

Anatomie a fyziologie
člověka
Pro humanitní obory

14×21 cm, 120 stran,
159 Kč, 6,41 €,
ISBN 978-80-247-2334-1

Kniha je určena studentům sociálně-zdravotnických oborů a profesionálním pracovníkům z řad
pomáhajících profesí.
Publikaci doplňují případové studie dokreslující
teoretickou část knihy.
14×21 cm, 192 stran,
269 Kč, 11,30 €,
ISBN 978-80-247-4139-0

14×21 cm, asi 144 stran,
cca 269 Kč, 11,30 €,
ISBN 978-80-247-5070-5

17×24 cm, pevná vazba,
384 stran, 399 Kč, 16,76 €,
ISBN 978-80-247-3781-2

Iva Kuzníková a kolektiv

Kniha je zaměřena na
cílovou skupinu z oblasti profese sociální
práce včetně sociální
práce ve zdravotnictví,
studenty sociální
práce a zdravotnických oborů.
14×21 cm, 224 stran,
259 Kč, 10,43 €,
ISBN 978-80-247-3676-1

Alena Merkunová, Miroslav Orel

17×24 cm, 304 stran,
429 Kč, 19,48 €,
ISBN 978-80-247-1521-6

Kvalita života seniorů
2486

Sociální práce ve zdravotnictví
2453

Sociální péče o seniory
Martina Hrozenská,
Dagmar Dvořáčková

Miroslav Orel

Martin Gregora,
Miloš Velemínský ml.

v domovech pro seniory
Dagmar Dvořáčková

Kniha se zabývá
teoretickými východisky
souvisejícími s problematikou stáří, přináší
přehled sociálních služeb
pro seniory, poukazuje
na konkrétní poznatky
z kvality života seniorů.
14×21 cm, 112 stran,
189 Kč, 8,51 €,
ISBN 978-80-247-4138-3

4086

Jan Bydžovský

2487

Miroslav Orel a kolektiv

Zvládání problémových
situací se seniory

nejen v pečovatelských službách
Marcela Hauke
Popisuje zvládání problémového chování seniorů
i dalších situací, s nimiž
se setkávají zaměstnanci
v pečovatelských službách
při zajišťování péče
seniorům v jejich domácím
prostředí.
14×21 cm, 128 stran,
239 Kč, 10,04 €,
ISBN 978-80-247-5216-7

