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Knihy
From disability rights towards a rights-based approach to long-term care in Europe: Final report :
Building an index of rights-based policies for older people / Magdi Birtha, Ricardo Rodrigues, Eszter
Zólyomi, Veronica Sandu, Katharine Schulmann. - 1. vyd. - Vienna : European Centre for Social Welfare
Policy and Research, 2019. - 70 s.
Plný text: https://www.euro.centre.org/publications/detail/3514
Plný text: https://www.researchgate.net/publication/322952727_From_disability_rights_towards_a_rightsbased_approach_to_long-term_care_in_Europe_Literature_review
51061
Anotácia: Tento pracovný dokument predstavuje výsledky preskúmania literatúry, uskutočneného v rámci
prvého pracovného balíka projektu "Od práv postihnutých k prístupu založenému na právach k dlhodobej
starostlivosti v Európe: Vytvorenie indexu politík založených na právach pre starších ľudí". Autori skúmajú
kľúčové koncepcie hnutia na zabezpečenie práv osôb so zdravotným postihnutím, aby pochopili, ako
môže hnutie za práva zdravotne postihnutých informovať prebiehajúcu politickú diskusiu o právach
starších ľudí a možných obmedzeniach bývalého modelu pri zabezpečovaní práv starších ľudí s
potrebami starostlivosti a podpory. Príspevok je na identifikáciou konkrétnych ľudských práv, ktoré by sa
mali brať do úvahy v rámci starostlivosti o starších ľudí.
starnutie populácie, práva ľudské, starostlivosť dlhodobá, ľudia starší, well-being, kvalita života, kvalita
života v staršom veku
Ľudské práva v škole : Názory učiteľov základných a stredných škôl / Marcela Bieliková, Tomáš
Runa. - 1. vyd. - Bratislava : CVTI, 2019. - 59 s. - ISBN 978-80-89965-31-1.
Plný text: https://www.minedu.sk/data/files/9616_ludske-prava.pdf
51049 - 51082
Anotácia: Dlhodobý monitoring vzdelávania a uplatňovania ľudských práv v školskom a rodinnom
prostredí sa realizuje v zmysle plnenia úloh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv.
Publikácia prináša najzaujímavejšie výsledky výskumu ľudských práv a práv dieťaťa v školskom prostredí,
pričom vychádza z názorov učiteľov základných a stredných škôl. Analýza súčasného stavu výučby k
ľudským právam, analýza jej kvality, ako aj zmapovanie miery aktivity učiteľov a škôl v predmetnej oblasti,
či analýza dodržiavania ľudských práv v školách prispeje k vytvoreniu celkového obrazu o vzdelávaní k
ľudským právam v podmienkach regionálneho školstva, k napĺňaniu cieľov výchovy a vzdelávania, k
špecifikácii problémov vo vzdelávaní v oblasti, ako aj pri dodržiavaní ľudských práv a práv dieťaťa v
školách.
Na základe výskumných zistení, vývojových trendov a poznatkov subjektov podieľajúcich sa na plnení
Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv a z toho vyplývajúceho Akčného plánu výchovy a
vzdelávania k ľudským právam pre rezort školstva, možno získané poznatky a problémy nielen definovať,
ale navrhnúť aj spôsoby ich riešenia a zvyšovať tak úroveň výchovy a vzdelávania k ľudským právam na
Slovensku.
práva ľudské, prostredie školské, učitelia, názory učiteľov, výchova k ľudským právam
Ľudské práva v škole - vnímanie a dodržiavanie ľudských práv a práv dieťaťa v školskom
prostredí: Názory žiakov základných a stredných škôl / Marcela Bieliková, Tomáš Runa. - 1. vyd. Bratislava : CVTI, 2019. - 69 s. - ISBN 978-80-89965-33-5.
Plný text: https://www.minedu.sk/data/files/9615_ludske-prava-vnimanie.pdf
51048 - 51083
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Anotácia: Dlhodobý monitoring vzdelávania a uplatňovania ľudských práv v školskom a rodinnom
prostredí sa realizuje v zmysle plnenia úloh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv.
Analýza súčasného stavu výučby k ľudským právam, analýza jej kvality v oblasti vzdelávania ľudských
práv, zmapovanie záujmu žiakov o problematiku ľudských práv a ich schopností využívať získané
poznatky v reálnom živote, ako aj zistenie dodržiavania ľudských práv v školskom prostredí prispeje k
vytvoreniu celkového obrazu o vzdelávaní k ľudským právam v podmienkach regionálneho školstva, k
napĺňaniu cieľov výchovy a vzdelávania, k špecifikácii problémov vo vzdelávaní v predmetnej oblasti a pri
dodržiavaní ľudských práv v školách.
Na základe výskumných zistení, vývojových trendov skúmanej problematiky a poznatkov subjektov
podieľajúcich sa na plnení Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv a z toho vyplývajúceho
Akčného plánu výchovy a vzdelávania k ľudským právam pre rezort školstva, bude možné získané
poznatky a problémy ako z pohľadu žiakov základných a stredných škôl tak aj ich pedagógov nielen
definovať, ale aj eliminovať a navrhnúť spôsoby ich riešenia. Zvyšovať tak úroveň výchovy a vzdelávania
k ľudským právam na Slovensku.
práva ľudské, názory žiakov, výchova k ľudským právam, dodržiavanie ľudských práv, vnímanie ľudských
práv, práva dieťaťa, prostredie školské, žiaci základných škôl, žiaci stredných škôl
Partnerské terapie Berta Hellingera : Jak žít v lásce / Bert Hellinger, Johannes Neuhauser. - 1. vyd. Praha : Pragma, 2005. - 345 s. - ISBN 80-7205-175-X.
51047
Anotácia: Kniha pro muže a ženy všech věkových kategorií toužících po naplněném partnerství. Jsou zde
poprvé komplexně a přehledně zaznamenány celoživotní zkušenosti Berta Hellingera na poli partnerských
vztahů.
vzťahy partnerské, terapia párová, terapia partnerských vzťahov
Právo na bývanie : Výskumné sondy v oblasti uplatňovania práva na bývanie na Slovensku / Michal
Riečanský, Geraldina Paľovčíková, Michaela Ujházyová. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské národné
stredisko pre ľudské práva, 2019. - 198 s. - ISBN 978-80-99917-05-8.
Plný text: http://www.snslp.sk/CCMS/files/Pravo_na_byvanie.pdf
51053
Anotácia: Právo na bývanie sa v rôznom rozsahu uvádza v ľudskoprávnych dokumentoch od podpísania
Všeobecnej deklarácie ľudských práv v roku 1948. Bývanie je totiž predpokladom pre vytvorenie domova.
Znamená preto viac než iba štyri steny a strechu nad hlavou. Je nielen miestom na oddych a odpočinok,
stravovanie, sebarozvoj, ale aj budovanie rodinných a komunitných vzťahov, formovanie vlastnej identity,
(priepustnosti) hraníc medzi "ja", "my" a "oni". Kvalita bývania priamo ovplyvňuje zdravie ľudí, či rozvoj
detí a mládeže, ktorí v ňom žijú a je jedným z ukazovateľov celkovej kvality života. Redukovanie bývania
na trh s realitami vedie k zabúdaniu na to, že bývanie je ľudským právom.
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva preto v roku 2019 realizovalo výskumné sondy v oblasti
realizácie práva zamerané na dostupnosť sociálneho bývania a vplyv deprivácie bývania na napĺňanie
základných potrieb. Na nasledujúcich stranách predstavuje Stredisko čiastkový pohľad na napĺňanie
práva na bývanie v Slovenskej republike, na silné a slabé stránky legislatívneho ukotvenia, nástrojov
verejných politík a ich praktickej implementácie.
bývanie, právo na bývanie, deprivácia, príklady dobrej praxe, prax dobrá, skupiny ohrozené, potreby
základné, dostupnosť bývania
Prežívanie voľného času v online priestore a konzumácia legálnych a nelegálnych drog u žiakov
základných a stredných škôl / Marcela Bieliková, Mária Janková, Marianna Pétiová. - 1. vyd. Bratislava: CVTI, 2019. - 77 s. - ISBN 978-80-89965-21-2.
Plný text: https://www.minedu.sk/data/att/16074.pdf
51051
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Anotácia: Do rúk sa vám dostáva publikácia, ktorá sumarizuje najzaujímavejšie výsledky prieskumu
prežívania voľného času v online priestore a konzumácie legálnych a nelegálnych drog u žiakov
základných a stredných škôl. Cieľom prieskumu bolo zmapovať a analyzovať spôsob prežívania voľného
času žiakov základných a stredných škôl so zameraním na využívanie moderných komunikačných
technológií a zároveň aj situáciu v užívaní legálnych a nelegálnych drog. Na základe získaných údajov
boli vybrané výsledky porovnané so zisteniami z predchádzajúcich výskumov. Prieskum predstavuje určitú
sondu do problematiky konzumácie legálnych a nelegálnych drog v prepojení na využívanie online
priestoru vo voľnom čase. Získané výsledky by tak mali predstavovať východisko pre hlbšie skúmanie
problematiky v nasledujúcich rokoch.
čas voľný, trávenie voľného času, prežívanie voľného času, priestor virtuálny, online priestor, žiaci
základných škôl, žiaci stredných škôl, konzumácia drog, drogy, drogy legálne, drogy nelegálne
Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS) / Petr Mareš, Ladislav Rabušic, Petr
Soukup. - 1. vyd. - Brno : Muni Press, 2019. - 576 s. - ISBN 9788021092471 : 34,49 EUR.
51062
Anotácia: Statistická gramotnost patří v dnešním světě do výbavy každého sebevědomého občana.
Denně se setkáváme s nejrůznějšími číselnými údaji, bombardují nás výsledky nejrůznějších výzkumů a
statistik. Obzvláště důležitá je statistická gramotnost pro studenty sociálních věd, protože sami budou
často v praxi výzkumy založené na kvantitativních datech připravovat a zpracovávat. Autoři této učebnice,
sami erudovaní výzkumníci, zúročili v textu svou dlouholetou zkušenost s vedením vysokoškolských kurzů
analýzy dat. Nepředkládají proto akademický výklad statistiky, ale srozumitelné návody, jak statisticky
analyzovat datové soubory obsahující kvantitativní údaje.
Text je přizpůsoben nejen požadavkům a logice výuky statistiky v bakalářském programu sociologie, ale i
logice populárního programu IBM SPSS, který je při ní používán. K učebnici jsou na webu přiloženy
všechny datové soubory, s nimiž se v textu operuje, a pomůcky pro praktickou analýzu dat včetně skriptů
pro SPSS. Kniha navazuje na dříve vydanou úspěšnou knihu stejného autorského kolektivu, text je na
mnohých místech doplněn, navíc je rozšířen o dvě zcela nové kapitoly. Další doprovodné materiály lze
nalézt na doprovodném webu.
analýza štatistická, dáta sociologické, vedy sociálne, SPSS, štatistika, údaje kvantitatívne, výskumy
sociálnovedné, výskum sociologický
Vnímanie extrémizmu a terorizmu z pohľadu žiakov základných a stredných škôl / Marianna
Pétiová. - 1. vyd. - Bratislava : CVTI, 2019. - 71 s. - ISBN 978-80-89965-15-1.
51007 - 51050
Anotácia: Výskum bol zameraný na zistenie prejavov extrémizmu v školskom prostredí a vychádzal z
Programového vyhlásenia súčasnej vlády a z Národného akčného plánu boja proti terorizmu na roky
2015-2018.
Cieľom úlohy bolo zistenie názorov, informovanosti a osobných skúseností žiakov základných a stredných
škôl s prejavmi extrémizmu a vnímanie terorizmu ako závažnej hrozby súčasnej doby.
Úloha nadviazala na riešenie problematiky intolerancie, násilia a extrémizmu u mladých ľudí, ktoré boli
realizované v rokoch 2010 a 2016. V roku 2018 bol dotazník doplnený o súbor otázok zameraných na
vnímanie terorizmu a jeho vplyvu na život mladých ľudí na Slovensku.
Výskum sa realizoval metódou dotazníkového zisťovania u žiakov základných a stredných škôl v rámci
celého Slovenska. Výberový súbor tvorili žiaci 7., 8. a 9. ročníkov základných škôl a žiaci 1., 2. a 3.
ročníkov stredných škôl zo všetkých krajov Slovenskej republiky. Výberový súbor spĺňal kritériá
reprezentatívnosti vzhľadom na základný súbor žiakov základných a stredných škôl vo veku od 12 do 18
rokov. Bol utvorený voľným kvótovým výberom so znáhodnením osoby v poslednom kroku so
stratifikáciou na celom území Slovenskej republiky.
extrémizmus, terorizmus, názory, názory žiakov, žiaci základných škôl, žiaci ZŠ, žiaci SŠ, žiaci stredných
škôl
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Vplyv legálnych a nelegálnych drog na život žiakov základných a stredných škôl / Marianna Pétiová.
- 1. vyd. - Bratislava : CVTI, 2019. - 95 s. - ISBN 978-80-89965-34-2.
Plný text: https://www.minedu.sk/data/att/16062.pdf
51052 - 51081
Anotácia: Výskumná úloha má kontinuálny charakter a jej cieľom je zachytiť a porovnať celkové vývojové
trendy názorov a postojov žiakov základných a stredných škôl týkajúcich sa konzumácie legálnych a
nelegálnych drog. Za veľký prínos je považovaná možnosť komparácie dát s výsledkami výskumov z
rokov 2001, 2003, 2009, 2012 a 2018. Dotazník je tvorený tak, aby bola zachovaná kontinuita v oblasti
fajčenia tabakových výrobkov, konzumácie alkoholu a užívania nelegálnych drog z minulých rokov.
drogy, drogy legálne, drogy nelegálne, žiaci základných škôl, žiaci stredných škôl, užívanie drog

Výskumné správy
Analýza výdavkov domácností na bývanie / Daniel Gerbery. - Bratislava : IVPR, 2019. - 45 s.
Plný text: https://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2020/07/Anal%C3%BDza-v%C3%BDdavkov-nab%C3%BDvanie-fin%C3%A1lna-verzia.pdf
V 51057 (L)
Anotácia: Výskumná správa prináša analýzu vybraných dôležitých aspektov bývania na Slovensku.
Popisuje súčasný stav a vývoj podmienok bývania a mapuje výšku a štruktúru výdavkov za bývanie v
rôznych častiach príjmovej distribúcie. Popri tom ponúka aj stručný komparatívny prehľad zacielenia
verejných politík v oblasti bývania v krajinách OECD a EÚ. Správa sa opiera o údaje zo zisťovania EU
SILC a Rodinné účty, ktoré poskytol Štatistický úrad SR. Väčšina analýz má deskriptívnu povahu, keďže
cieľom bolo poskytnúť čo najviac detailov týkajúcich sa čo najväčšieho počtu aspektov bývania na
Slovensku.
bývanie, výdavky na bývanie, podmienky bývania, výdavky na bývanie minimálne, účty rodinné, EU SILC
Odstraňovanie bariér a zvyšovanie úrovne BOZP u zahraničných pracovníkov : I. etapa. Správa z
výskumnej úlohy / Miroslava Kordošová. - Bratislava : IVPR, 2019. - 85 s.
Plný text: https://ivpr.gov.sk/wpcontent/uploads/2020/03/odstranovanie_barier_zahr_prac_vu_kordosova_2019.pdf
V 51060 (L)
Anotácia: Výskumný projekt sa zameriava najmä na analýzu zamestnávania zahraničných pracovníkov
ako celku v Slovenskej republike, s väčším dôrazom na cudzích pracovníkov z tretích krajín a ich
pracovné podmienky a zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nelegálne zamestnávanie a
nelegálnu prácu, a na kultúrne odlišnosti a možnosti komunikácie a sociálnej práce s cudzími
pracovníkmi. Hlavným cieľom je napomôcť k presadzovaniu rovnakých podmienok, odstraňovania bariér,
diskriminácie a znižovania pracovných úrazov a zvyšovanie celkovej úrovne pracovných podmienok
zahraničných pracovníkov. Ide o 2-ročný výskumný projekt. Správa z výskumnej úlohy poskytuje analýzy
podmienok zamestnávania, pobytu, pracovných podmienok a BOZP cudzích pracovníkov a možnosti
komunikácie a odstraňovania bariér - jazykových či stereotypov.
pracovníci zahraniční, podmienky pracovné, komunikácia, odstraňovanie bariér, BOZP, bezpečnosť a
ochrana zdravia pri práci
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Prieskum nájomného bývania a mestských ubytovní v okresných mestách SR / Milan Fico, Darina
Ondrušová, Daniel Škobla. - Bratislava : IVPR, 2019. - 35 s.
Plný text: https://ivpr.gov.sk/wpcontent/uploads/2020/01/prieskum_najomneho_byvania_fico_ondrusova_skobla_2019-1.pdf
V 51058 (L)
Anotácia: Predkladaný materiál prezentuje zistenia prieskumu zameraného na nájomné bývanie a
prevádzkovanie mestských ubytovní ako jedného z nástrojov riešenia bytovej núdze v okresných mestách
SR za apríl 2019. Obsahuje dáta o počtoch mestských nájomných bytov a nájomných bytov na
komerčnom trhu, ktoré boli ponúkané na prenájom prostredníctvom realitných kancelárií. Rovnako
informuje o počte neobsadených bytov; počte žiadateľov o byt; o priemernej výške mesačného
nájomného. V prípade mestských ubytovní sa zameriava na kvalifikovaný odhad profilu ich klientov a na
ďalšie vybrané ukazovatele.
Dáta boli získané od okresných miest na základe žiadosti o slobodný prístup k informáciám a v prípade
ubytovní prostredníctvom dotazníkového prieskumu medzi vedúcimi pracovníkmi. Údaje o bytoch na
komerčnom trhu pochádzajú z portálu Cenovej mapy nehnuteľností. Cieľom prieskumu bolo zmapovať
súčasný stav dostupnosti nájomného bývania a poskytovania ubytovania v mestských ubytovniach v
okresných mestách SR. Výsledky ukazujú, v ktorých mestách je problém s nízkou dostupnosťou
nájomného bývania najvypuklejší.
bývanie, dostupnosť bývania, byty nájomné, byty na prenájom, ubytovne mestské, mestá okresné, výška
nájomného, príspevok na bývanie
Prieskum socio-ekonomickej situácie seniorov na Slovensku / Rastislav Bednárik. - Bratislava :
IVPR, 2019. - 33 s.
Plný text: https://ivpr.gov.sk/wpcontent/uploads/2020/02/prieskum_socioekon_situacie_seniorov_na_slovensku_bednarik_2019.pdf
V 51059 (L)
Anotácia: Štúdia prezentuje výsledky empirického výskumu na vzorke 515 seniorov poberajúcich starobný
dôchodok. Zber údajov z celého územia Slovenska formou vyplňovaných dotazníkov zabezpečila Jednota
dôchodcov Slovenska, keď rozhovory vykonali členovia JDS prevažne na jeseň 2018 a potom i v zime
2019.
Štúdia má päť častí. Na začiatku je tu podrobne uvedený rámec pre demografické a socioekonomické
postavenie seniorov na Slovensku v období posledných 20 rokov. Následne sú prezentované výsledky
prieskumu v štyroch častiach. Popísané sú aktuálne problémy starších, ich materiálna a zdravotná
situácia vrátane postojov k nej, pracovné aktivity a postoje k práci u seniorov a tiež každodenný život
seniorov. Výsledky prieskumu sú porovnávané s výsledkami obdobného prieskumu vykonaného v roku
2004.
seniori, ľudia starší, postavenie starších ľudí v spoločnosti, situácia materiálna, problémy zdravotné,
situácia zdravotná, postoje k práci, aktivity každodenné, život každodenný
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Články z periodík
Bezpečná práca
Bezpečnosť pri práci na tvárniacich strojoch / Mikuláš Moncman.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.6/2019, s. 13.
stroje tvárniace, tvárnenie kovov, bezpečnosť, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, inšpekcia práce,
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Elektrické zariadenia v stavbe z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti / Pavol Komár.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.6/2019, s. 27.
zariadenia elektrické, stavby, rozvádzače, požiare, zdroje, bezpečnosť požiarna, ochrana požiarna
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Novinky v oblasti bezpečnosti detských ihrísk / Samuel Maljarčik.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.6/2019, s. 11.
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Odpovedáme čitateľom : Osobné ochranné pracovné prostriedky / Miroslava Kordošová.
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látky biologické, choroby z povolania, BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
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Mobilný telefón - dobrý služobník, zlý pán / N. Viznerová.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.2/2020, s. 13.
telefóny mobilné, technológie komunikačné
Návrh metodiky záchranných prác pri dopravnej nehode elektromobilu v podmienkach HaZZ / P.
Buchcar.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.3/2020, s. 14.
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Nebezpečné látky / Anastázia Bezáková.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.3/2020, s. 36.
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práci
Poskytovanie OOPP a ochrana dýchacích ciest počas pandémie koronavírusu / Miroslava
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ochranné, pandémia, koronavírus, ochrana dýchacieho systému, BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia
pri práci
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In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.1/2020, s. 3.
kategorizácia prác, kategorizácia pracovných činností, práca, riziko zdravotné
Smrteľný pracovný úraz pri ťažbe dreva / M. Sabo.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.2/2020, s. 36.
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In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.2/2020, s. 3.
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Vplyv výroby a prevádzky konštrukcií na ich spoľahlivosť a bezpečnosť / Ľ. Mráz.
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Výbuch osobného automobilu v garáži rodinného domu s následným požiarom / M. Chládek, P.
Dafčík.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.2/2020, s. 10.
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Výsledky kontrol v rámci európskej kampane SLIC BOZP agentúrnych zamestnancov a vyslaných
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legislatíva, zákony, ochrana zdravia, ochrana zdravia pri práci, pandémia, koronavírus, ohrozenie zdravia,
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Bezpečnost a hygiena práce
Budoucnost BOZP v době čtvrté průmyslové revoluce / Lucie Kyselová.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.12/2019, s. 22.
BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, revolúcia priemyselná štvrtá, technológie
Problematika psychické zátěže, stresu a násilí na pracovišti / Miroslav Král.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.12/2019, s. 10.
záťaž psychická, záťaž pracovná psychická, záťaž psychická pracovná, stres, násilie na pracovisku,
pracovisko
Staveniště je stále jedno z nejrizikovějších pracovišť / Jiří Vala.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.12/2019, s. 2.
stavenisko, stavba, stavby, pracovisko, riziká, BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, práca na
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BOZP v digitalizovaném světě / Jiří Vala.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.2/2020, s. 25.
technológie, technológie digitálne, digitalizácia, BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Hodnocení osvětlení vnitřních pracovních prostorů / Miroslav Král.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.4/2020, s. 10.
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pandémia, koronavírus, právo pracovné, Česká republika, zamestnanci, zamestnávatelia
Měnící se svět práce a wellbeing / Jiří Vala.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.3/2020, s. 22.
svet práce, práca, digitalizácia, technológie, well-being, well-being v práci, wellbeing, zdravie, pohoda
(Ne)bezpečný provoz a používání strojů a zařízení / Jiří Vala.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.5/2020, s. 12.
stroje, zariadenia technické, zariadenia strojové, prevádzka, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
bezpečnosť, BOZP
Několik poznámek k ochranným prostředkům / Eva Dandová.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.5/2020, s. 25.
prostriedky pracovné, prostriedky pracovné osobné ochranné, BOZP
Nový evropský předpis pro osobní ochranné prostředky / Karel Škréta.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.1/2020, s. 7.
prostriedky pracovné, prostriedky pracovné osobné ochranné, legislatíva EÚ, legislatíva európska,
predpisy, BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Porušování bezpečnostních předpisů / Martin Mikyska.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.2/2020, s. 23.
bezpečnosť, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, BOZP, predpisy, predpisy BOZP, porušovanie
predpisov
Problematika školitelů obsluh manipulačních vozíků s vlastním pohonem z úhlu pohledu soudních
znalců / Jana Maturová, Miroslav Valta.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.3/2020, s. 5.
školitelia, školenia, obsluha technických zariadení, vozíky manipulačné, vozíky, vozíky motorové, znalci
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Projevy a posuzování vibrací v pracovním prostředí na zdraví člověka / Miroslav Král.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.2/2020, s. 2.
vibrácie, expozícia vibráciám, expozícia vibráciám pri práci, prostredie pracovné, práca, zdravie, vplyv na
zdravie, BOZP, ochrana zdravia, ochrana zdravia zamestnancov, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
prejavy, posudzovanie
Předcházení muskuloskeletálním poruchám souvisejícím s prací / Jiří Vala.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.1/2020, s. 15.
ochorenia muskuloskeletálne, prevencia, ochrana zdravia, práca, zdravie, choroby z povolania
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů I / Antonín Dušátko.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.3/2020, s. 11.
regále, skladovanie, skladovanie regálové, predpisy bezpečnostné, BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia
pri práci, sklady
Resilience, osobní a organizační odolnost na pracovišti / Jiří Vala.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.4/2020, s. 26.
reziliencia, odolnosť, odolnosť organizačná, pracovisko, stres
Špatné pracovní podmínky - vznik stresu na pracovišti / Ladislav Jouza.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.5/2020, s. 29.
podmienky pracovné, stres, stres na pracovisku, BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
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Vybavování zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky pohledem jejich ochrany
před infekčními onemocněními / Martin Mikyska, Zbyněk Moravec, Barbora Vančurová.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.4/2020, s. 2.
prostriedky pracovné, prostriedky pracovné osobné ochranné, zamestnanci, ochrana zdravia, ochorenia
infekčné, koronavírus, pandémia, COVID-19
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců / Josef Senčík, Pavlína Sedláčková, Marek
Nechvátal, Jiří Vala, Libor Čtrnáctý, Jiří Bláha, Petr Syrný.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.2/2020, s. 12.
zamestnávanie cudzincov, cudzinci, cudzinci na trhu práce, zamestnávanie, zamestnanci, pracovníci
Vyhledávání rizik aneb jak se naučit správně hledat / Lucie Kyselová.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.3/2020, s. 2.
riziká, vyhľadávanie, vyhľadávanie rizík, posudzovanie rizík, BOZP

Demografie
An Introduction to the Population Projection of the Czech Republic of the Czech Statistical Office
2018-2100 / Terezie Štyglerová.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - č.4/2019, s. 245-248.
projekcia demografická, projekcia obyvateľstva, projekcie demografické, projekcie populačné, Česká
republika
Fertility Assumptions in the Population Projection of the Czech Republic of Czech Statistical
Office 2018-2100 / Kryštof Zeman.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - č.4/2019, s. 249-260.
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vekovo špecifická, miera pôrodnosti hrubá, plodnosť kohortná, miera plodnosti úhrnná, vek matky
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In Between City and Village: The Development of Spatial Patterns of Czech Suburbanisation 19972016 / Martin Ouředníček, Adam Klsák, Petra Špačková.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - č.4/2019, s. 299-308.
suburbanizácia, mestá, mestá a obce, dedina, dediny, mesto, predmestia, Česká republika
Mortality Assumptions and Forecasting Methodology: Population Projection of the Czech Republic
from the Czech Statistical Office, 2018-2100 / Markéta Pechholdová.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - č.4/2019, s. 261-280.
úmrtnosť, prognózy, prognózy demografické, projekcie, projekcie demografické, projekcie populačné,
starnutie, Česká republika, dĺžka života očakávaná
The Main Results in the Population Projection of the Czech Republic of Czech Statistical Office
2018-2100 / Roman Kurkin.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - č.4/2019, s. 287-295.
projekcie demografické, projekcie populačné, Česká republika, štruktúra populačná, starnutie populácie
Diabetici v Česku v období 2010-2017 se zaměřením na pacienty v péči diabetologických
ambulancí / Luděk Šídlo, Boris Burcin.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - č.1/2020, s. 51-61.
diabetes mellitus, diabetici, Česká republika, ambulancie diabetologické, počet, štruktúra
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Duševní poruchy a omezení svéprávnosti v České republice v regionálním pohledu / Lubica
Juríčková, Kateřina Ivanová, Blanka Nechanská, David Pánek.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - č.2/2020, s. 91-101.
poruchy duševné, diagnóza psychiatrická, obmedzenie svojprávnosti, svojprávnosť, regióny, Česká
republika
Interpolace měr plodnosti podle věku v ČR pomocí kvadratických splinů ve vybraných letech / Filip
Hon, Jitka Langhamrová.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - č.2/2020, s. 71-88.
plodnosť úhrnná, miera pôrodnosti vekovo špecifická, modelovanie štatistické, projekcie, projekcie
populačné, projekcie demografické
Přispěl zákon o sociálních službách ke zvýšení jejich dostupnosti? / Ladislav Průša.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - č.2/2020, s. 102-114.
zákon o sociálnych službách, Česká republika, služby sociálne, dostupnosť sociálnych služieb, kapacita
zariadení, zariadenia sociálnych služieb, služby pre starších ľudí, seniori, ľudia starší, služby pre starších
ľudí rezidenčné, zariadenia sociálnej starostlivosti, starostlivosť sociálna ústavná, žiadosť o umiestnenie,
služby sociálne pobytové, služby sociálne rezidenčné
Region, věk a dostupnost zdravotních služeb: Případ všeobecného praktického lékařství v Česku /
Kateřina Maláková.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - č.1/2020, s. 14-26.
regióny, vek, služby zdravotné, dostupnosť zdravotnej starostlivosti, dostupnosť, populácia, zdravotníctvo,
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Regionální diferenciace plodnosti podle typologie venkova / Oldřich Hašek.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - č.1/2020, s. 3-13.
Česká republika, diferenciácia regionálna, pôrodnosť, plodnosť, vidiek, typológia
Vyšetřenost údajů o dojížďce ve sčítání lidu v roce 2011 a jejich rekonstrukce pomocí metody
Jaro-Winkler / Robert Šanda.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - č.1/2020, s. 27-42.
cenzus, sčítanie obyvateľov, sčítanie obyvateľstva, sčítanie domácností, cenzus populačný, Česká
republika, kvalita dát, rekonštrukcia dát, dochádzanie

Ekonomické rozhľady
Bitcoin Volatility Analysis: Deterministic and Probabilistic Approach = Analýza volatility bitcoinu:
deterministický a probabilistický prístup / Stanislav Kováč.
In: Ekonomické rozhľady. - ISSN 0323-262X. - č.4/2019, s. 375-387.
kryptomeny, Bitcoin, volatilita, volatilita stochastická, GARCH model, ekonomika, investovanie, financie,
trhy finančné
Can Money Buy Health? DEA Analysis of Healthcare Expenditure = Dá sa kúpiť zdravie za
peniaze? Analýza obalu dát výdavkov na zdravotníctvo / Patrik Jankovič, Peter Mandžák.
In: Ekonomické rozhľady. - ISSN 0323-262X. - č.4/2019, s. 415-428.
analýza dát, analýza obalu dát, zdravotnícvo, starostlivosť zdravotná, efektivita nákladov na bezpečnosť,
efektívnosť výdavkov, výdavky na zdravotníctvo, výdavky na zdravotnú starostlivosť, modelovanie, CCR
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Determining the Significance Level of Tourist Regions in Slovak Republic by Cluster Analysis =
Stanovenie úrovne významnosti regiónov cestovného ruchu v Slovenskej republike pomocou
zhlukovej analýzy / Jozef Gáll.
In: Ekonomické rozhľady. - ISSN 0323-262X. - č.4/2019, s. 451-462.
analýza klastrová, metódy, klastre, turizmus, ruch cestovný, regióny turistické, Slovensko, regionalizácia
Relationship Between World-Mindedness and Consumer Ethnocentrism: A Case of Slovakia =
Vzťah medzi sveto-mysliteľstvom (kozmopolitizmom) a spotrebiteľským etnocentrizmom: v
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