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Knihy
Ako písať záverečné a kvalifikačné práce : Ako písať bakalárske, diplomové, dizertačné,
špecializačné, habilitačné práce, seminárne a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a
odbornej činnosti, ako urobiť bibliografické odkazy a citovať tradičné a elektronické dokumenty /
Dušan Katuščák. - 4. vyd. - Nitra : Enigma, 2007. - 162 s. - ISBN 978-80-89132-45-4 : 180.- Sk.
49706 (L) - 51076
Anotácia: Príručka chce pomôcť všetkým autorom zdokonaliť sa v pisateľskom remesle a zvýšiť úroveň
ich vedeckej a odbornej komunikácie. Odborná príručka sa týka písomných odborných a vedeckých prác.
Ide najmä o diplomové práce, dizertačné práce, rigorózne práce, záverečné a atestačné práce, seminárne
práce a referáty na výučbu, ročníkové práce a práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti.
práce záverečné, práce kvalifikačné, práce dizertačné, práce habilitačné, práce bakalárske, citovanie,
záznamy bibliografické, príručky
BOZP pre školy a školské zariadenia / Viera Tomková, Melánia Feszterová, Róbert Bulla, Jana
Depešová. - 1. vyd. - Bratislava : Raabe, 2019. - 220 s. - ISBN 978-80-8140-380-4 : 27,47 EUR.
51045 - 51074
Anotácia: Jednou zo základných povinností zriaďovateľov škôl, vedenia a učiteľov škôl je vytváranie
takých pracovných, výchovných a vzdelávacích podmienok na školách, ktoré zaručia, aby vzdelávanie,
výchova a sprevádzajúce školské aktivity nemohli byť narušené vznikom nežiaducich a zdravie
ohrozujúcimi situáciami. Zárukou bezpečnej školy je, aby všetci účastníci, ktorí sa podieľajú a zúčastňujú
výchovno-vzdelávacieho procesu mali základné vedomosti z BOZP a tieto vedeli aj vo výkone svojej
práce alebo činnosti tvorivo uplatňovať.
Obsah jednotlivých kapitol poskytuje návod na postup predchádzania úrazov na škole, a to aktívnou
preventívnou činnosťou vedenia a učiteľov školy a to formou presadzovania dodržiavania pravidiel BOZP
vo výchove a vzdelávaní na škole. Čitatelia by mali v práci nájsť odpovede na základné otázky riešenia
procesu vzdelávania s ohľadom na BOZP. Teda, ako zabezpečiť bezpečnú prácu účastníkov výchovy a
vzdelávania v škole.
Publikácia pomôže riaditeľom a zriaďovateľom zorientovať sa v povinnostiach školy súvisiacich s BOZP.
Zistia, za čo v súvislosti s BOZP sú zodpovední, čo musia zabezpečiť.
Zistia, kto im pri zabezpečovaní BOZP na škole môže byť nápomocný (preventívne a ochranné služby) a
kto zabezpečenie BOZP na škole môže kontrolovať (zástupca zamestnancov pre bezpečnosť, odbory,
inšpekcia práce).
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, BOZP, školy, BOZP v školstve, príručky, školy základné, školy
stredné
Deti v sieti : Ako chrániť seba a naše deti na internete / Monika Gregussová, Miroslav Drobný. - 1.
vyd. - Bratislava : MV SR/MŠVVŠ SR/MF SR, 2013. - 112 s. - ISBN 9788097067663.
Plný text: https://www.zodpovedne.sk/index.php/sk/component/jdownloads/finish/1-knihy-a-prirucky/9kniha-deti-v-sieti-2013-14?Itemid=0
51069
Anotácia: Deti a dospievajúci sú jednou z najviac ohrozených skupín vo virtuálnom prostredí a zároveň sú
tými, pre ktorých sú nové technológie najväčším lákadlom. Publikácia prináša prehľad základných
ohrození virtuálneho sveta, ako sú kyberšikanovanie, závislosti, nadväzovanie vzťahov cez internet či
zneužitie osobných údajov. Čitatelia sa dozvedia, ako tieto riziká vyzerajú, ako ich rozpoznať, ako pred
nimi ochrániť deti a ako sa s nimi o týchto témach rozprávať.
Publikácia je určená predovšetkým rodičom, ale aj učiteľom a iným pracovníkom s deťmi a mládežou,
ktorí sa tejto oblasti venujú a chcú sa v nej lepšie orientovať.
deti, ochrana detí, internet, siete sociálne, prostredie virtuálne, kybergrooming, kyberšikana,
kyberšikanovanie, kyberpriestor
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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
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
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Názory žiakov základných a stredných škôl na prejavy extrémizmu a ich pohľad na terorizmus /
Marianna Pétiová. - 1. vyd. - Bratislava : CVTI, 2019. - 75 s.
Plný text: https://www.minedu.sk/data/att/16063.pdf
51080
Anotácia: Výskum bol zameraný na zistenie prejavov extrémizmu v školskom prostredí a vychádzal z
Programového vyhlásenia súčasnej vlády a z pripravovaného Národného akčného plánu boja proti
terorizmu na roky 2019-2022.
Cieľom úlohy bolo zistenie názorov, informovanosti a osobných skúseností žiakov základných a stredných
škôl s prejavmi extrémizmu a ich pohľad na terorizmus ako závažnú hrozbu súčasnej doby. Úloha
nadviazala na riešenie problematiky intolerancie, násilia a extrémizmu u mladých ľudí ktoré boli
realizované v rokoch 2010, 2016 a 2018 tak, aby bolo možné porovnať aj otázky zamerané na vnímanie
terorizmu.
extrémizmus, terorizmus, názory žiakov, prejavy extrémizmu, intolerancia, násilie, postoje, postoje detí,
názory, žiaci základných škôl, žiaci stredných škôl
Odvrácená tvář transgenderu / Walt Heyer. - 1. vyd. - Praha : Klika, 2020. - 160 s. - ISBN
9788076660038.
51078
Anotácia: Kniha Odvrácená tvář transgenderu působivě popisuje škody, které na lidech napáchali
takzvaní "genderoví odborníci", kteří tlačí na lidi, aby podstoupili změnu pohlaví, ačkoli ji ve skutečnosti
nepotřebují.
Prožijte syrové emoce a "aha" okamžiky třiceti lidí, kteří byli přesvědčeni, že změna pohlaví je jediné
možné řešení jejich problémů, avšak později zjistili, že udělali chybu.
transgender, zmena pohlavia, ľudia transrodoví, osoby transrodové
Ochrana života a zdravia : Prierezová téma. Pre učiteľov 1. - 9. ročníka základnej školy / Katarína
Dutková. - 1. vyd. - Bratislava : Raabe, 2018. - 164 s. - ISBN 9788081403163 : 15 EUR.
51075
Anotácia: Odborná publikácia, ktorá uľahčuje učiteľom prípravu na vyučovanie s využitím prierezovej témy
Ochrana života a zdravia podľa ročníkov a jednotlivých predmetov. Je určená pre učiteľov 1. – 9. ročníka
ZŠ a je spracovaná podľa Inovovaného ŠVP pre základné školy.
Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávacie
oblasti. Jednou z nich je Ochrana života a zdravia.
Obsah učiva prierezovej témy je povinný každý učiteľ zakomponovať do svojho tematického výchovnovzdelávacieho plánu. Na trhu takto spracované témy v jednej publikácii pre túto prierezovú tému Ochrana
života a zdravia neboli až doteraz dostupné. Vďaka novej pomôcke už viac nemusia učitelia informácie
pracne vyhľadávať z rôznych zdrojov.
Brožúra ich zorientuje v danej problematike a na svojom vyučovacom predmete: slovenský jazyk a
literatúra, dejepis, prírodoveda, geografia, vlastiveda, občianska náuka, fyzika, etická výchova, chémia,
matematika, biológia, informatika, pracovné vyučovanie, informatická výchova, telesná a športová
výchova, technika a výtvarná výchova.
ochrana zdravia, ochrana života, BOZP, bezpečnosť, ochrana, výchova k BOZP, vzdelávanie, žiaci
základných škôl, témy prierezové
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Okamžité skončenie pracovného pomeru / Andrea Olšovská, Katarína Divékyová, Marián Mészáros. 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. - 104 s. - ISBN 978-80-7598-668-9 : 10,80 EUR.
51072
Anotácia: Okamžité skončenie pracovného pomeru predstavuje radikálny zásah do pracovného pomeru.
Ako jeden zo spôsobov skončenia pracovného pomeru ho môže využiť zamestnávateľ, ako aj
zamestnanec, no jeho využitie sa obmedzuje na výnimočné prípady taxatívne vymedzené Zákonníkom
práce.
Publikácia podrobne približuje čitateľovi tento inštitút pracovného práva z hľadiska zamestnávateľa, ako aj
z hľadiska zamestnanca.
Autori publikácie sa však neobmedzili len na vysvetlenie súvisiacich ustanovení Zákonníka práce, ale
poukazujú aj na rozhodovaciu prax slovenských a českých súdov formou odkazov na ich relevantné
rozhodnutia.
Publikácia je určená predovšetkým zamestnávateľom, zamestnancom, zástupcom zamestnancov,
personalistom a širokej odbornej verejnosti, ktorá sa venuje pracovnému právu.
pomer pracovný, skončenie pracovného pomeru, skončenie pracovného pomeru okamžité, právo
pracovné, personalistika
Právny a odborný rámec zriaďovania a fungovania siete intervenčných tímov : Východisková
analýza / Marián Filčík. - 1. vyd. - Bratislava : IVPR, 2020. - 62 s. - ISBN 978-80-7138-170-9.
Plný text: https://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2020/07/Východisková-analýza_Intervenčné-centrá.pdf
51063
Anotácia: V tejto štúdii sa venujeme postupom krízovej intervencie formou multinštitucionálnej intervencie
v prípadoch domáceho násilia a násilia na ženách. Spolupráca všetkých zúčastnených inštitúcií, aktérov a
aktérok v oblasti domáceho násilia a násilia na ženách bola opakovane identifikovaná ako nevyhnutná pre
efektívny boj s týmito fenoménmi.
Tradičné modely riešenia prípadov domáceho násilia a násilia na ženách stoja na izolovaných aktéroch,
na ktorých sa môžu obete násilia obrátiť. Tie vedú k obmedzenej informovanosti nielen medzi orgánmi,
ktoré majú poskytovať pomoc obetiam, ale aj medzi obeťami samotnými.
Nekoordinované postupy vedú k horšiemu riešeniu prípadov násilia a v konečnom dôsledku zaťažujú obeť
potrebou opakovaných návštev, aktívneho vyhľadávania pomoci a podobne.
Multiinštitucionálny prístup by mal byť holistický a koordinovaný tak, aby všetky aktivity, opatrenia a
programy na seba nadväzovali a boli harmonizované. A to od aktivity orgánov činných v trestnom konaní,
po zdravotnícke služby, psycho-sociálne služby, služby zabezpečujúce bezpečnosť obetí a tak ďalej.
Výhodou takejto spolupráce inštitúcií a organizácií podieľajúcich sa na riešení prípadov domáceho násilia
a násilia na ženách je, že sa tým zároveň vytvára sieť ľudí, na ktorých je možné zacieliť vzdelávanie a
ktorí tvoria významný zdroj informácií o tom, čo v danom systéme funguje a čo naopak nie.
Takýto prístup zo sebou nesie mnoho výziev, pretože na to aby bol efektívny, musia do neho byť zapojení
aktéri z rôznych profesionálnych a inštitucionálnych sfér, medzi ktorými je potrebné vytvoriť vzájomnú
dôveru a ochotu a spolupracovať.
Hlavnými cieľmi multiinštitucionálneho prístupu bude vždy zaručiť a zabezpečiť prístup k službám a
pomoci pre obete. Tieto služby musia byť vzájomne prepojené a poskytované na základe spoločných,
dohodnutých pravidiel, metód a postupov. Musia mať stanovenú zodpovednosť aktérov na jednotlivých
úrovniach, pričom aktéri musia byť koordinovaní v oblasti riešenia prípadov domáceho násilia a násilia na
ženách, ako aj v oblasti prevencie. Napokon je nevyhnutné, aby vzájomná spolupráca viedla k zberu
presných a spoľahlivých dát o prípadoch násilia a jednotlivých intervenciách.
Cieľom tejto štúdie je preto opísať dobrú prax v krajinách, ktoré aplikujú modely multiinštitucionálnej
spolupráce, či už na všetkých úrovniach, alebo aspoň v niektorých oblastiach súvisiacich s domácim
násilím a násilím na ženách. Dokument pritom používa základnú terminológiu a východiská, ktoré už boli
podrobne rozpracované v iných publikáciách, najmä pojmy multiinštitucionálna spolupráca, resp.
multiinštitucionálna intervencia, ktorej formou sú aj intervenčné tímy a centrá.
intervencia krízová, analýzy, násilie páchané na ženách, násilie domáce, príklady z praxe, prax
zahraničná, služby pre ženy, intervencie, intervencia policajná, ochrana pred násilím, právo, tímy
intervenčné, centrá intervenčné, legislatíva
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Prečo na manželstve záleží : Tridsať záverov spoločenskovedných výskumov. - 1. vyd. - Rovinka :
Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, 2015. - 68 s. - ISBN 9788097173814.
51079
Anotácia: Skupina výskumníkov pod vedením W. B. Wilcoxa zhromaždila množstvo vedeckých poznatkov
o rodine, ktoré zosumarizovala do tridsiatich téz. Zamerali sa najmä na oblasti ako ekonomika, vzťahy,
fyzické a psychické zdravie, kriminalita a domáce násilie. Skúmajú, aký vplyv na tieto oblasti majú rôzne
formy rodinného usporiadania - manželstvo, kohabitácia, neúplné rodiny, či zložené domácnosti. Osobitnú
pozornosť venujú vplyvom kohabitácie na dnešné manželstvo, rodinný život a dobro detí. Sumarizujú tiež
výskumy o vplyve rozvodov, nevlastných rodín a neúplných rodín na deti, dospelých a širšiu spoločnosť.
Cieľom tejto súhrnnej správy je zhrnúť aktuálne výskumy v oblasti rodiny do stručnej a prehľadnej podoby,
a prispieť tak k lepšiemu pochopeniu významu manželstva v dnešnej spoločnosti.
rodina, manželstvo, spolužitie partnerské, kohabitácia, rozvody, rodiny neúplné, domácnosti zložené,
spoločnosť
Rodiny s deťmi : Empirický pohľad na Slovensku / Rastislav Bednárik, Jozef Žuffa. - 1. vyd. - Trnava :
Dobrá kniha, 2019. - 83 s. - ISBN 978-80-8191-226-9.
51068
Anotácia: Z obsahu: 1. Slovenské rodiny v európskom priestore
2. Spolužitie dospelých s nezaopatrenými deťmi
3. Finančná situácia domácností s deťmi
4. Pracovná činnosť rodičov a partnerov
5.Vplyv finančnej situácie a práce na život rodiny
6. Inštitucionálna podpora rodiny
7. Hodnotenie výziev do budúcnosti
8. Vzťahové a náboženské hodnoty
rodiny s deťmi, rodina, situácia ekonomická, situácia rodín ekonomická, situácia rodín finančná, rodičia,
práca, podpora rodiny inštitucionálna, hodnoty, hodnoty vzťahové, hodnoty náboženské
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2019 [Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2019]. Bratislava : VEDA, 2019. - 664 s. + 16 s. príl. - ISBN 9788022417921 : 57,78 EUR.
51064
Anotácia: Dvadsiaty deviaty ročník Štatistickej ročenky Slovenskej republiky, v ktorej nájdete súhrnné
informácie o demografickom, sociálnom a ekonomickom vývoji SR, ako aj medzinárodné porovnanie
kľúčových štatistických ukazovateľov.
ročenky štatistické, údaje štatistické, Slovensko
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
Výchova a vzdelávanie k BOZP v príprave na povolanie v stredných odborných učilištiach
(odborný výcvik) : Ekonomika a organizácia, obchod a služby (64). - 1. vyd. - Bratislava : VVÚBP,
1998. - 126 s.
51070
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Anotácia: Výchova k bezpečnosti práce je špecifický druh výchovy, zameraný na utváranie uvedomelého
vzťahu zamestnancov i zamestnávateľov k úlohám ochrany zdravia. Jej cieľom je zabezpečiť získanie
potrebného súboru informácií, resp. vedomostí pre bezpečný výkon pracovných činností, ale i vedomostí
o zásadách bezpečného správania sa a konania v občianskom živote. Často sa možno stretnúť s
názorom, že potreba výchovy k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vzniká až pri nástupe do
zamestnania a týka sa len ekonomicky činných občanov. Postoj k ochrane zdravia a postoj k bezpečnému
konaniu a správaniu vo všeobecnosti, ako aj k bezpečnosti práce, treba však formovať už od detstva vo
vzdelávaní a neskoršie v príprave na povolanie, a to s ohľadom na vekové zvláštnosti a objektívne
zákonitosti psychického vývinu detí a mládeže a ich prirodzených potrieb.
Pre potreby stredných odborných škôl Výskumný a vzdelávací ústav bezpečnosti práce spracoval
príručky, ktoré uvádzajú požiadavky na výchovu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v odborných
predmetoch. Tieto príručky sú rovnako platné aj pre vyučujúcich odborných predmetov v stredných
odborných učilištiach.
výchova k BOZP, BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, SOU, výcvik odborný, ekonomika,
organizácia, obchod, služby
Výchova a vzdelávanie k BOZP v príprave na povolanie v stredných odborných učilištiach
(odborný výcvik) : Stavebníctvo a vodohospodárstvo (36). - 1. vyd. - Bratislava : VVÚBP, 1998. - 128
s.
51071
Anotácia: Výchova k bezpečnosti práce je špecifický druh výchovy, zameraný na utváranie uvedomelého
vzťahu zamestnancov i zamestnávateľov k úlohám ochrany zdravia. Jej cieľom je zabezpečiť získanie
potrebného súboru informácií, resp. vedomostí pre bezpečný výkon pracovných činností, ale i vedomostí
o zásadách bezpečného správania sa a konania v občianskom živote. Často sa možno stretnúť s
názorom, že potreba výchovy k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vzniká až pri nástupe do
zamestnania a týka sa len ekonomicky činných občanov. Postoj k ochrane zdravia a postoj k bezpečnému
konaniu a správaniu vo všeobecnosti, ako aj k bezpečnosti práce, treba však formovať už od detstva vo
vzdelávaní a neskoršie v príprave na povolanie, a to s ohľadom na vekové zvláštnosti a objektívne
zákonitosti psychického vývinu detí a mládeže a ich prirodzených potrieb.
Pre potreby stredných odborných škôl Výskumný a vzdelávací ústav bezpečnosti práce spracoval
príručky, ktoré uvádzajú požiadavky na výchovu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v odborných
predmetoch. Tieto príručky sú rovnako platné aj pre vyučujúcich odborných predmetov v stredných
odborných učilištiach.
výchova k BOZP, BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, SOU, výcvik odborný, stavebníctvo,
vodohospodárstvo

7

Význam internetu a sociálnych sietí v živote žiakov základných a stredných škôl / Mária Janková. 1. vyd. - Bratislava : CVTI, 2020. - 77 s. - ISBN 978-80-89965-35-9.
Plný text: https://www.minedu.sk/data/att/16075.pdf
51084
Anotácia: Výskum bol súčasťou projektu Médiá, voľný čas a drogy z pohľadu žiakov základných a
stredných škôl. Cieľom úlohy bolo zmapovať a analyzovať spôsob trávenia voľného času žiakov
základných a stredných škôl so zameraním na využívanie moderných informačných a komunikačných
technológií a rizík s tým spojených. Okrem informácií o sociálno-demografických charakteristikách
(pohlavie, vek, ročník štúdia, typ školy, veľkosť bydliska a kraj) sme získali aj informácie o prístupe k
internetu a príležitostiach s tým spojených (podmienky pre používanie internetu, vek prvého použitia
internetu, čas strávený na internete, aktivity na internete, činnosti vo vzťahu k vzdelávaniu),
voľnočasových aktivitách, postojoch a spokojnosti s trávením voľného času, profile a sociálnych sieťach,
zručnostiach spojených s používaním internetu a rizikách (násilné a sexuálne obsahy, nátlak a pod.) a
preventívnych faktoroch (rodičovské vedenie a kontrola, vedenie v škole, vplyv kamarátov).
internet, siete sociálne, význam, žiaci základných škôl, žiaci stredných škôl, kyberpriestor, priestor
virtuálny, riziká, čas voľný, trávenie voľného času, kontrola
Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi / Juraj Tkáč, Miriam Slobodníková. - 1. vyd. - Bratislava:
Wolters Kluwer SK, 2020. - 1080 s. - ISBN 9788057102076 : 47,63 EUR.
51073
Anotácia: Monografia Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi sumarizuje viaceré odporúčania a
dobrú prax v rámci zeleného verejného obstarávania a usmerňuje slovenských verejných obstarávateľov
a obstarávateľov pri využívaní ekologického hľadiska vo verejnom obstarávaní. Keďže vzhľadom na
Environmentálnu stratégiu SR je vysoko pravdepodobné, že sa podiel zákaziek s environmentálnym
hľadiskom bude na Slovensku výrazne zvyšovať, je práve táto monografia cenným pomocníkom pre
každého verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorý sa rozhodne vydať cestou zelených
zákaziek. Dôležitosť tejto monografie vyzdvihuje aj fakt, že k využívaniu zeleného verejného obstarávania
sa zaviazala aj vláda Slovenskej republiky práve jeho zavedením v štátnej a verejnej správe vrátane
organizácií a podnikov ako povinného so zohľadnením dlhodobej ekonomickej návratnosti, ale aj
environmentálnych a sociálnych vplyvov.
Autorka, JUDr. Miriam Slobodníková, v publikácii približuje predovšetkým 19 skupín environmentálnych
charakteristík definovaných Európskou komisiou a spoluautor, JUDr. Juraj Tkáč, garantuje ich
spracovanie z hľadiska slovenskej aplikačnej praxe. Prínosom tejto monografie je aj autormi spracovaný
model hodnotenia životného cyklu pre každú produktovú skupinu environmentálnych charakteristík
doplnený návrhom použitých kritérií a matematickým vzorcom na konečný výpočet.
Obsah monografie je prínosný najmä pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ktorým záleží na
výrazných finančných úsporách, ochrane životného prostredia a zachovaní trvalej udržateľnosti.
obstarávanie verejné, prax aplikačná, hľadisko ekologické, ekológia, ochrana životného prostredia
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Brožúry
Prevencia a riešenie šikanovania a kyberšikanovania v základných a stredných školách z pohľadu
koordinátorov prevencie / Mária Janková. - 1. vyd. - Bratislava : CVTI, 2020. - 39 s. - ISBN 978-8089965-41-0.
Plný text: https://www.minedu.sk/data/att/17683.pdf
B 51085
Anotácia: Škola, predovšetkým základná, plní viaceré funkcie, je dominantným výchovným a
socializačným činiteľom a zohráva nezastupiteľnú úlohu aj pri prevencii. Dôležitú úlohu pri realizovaní
školskej prevencie majú koordinátori prevencie. Sú to učitelia, ktorí zastrešujú, koordinujú a usmerňujú
aktivity v rámci prevencie všeobecne, a teda aj šikanovania. V súlade so smernicou sa školám a školským
zariadeniam odporúča vypracovať vlastné programy šikanovania ako aj zvyšovať u žiakov povedomie o
trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch šikanovania či iného rizikového správania a u pedagogických
a odborných zamestnancov ich povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti v prípade jej neriešenia.
Mapovanie problematiky šikanovania v školách sa dlhodobo realizuje na Oddelení prevencie a výskumov
mládeže CVTI SR (predtým ÚIPŠ). Realizácia viacerých sociologických výskumov a prieskumov na danú
tému vyplývala z cieľov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži. V nadväznosti na požiadavku
vyhodnotenia uplatnenia nového metodického pokynu smernice č. 36/2018 k prevencii a riešeniu
šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach sa pokračovalo v mapovaní tejto
problematiky aj v roku 2020.
Na základe požiadaviek MŠVVaŠ sa výskumná úloha Prevencia a riešenie (kyber)šikanovania v
základných a stredných školách z pohľadu koordinátorov prevencie zameriavala na tieto oblasti skúmanej
problematiky: výskyt a prejavy, metódy riešenia, spoluprácu s jednotlivými aktérmi a preventívne
aktivity/programy.
šikanovanie, kyberšikanovanie, kyberšikana, prevencia, metódy riešenia, škola, deti, žiaci, internet, siete
sociálne, prostredie školské
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Výskumné správy
Možnosť zavedenia poistenia v odkázanosti na pomoc inej osoby - analytické východiská /
Kvetoslava Repková. - Bratislava : IVPR, 2019. - 70 s. Plný text: https://ivpr.gov.sk/wpcontent/uploads/2020/03/moznost_zavedenia_poistenia_repkova_2019.pdf
V 51066 (L)
Anotácia: V súlade so záväzkom vyplývajúcim z Národného programu aktívneho starnutia na roky 20142020 bol spracovaný východiskový analytický materiál zameraný na možnosti zavedenia sociálneho
poistenia osobitnej sociálnej udalosti v živote človeka - odkázanosti na pomoc inej osoby. Boli
analyzované nástroje súčasnej národnej politiky zamerané na podporu osôb odkázaných na pomoc inej
osoby; ďalej systémy vybraných európskych a mimoeurópskych krajín zameraných na politiku dlhodobej
starostlivosti o odkázané osoby. Osobitná pozornosť bola venovaná nemeckému systému poistenia v
odkázanosti na pomoc inej osoby. Jadro materiálu tvoria prvotné kvantifikácie možného zavedenia
poistenia v odkázanosti na pomoc inej osoby v národných podmienkach - jeho východiskové parametre,
kvantifikácia príjmov, kvantifikácia výdavkov, bilancia navrhovaného systému s výhľadom do roku 2070.
V závere sú identifikované rizikové aspekty kvantifikácie a celkovej úvahy zavedenia systému poistenia v
odkázanosti na pomoc inej osoby v kontexte systémovej podstaty sociálneho poistenia ako takého a
demografického vývoja slovenskej spoločnosti. Analytický materiál bol spracovaný participatívnym
spôsobom ako výsledok činnosti expertnej pracovnej skupiny zloženej zo všetkých kľúčových aktérov
angažovaných v otázkach pomoci jednotlivcom odkázaným na pomoc inej osoby na Slovensku.
politika verejná, odkázanosť, odkázanosť na pomoc inej osoby, postihnutie zdravotné, poistenie,
redistribúcia, kvantifikácia
Národný program aktívneho starnutia na roky 2021 - 2030, analytická časť / Kvetoslava Repková,
Vladimír Baláž, Rastislav Bednárik, Miloš Nemeček, Branislav Šprocha. - Bratislava : IVPR, 2020. - 30 s.
Plný text: https://ivpr.gov.sk/wpcontent/uploads/2020/10/narodny_program_aktivneho_starnutia_repkova_2020.pdf
V 51077 (L)
Anotácia: Materiál je spracovaný ako východisková analýza pre prípravu programového dokumentu
Národný program aktívneho starnutia na roky 2021-2030 (NPAS-II.), ktorý by mal byť sfinalizovaný a
schválený pre účely implementácie do konca roka 2020. Príprava analytického materiálu začala v druhom
polroku 2019 a následne sa premietla do Kontraktu medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a
Inštitútom pre výskum práce a rodiny na rok 2020. Analýzu spracovali Kvetoslava Repková, Vladimír
Baláž, Rastislav Bednárik, Miloš Nemeček a Branislav Šprocha.
ľudia starší, seniori, starnutie, starnutie aktívne, vek dožitia, dôchodok, podpora aktívneho starnutia,
spoločenská participácia, začlenenie sociálne, využívanie informačných technológií, pohoda mentálna,
aktivita ekonomická, starostlivosť, zdravie, zdravotníctvo, prístup k zdravotnej starostlivosti, starostlivosť
dlhodobá, aktivita fyzická, príjem primeraný, prevencia chudoby
Plnenie národných priorít rozvoja sociálnych služieb v rokoch 2015 - 2020 : Analýza / Kvetoslava
Repková. - Bratislava : IVPR, 2020. - 59 s. Plný text: https://ivpr.gov.sk/wpcontent/uploads/2020/07/plnenie_nar_priorit_rozvoja_soc_sluzieb_analyza_repkova_2020.pdf
V 51067 (L)
Anotácia: V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (v platnom znení) MPSVR SR
cyklicky pripravuje dokument "Národné priority rozvoja sociálnych služieb" na referenčné obdobia.
Prostredníctvom dokumentu sa normatívne usmerňuje vývoj v obciach, mestách a regiónoch na úseku
sociálnych služieb pre rozličné cieľové skupiny za účelom vytvárania podmienok ich sociálneho
začlenenia. Štúdia analyzuje stav naplnenia národných priorít ustanovených pre obdobie rokov 20152020. Jej výsledky budú využité pri formovaní nového programového dokumentu, ktorý sa bude vzťahovať
k obdobiu rokov 2021-2030.
služby sociálne, priority národné, projekty národné, rozvoj sociálnych služieb
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Dokumenty na CD
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2019 [Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2019]. Bratislava : VEDA, 2019.
CD 51065 (L)
Anotácia: Dvadsiaty deviaty ročník Štatistickej ročenky Slovenskej republiky.
ročenky štatistické, údaje štatistické, Slovensko

Články z periodík
Bezpečná práca
Absencia dohody o BOZP medzi dodávateľom a odberateľom a jej dopady / Jozef Lukajka.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.5/2020, s. 12.
BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, dodávatelia, odberatelia
Fyzická záťaž pri ručnom ťahaní a tlačení bremien v horizontálnej rovine / B. Bartoň.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.5/2020, s. 17.
záťaž fyzická, ťahanie, tlačenie, bremená, BOZP, manipulácia s bremenami, bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci
Horúčavy a pitný režim / Anastázia Bezáková.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.4/2020, s. 21.
teplo, režim pitný, režim pitný na pracovisku, zamestnanci
Kontroly požitia alkoholických nápojov na pracovisku / Jozef Rajzinger.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.4/2020, s. 36.
alkohol, alkohol na pracovisku, kontroly, BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Likvidácia požiarov a odstraňovanie následkov dopravných nehôd automobilov s alternatívnym
zdrojom energie na pohon / R. Remias.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.5/2020, s. 8.
nehody, nehody dopravné, požiare, odstraňovanie následkov, odstraňovanie následkov dopravných
nehôd, pohon alternatívny, elektromobily
Menej administratívy pre zamestnávateľov, rovnaké podmienky pre bezpečnosť a zdravie
zamestnancov / Ladislav Kerekeš.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.5/2020, s. 40.
BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, zamestnanci, zamestnávatelia, legislatíva
Pandémia COVID-19 zvyšuje potrebu ochrany pracujúcich pred vystavením biologickým látkam /
Anastázia Bezáková.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.4/2020, s. 32.
pandémia, COVID-19, ochrana zdravia, ochrana zdravia pracovníkov, ochrana zdravia pri práci, látky
biologické, BOZP, vírusy, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
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Posudzovanie rizík / P. Hatina.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.4/2020, s. 13.
riziko, riziká, posudzovanie, posudzovanie rizík
Poškodenie podporno-pohybovej sústavy / Anastázia Bezáková.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.4/2020, s. 12.
sústava podporno-pohybová, sústava pohybová, poškodenie zdravia, BOZP, bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci, choroby z povolania
Požiar - strašiak / Pavol Komár.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.5/2020, s. 32.
bezpečnosť, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, BOZP, bezpečnosť požiarna, požiare
Prevádzka vodíkového generátora v automobiloch / J. Húšek.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.4/2020, s. 27.
pohon vodíkový, automobily, generátor vodíkový, prevádzka
Riziká vznikajúce v dôsledku nových technológií / Anastázia Bezáková.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.4/2020, s. 39.
technológie nové, digitalizácia, riziká, BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Smrteľný pracovný úraz na Železniciach SR / I. Maček.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.4/2020, s. 14.
úrazy pracovné, úrazy pracovné smrteľné, železnice, Železnice SR, doprava železničná, BOZP,
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Zmeny v zákone č. 355/2007 Z. z. v oblasti ochrany zdravia pri práci v čase krízovej situácie,
účinné od 21. mája 2020 / Ľudmila Ondrejková.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.4/2020, s. 11.
BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana zdravia, ochrana zdravia pri práci, situácie
krízové, kríza, pandémia

Bezpečnost a hygiena práce
Bezpečnost práce při používání zdvihacích zařízení / Ondřej Varta, Jiří Kysela.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.10/2020, s. 21.
BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, zariadenia zdvíhacie
Bezpečnost práce začíná u každého jednotlivce / Petr Kurtin.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.11/2020, s. 11.
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, BOZP, inšpekcia práce
Digitalizované školení a inteligentní ochrana budoucnosti / Jiří Vala.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.9/2020, s. 26.
školenie, školenia, digitalizácia, technológie
Doba covidová, aneb evoluce BOZP u zaměstnavatele / Lucie Kyselová.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.7-8/2020, s. 24.
BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, zdravie, COVID-19, zamestnávatelia, bezpečnosť,
hodnotenie rizík, opatrenia
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Manipulace s bremeny / Kateřina Hrubá.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.10/2020, s. 26.
bremená, manipulácia s bremenami, BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Motivační školení k prevenci rizik / Tomáš Neugebauer.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.7-8/2020, s. 33.
školenie, školenia, školenia motivačné, prevencia rizík, riziká
Muskuloskeletální poruchy problémem v oblasti BOZP na evropských pracovištích / Jiří Vala.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.7-8/2020, s. 45.
ochorenia muskuloskeletálne, BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovisko, pracoviská,
krajiny európske
Nová rizika a výzvy v oblasti BOZP / Jiří Vala.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.6/2020, s. 26.
BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riziká, výzvy, podniky, prieskumy, prieskumy európske,
pracovisko, pracoviská
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
/ Pavel Fošum.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.6/2020, s. 2.
prehliadky lekárske, prehliadka lekárska, lekárstvo pracovné, COVID-19
Pracovní úrazy ve zvláštních případech / Ladislav Jouza.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.7-8/2020, s. 53.
úrazy pracovné, činnosti pracovné netypické, úrazy pracovné netypické, poškodenie zdravia, ochorenia
Přizpůsobení pracoviště po pandemii COVID-19 a ochrana pracovníků před šířením onemocnění /
Pavel Fošum, Jana Habernalová, Zdeněk Kyselý.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.7-8/2020, s. 2.
pandémia, COVID-19, ochrana pracovníkov, BOZP, ochrana zdravia, zdravie, práca, pracovníci
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů II / Antonín Dušátko.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.6/2020, s. 6.
regále, skladovanie regálové, sklady, skladovanie, predpisy bezpečnostné, BOZP, bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů III / Antonín Dušátko.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.7-8/2020, s. 37.
skladovanie, skladovanie regálové, regále, predpisy bezpečnostné, BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia
pri práci
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - druhá část / Antonín
Dušátko.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.11/2020, s. 14.
regále, skladovanie, skladovanie regálové, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, BOZP, predpisy
bezpečnostné
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - první část / Antonín
Dušátko.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.9/2020, s. 11.
regále, skladovanie, skladovanie regálové, predpisy bezpečnostné, BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia
pri práci
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Stres, pandemie a její vliv na bezpečnost práce / Jiří Vala.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.11/2020, s. 2.
stres, pandémia, COVID-19, práca, bezpečnosť, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, BOZP
Vliv počasí z pohledu ergonomie na aktivitu a zdraví člověka / Miroslav Král.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.9/2020, s. 2.
ergonómia, vplyv na zdravie, počasie, zdravie, aktivita, aktivita pracovná
Využití ergonomie v procesu racionalizace pracovního systému / Miroslav Král.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.11/2020, s. 26.
ergonómia, práca, racionalizácia, systém pracovný, človek, technika, prostredie pracovné, pracovisko
Význam a užití barev pro úpravu pracovního prostředí / Miroslav Král.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.6/2020, s. 12.
farby, prostredie pracovné, normy technické, úprava pracovného prostredia, legislatíva, vnímanie,
pôsobenie, pracovisko
Zemědělství a lesnictví jedno z nejrizikovějších odvětví / Jiří Vala.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.10/2020, s. 2.
poľnohospodárstvo, lesníctvo, riziká, BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Demografie
Family Planning Villages and Contraceptive Selection Behaviour in West Kalimantan Province,
Indonesia: a Preliminary Study / Eddy Suratman, Restiatun Massardi.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - č.3/2020, s. 142-156.
plánovanie rodiny, pôrodnosť, Indonézia, programy plánovania rodiny, reprodukcia plánovaná,
hodnotenie, antikoncepcia, správanie, správanie reprodukčné
Odhad počtu obětí pandemie španělské chřipky v českých zemích v letech 1918 až 1920 / Harald
Salfellner.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - č.3/2020, s. 182-196.
pandémia, chrípka španielska, odhad počtu obetí, obete, počet obetí
Odkladanie rodenia detí a neskorá plodnosť v európskom priestore / Branislav Šprocha, Vladimír
Bačík.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - č.3/2020, s. 123-141.
odkladanie materstva, odkladanie plodnosti, plodnosť neskorá, plodnosť, pôrodnosť, deti, Európa, krajiny
európske
Populační vývoj v České republice v roce 2019 / Jana Křesťanová, Roman Kurkin.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - č.3/2020, s. 159-181.
vývoj populačný, Česká republika, populácia, štruktúra veková, sobášnosť, plodnosť, rozvodovosť,
pôrodnosť, potratovosť, úmrtnosť, migrácia
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Ekonomické rozhľady
Aké je postavenie imidžu krajiny v koncepte krajiny pôvodu? Skúmanie v automobilovom
priemysle / Marián Čvirik.
In: Ekonomické rozhľady. - ISSN 0323-262X. - č.3/2020, s. 250-269.
krajina pôvodu, obraz, vnímanie, výroba, priemysel automobilový, Country Image Scale
Consequences of Gender Conceptualisations in Cultural Context = Dôsledky rodových
konceptualizácií v kontexte kultúry / Tatiana Hrivíková.
In: Ekonomické rozhľady. - ISSN 0323-262X. - č.3/2020, s. 318-342.
gender, rod, kultúra, stratifikácia, nerovnosť, rovnosť, index rodovej nerovnosti
Effective Use of the Price Differentiation Strategy in Price Management = Efektívne použitie
stratégie cenovej diferenciácie v manažmente cien / Jakub Kintler, Katarína Remeňová.
In: Ekonomické rozhľady. - ISSN 0323-262X. - č.3/2020, s. 282-295.
diferenciácia cenová, ekonomika, stratégie, ceny, manažment cien, cenotvorba, tvorba cien
Regulácia a riadenie rizík v bankách v období rastúcej konkurencie z mimo bankového sektora /
Rudolf Sivák, Peter Golha.
In: Ekonomické rozhľady. - ISSN 0323-262X. - č.3/2020, s. 220-249.
regulácia, riziká, riadenie rizík, banky, sektor bankový, sektor mimobankový, bankovníctvo
Rozvojová spolupráca Európskej únie s Latinskou Amerikou a Karibikom / Peter Jančovič.
In: Ekonomické rozhľady. - ISSN 0323-262X. - č.3/2020, s. 296-317.
spolupráca ekonomická, spolupráca rozvojová, Latinská Amerika, Karibik, Európska únia, pomoc
rozvojová, krajiny Latinskej Ameriky, krajiny karibské

Ekonomický časopis
Assessment of the Relationship between Health and Sustainable Development in the Countries of
the European Union / Magdaléna Drastichová.
In: Ekonomický časopis. - ISSN 0013-3035. - č.6/2020, s. 622.
rozvoj udržateľný, rozmer sociálny, zdravie, analýzy, krajiny EÚ, krajiny Európskej únie, starostlivosť
zdravotná
Empirical Exploration of Customer Management Focus and Its Impact on Business Performance /
Dagmar Lesakova, Robert Rehak.
In: Ekonomický časopis. - ISSN 0013-3035. - č.7/2020, s. 714-736.
manažment, riadenie, stratégie, stratégia riadenia, manažment zákazníkov, stratégie zákaznícke, výkon
podniku
Labour Market Transitions and Their Determinants in Slovakia: Path from Crisis to Recovery /
Daniel Gerbery, Tomáš Miklošovič.
In: Ekonomický časopis. - ISSN 0013-3035. - č.7/2020, s. 651-677.
aktivita ekonomická, tranzícia, trh práce, kríza, obdobie pokrízové, zamestnanosť, nezamestnanosť, EU
SILC, mobilita, modely
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Prospective Dimension of Population Ageing and Potential Use in Pension Security in the V4
Countries / Luděk Šídlo, Branislav Šprocha, Pavol Ďurček.
In: Ekonomický časopis. - ISSN 0013-3035. - č.6/2020, s. 601-621.
starnutie, starnutie demografické, schémy dôchodkové, vek prospektívny, krajiny V4
R-star in Transition Economies: Evidence from Slovakia / Patrik Kupkovič.
In: Ekonomický časopis. - ISSN 0013-3035. - č.8/2020, s. 761.
miera úroková, ekonomika, Slovensko, ekonomiky tranzitívne, miera úroková rovnovážna, euro, kríza
The Efficiency of Public Higher Education Institutions: A Meta-Analysis / Pavla Mikušová.
In: Ekonomický časopis. - ISSN 0013-3035. - č.9/2020, s. 963.
školy vysoké, školstvo vysoké, efektívnosť, metaanalýzy, analýza regresná, Slovensko, Česká republika
The Older Unemployed Worker´s Conundrum in the Czech Republic and Slovakia: Find a Job or
Leave the Labour Market? / Vladislav Flek, Martin Hála, Martina Mysíková.
In: Ekonomický časopis. - ISSN 0013-3035. - č.6/2020, s. 541-562.
nezamestnanosť, Slovensko, Česká republika, nezamestnaní, pracovníci starší, uchádzači o zamestnanie
starší, hľadanie zamestnania, dôchodok, odchod do dôchodku, podpora v nezamestnanosti, trh práce
Wage Discrimination against Women in Baltic Countries / Veronika Hedija, Petr Musil.
In: Ekonomický časopis. - ISSN 0013-3035. - č.7/2020, s. 699-713.
muži, ženy, trh práce, rozdiely, rozdiely medzi pohlaviami, rozdiely mzdové, rozdiely mzdové medzi mužmi
a ženami, krajiny pobaltské, gender gap, diskriminácia, diskriminácia príjmová, EU SILC, Litva, Lotyšsko,
Estónsko

Fórum sociální politiky
Čtvrtá průmyslová revoluce a koronavirová pandemie mění svět / Petr Víšek.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.4/2020, s. 2-5.
technológie, revolúcia priemyselná štvrtá, pandémia, COVID-19, svet, spoločnosť, práca, riziká sociálne,
zmeny, dôsledky
Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo změna srovnatelná s průmyslovou revolucí? / Radim Valenčík,
Pavel Sedláček.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.4/2020, s. 22-27.
revolúcia priemyselná štvrtá, služby produktívne, kapitál ľudský, startupy, digitalizácia, tímy
medzigeneračné, sektor služieb
Čtvrtá průmyslová revoluce, trh práce a covid-19 / Arno Kraus, Petr Víšek.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.4/2020, s. 27-30.
digitalizácia, revolúcia priemyselná štvrtá, trh práce, pandémia, COVID-19, technológie, zamestnanosť,
dôsledky, úlohy výskumné, výskumy
Digitalizace a právo na analogové řešení / Jan Vobořil.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.5/2020, s. 40-42.
digitalizácia, trendy, pandémia, technológie, dopady, dôsledky, diskriminácia, osoby digitálne vylúčené,
alternatívy
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Dopady nástupu koronavirové krize na trh práce v ČR / Pavel Kaczor.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.5/2020, s. 2-8.
pandémia, COVID-19, trh práce, nezamestnanosť, cyklus hospodársky, recesia ekonomická, dôsledky,
dopady, Česká republika
Koronavirus a makroekonomická opatření české vlády / Ilona Švihlíková.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.5/2020, s. 37-39.
pandémia, COVID-19, opatrenia, opatrenia vládne, opatrenia makroekonomické, kríza
Pandemie covidu-19 a osoby bez domova / Olga Nešporová.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.5/2020, s. 35-37.
ľudia bez domova, bezdomovectvo, domy azylové, pandémia, COVID-19
Pandemie koronaviru jako událost typu "černá labuť" / Marek Szczepański.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.5/2020, s. 26-29.
pandémia, COVID-19, udalosť typu čierna labuť, udalosti neočakávané, kríza
Pozitivní společenský dopad koronaviru? Impuls k úvahám o solidaritě, empatii, důstojnosti a
základním nepodmíněném příjmu / Jiří Mertl.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.5/2020, s. 29-35.
pandémia, COVID-19, dopady, solidarita, empatia, dôstojnosť, príjem základný nepodmienený, opatrenia
vládne, kríza
Požadavky českého průmyslu na pracovníky v podmínkách Průmyslu 4.0 / Michal Janíčko, Filip
Klicnar, Patrik Budský, Petr Weisser.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.4/2020, s. 6-14.
prieskumy, priemysel, Česká republika, trh práce, automatizácia, digitalizácia, pracovníci v priemysle
Práce z domova - popis stavu před pandemií a možné konsekvence do nových poměrů organizace
práce / Renata Kyzlinková, Soňa Veverková, Helena Vychová.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.5/2020, s. 9-15.
pandémia, COVID-19, práca z domu, práca na diaľku, telepráca, pohoda životná, benefity
zamestnanecké, zosúladenie, zosúlaďovanie, zosúladenie pracovného a rodinného života, zosúlaďovanie
práce a rodiny, zosúlaďovanie pracovného a súkromného života, spokojnosť s prácou, organizácia práce
Začínající dopady SARS-CoV-2 do veřejných financí ČR: makrofinanční analýza vybraných položek
rozpočtové kapitoly MPSV v komparaci s rokem 2009 / Jiří Vopátek.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.5/2020, s. 16-25.
pandémia, COVID-19, dopady, financie verejné, analýzy makrofinančné, kapitoly rozpočtové, rozpočet
štátny, porovnania medziročné, kríza, kríza hypotekárna

17

Gender a výzkum
Bezdětnost mužů z perspektivy hegemonické maskulinity / Hana Maříková.
In: Gender a výzkum. - ISSN 2570-6578. - č.1/2020, s. 130-153.
muži, muži bezdetní, bezdetnosť, maskulinita, maskulinita hegemonická, výskumy kvalitatívne, Česká
republika
Economic Struggles, Resilience and Agency: Ageing Market Women Redefining "Old" in Kampala,
Uganda / Ruth Nsibirano, Consolata Kabonesa, Evelyne Lutwama-rukundo, Euzobia M. Mugisha Baine.
In: Gender a výzkum. - ISSN 2570-6578. - č.1/2020, s. 90-115.
starnutie, význam, ženy, ženy staršie, reziliencia, nezávislosť ekonomická
Feministické pohledy na sociální boje a resilienci ve východní Africe / Florence Ebila, Zuzana Uhde.
In: Gender a výzkum. - ISSN 2570-6578. - č.1/2020, s. 3-17.
Afrika, Afrika Východná, boje sociálne, gender, feminizmus, ženy
Revisiting Economic Empowerment as a Sufficient Remedy for Gender Based Violence: The Case
of Jinja District in Uganda / Catherine Pauline Anena, Solava Ibrahim.
In: Gender a výzkum. - ISSN 2570-6578. - č.1/2020, s. 38-62.
násilie, násilie rodovo podmienené, násilie páchané na ženách, Uganda, Afrika, ženy, empowerment,
posilnenie ekonomickej aktivity
Role sociální práce v opresi matek samoživitelek ze strany kulturní politiky neoliberálního státu /
Radka Janebová.
In: Gender a výzkum. - ISSN 2570-6578. - č.1/2020, s. 154-181.
opresia, matky, matky samoživiteľky, práca sociálna, neoliberalizmus, politika vládna
The Sound of Silence: The 1929-30 Gikuyu "Female Circumcision Controversy" and the Discursive
Suppression of African Women´s Voices / Anna Adima.
In: Gender a výzkum. - ISSN 2570-6578. - č.1/2020, s. 18-37.
obriezka ženská, história, ženy, Keňa, hnutie antikoloniálne, dekolonizácia, Afrika
Young Women and Feminised Work: Complicating Narratives of Empowerment through
Entrepreneurship with the Stories of Coffeehouse Owners in Wukro, Ethiopia / Zoë Johnson.
In: Gender a výzkum. - ISSN 2570-6578. - č.1/2020, s. 64-88.
príbehy žien, príbehy životné, ženy, ženy mladé, posilnenie, posilnenie ekonomickej aktivity, podnikanie,
feminizácia

Mládež a spoločnosť
Adaptácia na informačno-komunikačné technológie prostredníctvom smartfónu, digitálny detox a
online komunikácia / Marcela Šarvajcová, Dominika Bálintová.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.2/2020, s. 28-35.
technológie informačné, technológie komunikačné, smartfón, detox digitálny, online komunikácia, siete
sociálne, adaptácia
Je pre našich stredoškolákov internet zaujímavý? / Viera Jakubovská.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.3/2020, s. 47-63.
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internet, žiaci stredných škôl, mládež, deti, gramotnosť digitálna, siete sociálne, využívanie informačných
technológií
Morálne a životné hodnoty adolescentov s Aspergerovým syndrómom / Dušan Fábik.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.2/2020, s. 15-27.
Aspergerov sydnróm, hodnoty, adolescencia, dospievanie, mládež dospievajúca, poruchy autistického
spektra
Názory žiakov základných a stredných škôl na prejavy extrémizmu / Marianna Pétiová.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.2/2020, s. 46-67.
extrémizmus, prejavy extrémizmu, žiaci základných škôl, žiaci ZŠ, žiaci SŠ, žiaci stredných škôl,
diskriminácia rasová
Nezamestnanosť absolventov stredných škôl / Ján Herich.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.3/2020, s. 3-24.
nezamestnanosť, absolventi, absolventi stredných škôl, ľudia mladí, mládež, trh práce
Od výchovy k hodnotám na hodnotenie rodičovskej autority z pohľadu adolescentov / Mária
Potočárová.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.2/2020, s. 3-14.
autorita, rodina, rodičia, výchova, štýl výchovný, hodnoty, mládež, faktory ovplyvňujúce hodnoty, vzťah k
autorite
Spôsob a formy vzdelávania v oblasti ľudských práv / Marcela Bieliková.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.3/2020, s. 25-47.
práva ľudské, výchova k ľudským právam, vzdelávanie, práva dieťaťa, žiaci základných škôl, žiaci
stredných škôl
Vysokoškoláci a extrémizmus / Denisa Selická.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.2/2020, s. 36-45.
extrémizmus, ľudia mladí, mládež, vysokoškoláci, názory, postoje
Význam internetu a sociálnych médií u žiakov základných a stredných škôl / Mária Janková.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.3/2020, s. 63-84.
internet, žiaci základných škôl, žiaci stredných škôl, používanie internetu, využívanie informačných
technológií, čas voľný, siete sociálne

Právny obzor
COVID-19 a renesancia domáckej práce / Helena Barancová.
In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - č.4/2020, s. 243-257.
pandémia, COVID-19, práca domácka, telework, home office, prekážky v práci, bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci
Je ordoliberalizmus mŕtvy? (Inauguračná prednáška) / K. Kalesná.
In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - č.3/2020, s. 159-168.
ordoliberalizmus, súťaž, prístup ekonomický, éra digitálna, právo, ustanovenia všeobecné
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Legislatívne pravidlá a ich ochrana / Boris Balog.
In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - č.5/2020, s. 343-356.
legislatíva, pravidlá legislatívne, parlament, prezident, veto, súd Ústavný
Nárok na primerané zadosťučinenie, jeho preukazovanie a odôvodnenie súdneho rozhodnutia / J.
Zlocha.
In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - č.3/2020, s. 198-210.
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Nepísané ústavné právo (habilitačná prednáška) / Marián Giba.
In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - č.5/2020, s. 319.
právo ústavné, ústava
Povaha práva v teórii a praxi / Jakub Rangl.
In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - č.4/2020, s. 297-310.
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Spravodlivý trest / Lucia Kurilovská, Stanislav Šišulák.
In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - č.4/2020, s. 281-296.
trest, trest spravodlivý, justícia restoratívna, právo, právo trestné, účel trestu
Systematika európskeho normatívneho rámca financovania služieb všeobecného hospodárskeho
záujmu / Lukáš Lapšanský.
In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - č.3/2020, s. 183-197.
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kompenzácie
Štatutárny orgán ako pracovník podľa práva EÚ a európske procesné právo / Helena Barancová.
In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - č.3/2020, s. 169-182.
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Trestnoprávna vina a zahladenie odsúdenia / Michal Vaľo.
In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - č.5/2020, s. 372-386.
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Psychológia a patopsychológia dieťaťa
Kresba postavy a možnosti jej využitia v psychodiagnostike / Eva Farkašová, Petra Ferenčíková.
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - ISSN 0555-5574. - č.2/2020, s. 119-130.
kresba, kresba ľudskej postavy, diagnostika, deti, psychológia, vývoj kognitívny
Kresba postavy a niektoré ukazovatele pripravenosti dieťaťa na školu / Vladimír Dočkal, Eva
Farkašová.
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Sebahodnotenie žiakov s vývinovými poruchami učenia / Žaneta Miháliková Žitňáková, Mária Paľová.
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - ISSN 0555-5574. - č.2/2020, s. 152-166.
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Sprevádzanie smútiaceho dieťaťa v školskom prostredí / Viktor Križo, Zuzana Krnáčová.
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Slovenská štatistika a demografia
Index ľudského rozvoja: hodnotenie a klasifikácia európskych krajín pomocou viacrozmerných
metód / Iveta Stankovičová, Alena Mojsejová.
In: Slovenská štatistika a demografia. - ISSN 1210-1095. - č.3/2020, s. 9-39.
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Medián? Priemer? Alebo korektná analýza problému? / Mikuláš Cár.
In: Slovenská štatistika a demografia. - ISSN 1210-1095. - č.3/2020, s. 90-93.
medián, medián kĺzavý, priemer, hodnotenie, počet pozitívne testovaných, pandémia, COVID-19, vývoj
pandémie
Použitie jednoduchých metód viacrozmerného porovnávania: analýza zadlženosti domácností /
Viera Labudová.
In: Slovenská štatistika a demografia. - ISSN 1210-1095. - č.3/2020, s. 54-74.
štatistika, metódy viacrozmerného porovnávania, dlhy, zadlženosť, domácnosti, HFCS, analýzy
Štátna štatistika v období pandémie COVID-19 / Helena Glaser-opitzová.
In: Slovenská štatistika a demografia. - ISSN 1210-1095. - č.3/2020, s. 94-97.
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Využitie regresnej analýzy pri modelovaní úmrtnosti v životnom poistení / Tatiana Šoltésová, Jana
Kútiková.
In: Slovenská štatistika a demografia. - ISSN 1210-1095. - č.3/2020, s. 75-86.
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metóda iteračná, úmrtnosť, modely úmrtnosti, model úmrtnosti parametrický, analýza regresná, tabuľky
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Způsoby výběru vysvětlujících proměnných v klasifikačních stromech / Hana Řezanková.
In: Slovenská štatistika a demografia. - ISSN 1210-1095. - č.3/2020, s. 40-53.
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Sociální práce/Sociálna práca
Case management: léčba duševní nemoci a utváření subjektu / Radek Carboch.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.3/2020, s. 24-41.
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Early Care in the Context of the Czech and Foreign Retrospective and its Current Situation: The
Particular Statistics in the Pardubice Region / Zdenka Šándorová, Jaroslav Myslivec.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.4/2020, s. 71-86.
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Emerging Models of Social Work Accompanying Housing, or How Czech Social Workers Treat
Homelessness in Families with Children, while Having No Legal Support / Soňa Vávrová, Alice
Gojová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.4/2020, s. 54-70.
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Empowering Community Work in Elastic-Reflexive Transformation - A Nordic Perspective from
Sweden / Päivi Turunen.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.4/2020, s. 116-130.
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Evaluace dopadu sociálně aktivizační služby do života klientských rodin / Radana Kroutilová
Nováková.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.3/2020, s. 59-68.
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Faktory pomáhající a bránící sociálnímu začleňování lidí po výkonu trestu odnětí svobody / Igor
Hendrych.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.5/2020, s. 23-40.
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Konceptualizace mentálního handicapu v prostředí sociální práce / Miloš Votoupal.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.5/2020, s. 69-87.
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Osobnostní dispozice a odolnost sociálních pracovníků / Monika Punová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.5/2020, s. 88-107.
odolnosť, osobnosť, Big five, práca sociálna, pracovníci sociálni
Parents Subjectivity in a Family with Disabled Children and Choice of Education Model / Valeria
Sizikova, Olga Anikeeva.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.4/2020, s. 5-20.
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subjektivita, modely rodičovské, správanie, znaky, proces, asistencia sociálna
Postoje pomáhajících pracovníků působících ve veřejné správě k zátěžovým situacím / Gabriela
Beníšková, Monika Punová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.3/2020, s. 69-83.
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Preparing Young People for Leaving Children’s Homes / Petra Anna-Marie Blahová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.4/2020, s. 35-53.
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Profesionální zooterapie v sociální práci - výzvy pro vzdělávání / Kateřina Thelenová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.3/2020, s. 96-112.
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Přístupy sociálních pracovníků ke strategickým dilematům ve světle Globální definice sociální
práce / Mirka Nečasová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.5/2020, s. 41-56.
práca sociálna, definícia, dilemy strategické, hodnoty, pracovníci sociálni
Reflection of the Impacts of the Society Transformation in Relation to the Education at Social Work
/ Veronika Mia Zegzulková, Marie Špiláčková.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.4/2020, s. 103-115.
práca sociálna, práca sociálna medzinárodná, pracovníci sociálni, vzdelávanie, neoliberalizmus
Reflexe hodnot z perspektivy sociálních pracovníků / Zdeňka Dohnalová, Robert Trbola.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.5/2020, s. 127-138.
etika, etika profesijná, etika profesná, hodnoty, práca sociálna, pracovníci sociálni
Reflexe role emocí v morálním rozhodování v sociální práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami /
Kateřina Glumbíková, Jelena Petrucijová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.5/2020, s. 57-68.
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Selected Socio-Cultural Aspects of Disability in the Arab World - Sociological Approach / Beáta
Balogová, Leon Szot.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.4/2020, s. 21-34.
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Síťování při práci s lidmi, kteří užívají drogy / Markéta Geregová, Markéta Čtvrtečková.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.5/2020, s. 5-22.
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sieťovanie, marginalizácia, užívatelia drog, drogy, potreby, prekážky, skúsenosť, skúsenosti, case
management, participácia, dizajn zameraný na človeka
Skúsenosť s onkologickou chorobou ako faktor ovplyvňujúci postoj študentov sociálnej práce k
onkologickej sociálnej práci / Lucia Tóthová, Michaela Hajdová, Eva Žiaková.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.3/2020, s. 84-95.
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The Place of Family Mediation as a Form of Support and Protection of Children´s Rights in Social
Assistance Activities / Joanna Rajewska de Mezer.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.4/2020, s. 87-102.
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riešenie konfliktov, rodina
Trauma-informovaný přístup v sociální práci s rodinami vážně nemocných nebo zraněných dětí /
Olga Klepáčková, Martina Černá.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.3/2020, s. 5-23.
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zdravotná, deti
Využití biografické anamnézy při individuálním plánování s osobami s Alzheimerovou nemocí v
domovech pro seniory: příklady dobré praxe? / Michaela Hiekischová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.3/2020, s. 42-58.
model starostlivosti psychobiografický, anamnéza biografická, plánovanie individuálne, choroba
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Zdroje znalostí využívané sociálními pracovníky při jejich každodenní práci s klienty / Jana
Havlíková.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.5/2020, s. 108-126.
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Sociológia
Affective Well-Being of Private Sector Employees in Slovakia / Miriam Martinkovičová, Miroslava
Knapková, Alena Kaščáková.
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - č.3/2020, s. 273-299.
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Harrého identita u ľudí s Alzheimerovou chorobou: spomienky na miesta a vzťahy / Kristína
Chlebišová, Slavomír Ondoš, Ivana Šušaníková, Alena Rochovská.
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - č.5/2020, s. 452-474.
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Hodnoty v regulácii spotrebiteľského správania / Bohumil Búzik, Milan Zeman.
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K niektorým otázkam rozhodovania slovenských domácností / Marián Kika, Ján Kollár.
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - č.4/2020, s. 354-373.
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Kto s kým vstupuje do manželstva na Slovensku? K niektorým aspektom výberu manželského
partnera v rokoch 1992 - 2018 / Branislav Šprocha, Roman Džambazovič.
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - č.4/2020, s. 374-402.
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Language and Systems Theory: Critical Remarks on the Luhmannian Conception / Santiago Gabriel
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Nástroje na zlepšenie štatistickej inferencie - analýza p-kriviek a ekvivalenčné testovanie / Milan
Fico.
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - č.4/2020, s. 323-353.
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Odcudzená práca: dedičstvo klasického konceptu a možnosti jeho revitalizácie / Daniel Gerbery.
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - č.5/2020, s. 432-451.
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Schools for Democracy: A Waste of Time? Roles, Mechanisms and Perceptions of Civic Education
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Socioeconomic or Political Variables? The Determinants of Voter Turnout in Czech Municipalities /
Michael Haman, Milan Školník.
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - č.3/2020, s. 222-244.
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Vnímanie členských krajín EÚ slovenskými rozhodovateľmi / Ria Struháriková, Matúš Mišík, Samuel
Spáč.
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Vzdelanie žien a plodnosť: k niektorým diferenčným aspektom transformácie plodnosti na
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Sociologický časopis
A Self-determined Profession? Perceived Work Conditions and the Satisfaction Paradox among
Czech Academic Faculty / Jiří Mudrák, Kateřina Zábrodská, Kateřina Machovcová.
In: Sociologický časopis. - ISSN 0038-0288. - č.3/2020, s. 387-418.
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Climate Change and the Transition Movement in Eastern Europe: The Case of Czech Permaculture
/ Marta Kolářová.
In: Sociologický časopis. - ISSN 0038-0288. - č.3/2020, s. 363-386.
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Digitální stopa: Konec empirické sociologie? / Jakub Sedláček.
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Genderové nerovnosti ve společném podnikání partnerů v České a Slovenské republice / Marie
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