Novinky v knihovně FM v 39. týdnu roku 2020
Lidé v procesech řízení : (o kvalitě, znalostech, odpovědnosti a
udržitelném rozvoji)
Studovna

Petříková, Růžena
ISBN: 978-80-88260-43-1
Abstrakt:

Volný výběr

Vydavatel: Professional Publishing
Rok vydání: 2020

Moderní řízení lidských zdrojů musí vést k vysoké kvalitě lidského potenciálu, schopného zvládat vysoké nároky
neustále se měnícího podnikatelského prostředí. Kniha analyzuje nové trendy v této oblasti a přináší souhrnný
pohled na rozvoj a řízení lidských zdrojů v moderní době. Je určena nejen pracovníkům útvarů řízení kvality, ale i
personalistům a představitelům vrcholového vedení firem, jakož i studentům vysokých škol. Z obsahu: Synergie v
řízení; Komunikace a informace; Motivace a hodnocení pracovníků; Výchova a výcvik pracovníků; Management
znalostí; Společenská odpovědnost organizací; Nové trendy v řízení lidských zdrojů atd. Kniha vychází za podpory
Rady kvality ČR.

Náhled do katalogu

Náhled na obalkyknih.cz

Nemovité věci v podnikání
Studovna

Vychopeň, Jiří
ISBN: 978-80-7598-734-1
Abstrakt:

Volný výběr

Vydavatel: Wolters Kluwer
Rok vydání: 2020

Čtvrté, aktualizované a doplněné vydání této publikace je určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které
při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní, případně i cizí nemovité věci, anebo se přímo či
nepřímo podílejí na činnostech souvisejících s používáním nemovitých věcí při podnikání, popřípadě sami s
nemovitými věcmi obchodují. Ve všech uvedených případech se podnikatelé musí řídit platnou právní úpravou
dané oblasti, která je ale dosti komplikovaná a málo přehledná, v některých případech i nejasná nebo nepříliš
srozumitelná a ke všemu se ještě neustále mění.
V jednotlivých kapitolách publikace jsou proto objasněny nejenom běžné, ale i některé specifické právní, účetní a
daňové problémy spojené s používáním nemovitých věcí při podnikání podle aktuálně platné právní úpravy.

Náhled do katalogu

Náhled na obalkyknih.cz

Migrace za lepším životem : etnická návratová migrace ze
západní Ukrajiny: sounáležitost s
Studovna

Jirka, Luděk
ISBN: 978-80-7571-013-0
Abstrakt:

Volný výběr

Vydavatel: Fakulta humanitních st
Rok vydání: 2018

Vlastenecká rétorika ve vztahu ke krajanům na Ukrajině byla vždy v českém politickém, mediálním, ale i vědeckém
prostředí přítomná. Tato kniha se však snaží uchopit krajanskou problematiku z jiné perspektivy. Zaměřuje se na
potomky krajanů z Rovenské a Volyňské oblasti, pro které je identifikace s českým národem a s českou zemí již
velmi vzdálená. Do jejich života však vstupují ekonomické a politické problémy Ukrajiny, které mají značný vliv na
jejich emigrační tendence. A právě v tento moment hrají zásadní roli jejich čeští předci.

Náhled do katalogu

Náhled na obalkyknih.cz

Síla příběhu : jak se stát dokonalým vypravěčem a proměnit
nemožné v nevyhnutelné
Studovna

Margolis, Michael
ISBN: 978-80-7413-423-4
Abstrakt:

Volný výběr

Vydavatel: Zoner Press
Rok vydání: 2020

Skvělí vůdci jsou skvělí vypravěči. Pokud chcete ostatní inspirovat či přesvědčit, data a nezáživná čísla nestačí –
potřebujete k tomu příběh. Jako vůdce nemůžete požádat svůj tým, aby investoval do vize nebo strategie, které
plně nerozumí, nebo jí dokonce nevěří – zejména pokud vaše nápady mají za cíl zcela překopat zavedené pořádky.

Náhled do katalogu

Náhled na obalkyknih.cz

Novinky v knihovně FM v 38. týdnu roku 2020
Statistické zpracování dat
Studovna

Svoboda, Milan
ISBN: 978-80-261-0883-2
Abstrakt:

Volný výběr

Vydavatel: Západočeská univerzita
Rok vydání: 2019

Učební text o statistickém zpracování dat, doplněný o řešené příklady a úlohy na procvičení.

Náhled do katalogu

Náhled na obalkyknih.cz

Moderní veřejná správa : zvyšování kvality veřejné správy,
dobrá praxe a trendy
Studovna

Pavlík, Marek
ISBN: 978-80-7598-048-9
Abstrakt:

Volný výběr

Vydavatel: Wolters Kluwer
Rok vydání: 2020

Publikace „Moderní veřejná správa – Zvyšování kvality veřejné správy, dobrá praxe a trendy“ přehledným a
strukturovaným způsobem popisuje základní principy fungování veřejné správy, přičemž se věnované
problematice věnuje z různých úhlů pohledu; zabývá se právními aspekty, aspekty personálními, aspekty kvality a
modernizace (vč. elektronizace či digitalizace) veřejné správy. Publikace je psána srozumitelným jazykem, k
lepšímu pochopení textu autoři používají konkrétní a velice aktuální příklady, což je jednoznačným přínosem
knihy. Zajímavým okénkem do budoucnosti jsou i trendy v oblasti veřejné správy, které popisují v každé nastíněné
oblasti potenciální cesty jejího dalšího rozvoje.

Náhled do katalogu

Náhled na obalkyknih.cz

Proměny novinářské etiky
Studovna

Moravec, Václav
ISBN: 978-80-200-3111-2
Abstrakt:

Volný výběr

Vydavatel: Academia
Rok vydání: 2020

Dnešní novináři se při své práci setkávají s řadou eticky sporných situací a jevů, jež mohou ovlivnit jak výkon jejich
povolání, tak texty či pořady, které vytvářejí. Narušování soukromí, fenomén turbonews, takzvaná žurnalistika
šekové knížky, klamání či nekorektní referování o nejnovějších medicínských objevech, to jsou jen některé z nich.
Vysokoškolský pedagog a novinář Václav Moravec ve své monografii představuje novinářskou etiku jako součást
aplikované etiky a analyzuje eticky sporné oblasti činnosti novinářů. Zaměřuje se rovněž na jednotlivé formy
samoregulace žurnalistiky, zabývá se jejich vznikem a vývojem stejně jako etapami novinářské etiky v České
republice po roce 1989. Proč se Česko propadá v žebříčku svobody médií, který sestavuje organizace Reportéři bez
hranic? Kdy započala oligarchizace médií v ČR a jaké dopady má na žurnalistiku? Jaké jsou výzvy etiky
konvergujících zpravodajských médií? I tyto otázky se pokouší zodpovědět první komplexní kniha o novinářské
etice v českém jazyce.

Náhled do katalogu

Náhled na obalkyknih.cz

Mýty a tradice středoevropské univerzitní kultury
Studovna

Fasora, Lukáš
ISBN: 978-80-210-9117-7
Abstrakt:

Volný výběr

Vydavatel: Masarykova univerzita
Rok vydání: 2019

Prostřednictvím takzvaných mýtů se autoři pokusili odkrýt několik problémů univerzit, které jsou z historické
perspektivy významné pro evropské (středoevropské) prostředí a zvláště pak pro prostředí české. Cílem
historického bádání na poli univerzitní kultury je poukázat na kontinuitu i diskontinuitu vývoje univerzit, a to od
jejich středověkých počátků až po současnost. Autoři proti sobě staví obraz starých středověkých univerzit a mýtů
kolem nich a reálné fungování dnešních vysokých škol. Připomínají, jak bylo chápáno univerzitní vzdělávání právě
ve středověku nebo v 19. století a ptají se například na to, zda dnes vlivy z politiky a ekonomiky nepronikly na školy
natolik, že proměnily jejich vnitřní strukturu i cíle.

Náhled do katalogu

Náhled na obalkyknih.cz

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností
Studovna

Skálová, Jana
ISBN: 978-80-7598-570-5
Abstrakt:

Volný výběr

Vydavatel: Wolters Kluwer
Rok vydání: 2019

Publikace ve svém třetím aktualizovaném vydání přináší jedinečný ucelený pohled na provázanost
obchodněprávní úpravy s účetnictvím společností a daňovou stránkou přeměn obchodních společností. Výklad
představuje přínosný odborný základ k oblasti přeměn společností, a to nejen pro odborníky v účetní, auditorské a
daňové praxi, ale i pro studenty ekonomických oborů vysokých škol. V neposlední řadě publikace poskytuje i
zajímavé informace důležité pro vlastníky společností uvažující o některé z forem přeměny.

Náhled do katalogu

Náhled na obalkyknih.cz

Novinky v knihovně FM v 37. týdnu roku 2020
Cross-cultural psychology : critical thinking and contemporary
applications
Studovna

Shiraev, Eric
ISBN: 978-1-138-66838-6
Abstrakt:

Volný výběr

Vydavatel: Routledge
Rok vydání: 2017

Written in a conversational style that transforms complex ideas into accessible ones, this international best-seller
provides an interdisciplinary review of the theories and research in cross‐cultural psychology. The book’s unique
critical thinking framework, including Critical Thinking boxes, helps to develop analytical skills. Exercises
interspersed throughout promote active learning and encourage class discussion. Case in Point sections review
controversial issues and opinions about behavior in different cultural contexts. Cross‐Cultural Sensitivity boxes
underscore the importance of empathy in communication. Numerous applications better prepare students for
working in various multicultural contexts such as teaching, counseling, health care, and social work. The dynamic
author team brings a diverse set of experiences in writing this book.

Náhled do katalogu

Náhled na obalkyknih.cz

Česká cesta k podnikatelské etice
Studovna

Bohatá, Marie
ISBN: 978-80-7364-108-5
Abstrakt:

Volný výběr

Vydavatel: Barrister & Principal
Rok vydání: 2020

Monografie vysvětluje vývoj hospodářské a podnikatelské etiky v České republice v kontextu vývoje této mladé
disciplíny v USA a Evropě. První část nabízí zasvěcený pohled na vývoj teoretického poznání a systematické
uspořádání hlavních přístupů a konceptů v disciplíně, která dosud nemá sjednocující teorii. Druhá část je
zaměřena prakticky. Charakterizuje hlavní nástroje prosazování etiky a představuje poznatky o chování subjektů
soukromého i veřejného sektoru z etické perspektivy.

Náhled do katalogu

Náhled na obalkyknih.cz

Zákoník práce 2020 : s výkladem
Studovna

Tomšej, Jakub
ISBN: 978-80-247-5508-3
Abstrakt:

Volný výběr

Vydavatel: Grada Publishing
Rok vydání: 2020

Publikace seznamuje se všemi změnami, které přinášejí veškeré novely zákoníku práce. Zahrnuje novely všech
právních předpisů, které jakkoliv ovlivňují znění zákoníku práce, novelizovaný text je pro snadnou orientaci
zvýrazněn různým typem písma. V knize najdete přehledný výklad upozorňující i na problémy při aplikaci
pracovněprávních předpisů v praxi.

Náhled do katalogu

Náhled na obalkyknih.cz

Koncentrace : pozornost, soustředění, produktivita
Studovna

Bailey, Chris
ISBN: 978-80-271-1324-8
Abstrakt:

Volný výběr

Vydavatel: Grada Publishing
Rok vydání: 2020

Praktický průvodce ovládáním pozornosti – jedinečný nástroj, který vám umožní být kreativnější a produktivnější.
Naše pozornost nebyla nikdy tak rozptylována jako dnes. Řada z nás si uvědomuje, jak mozek trpí neustálou
snahou dělat víc věcí najednou. Přesto si to nedokážeme odpustit a navrch trávíme spoustu času zbytečnostmi.
Náš mozek přitom nabízí dva účinné režimy, které můžeme spustit, když účelně využijeme svou pozornost.
Hyperfocus – režim stoprocentního soustředění, který umožňuje být produktivnější. A scatterfocus – režim
rozptýleného soustředění, který umožňuje být kreativnější a spojovat myšlenky novými způsoby. Autor Chris
Bailey se kromě jiného zabývá tématy jako rozpoznání a zvládání čtyř hlavních druhů rozptylování, vytvoření
jednoduchého a uspořádaného pracovního prostředí, zvyšování motivace a produktivity při snižování času
věnovaného práci či záměrné vytváření přestávek během práce.

Náhled do katalogu

Náhled na obalkyknih.cz

Produktivní podnikatel : průvodce řemeslem podnikání
Studovna

Klein, Štěpán
ISBN: 978-80-271-1386-6
Abstrakt:

Volný výběr

Vydavatel: Grada Publishing
Rok vydání: 2020

Více než dvacet let praxe podnikatele, manažera a konzultanta. Zakladatel business mentoringové společnosti
Perfectia. Zabývá se příčinami, proč podnikatelé a jejich firmy nedosahují svého potenciálu. Vyvinul a stále rozvíjí
metodiku Perfectia, která i zavedeným společnostem přináší zvýšení dynamiky a produktivity, rychlejší rozvoj a
růst. Zastává názor, že podnikání má být především tvůrčí činností, která přináší člověku uspokojení. Že podnikání
by mělo probíhat bez stresu, s lehkostí a podnikatel by měl mít z podnikání především radost.

Náhled do katalogu

Náhled na obalkyknih.cz

