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Seznam knih na dary a výměny - část z naší
dostupné nabídky
Nabídka naší knihovny pro všechny ostatní knihovny

Aktér, jednání a struktura v mikro a makrodimenzi sociální reality : příspěvek k teoretickým diskusím v
soudobé sociologii / Jiří Šubrt. - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2011. (4. exemplář)
Alty a soprány II : kapesní atlas iniciativ na podporu rovných příležitostí pro ženy a muže / editorka Linda
Sokačová. - Praha : Gender Studies, 2005. (3. exemplář)
Capacities of governance in the Czech Republic / edited by Martin Potůček. - 1st pub. -Praha : Matfyzpress,
2008. (3. exemplář)
COST ACTION 352 : the influence of in-vehicle information systems on driver behaviour and road safety :
final report / formal publisher: Zdeněk Novotný. - Brno : Transport Research Centre, 2009. - 87 s. + CD (3.
+ 4. exemplář)
Česká společnost v transformaci : k proměnám sociální struktury / Pavel Machonin ; Milan Tuček a kol. Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 1996. (5. exemplář)
České elity po patnácti letech transformace / Milan Tuček a kol. - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav
Akademie věd ČR, 2006. (4. exemplář)
České vysoké školství na křižovatce : investiční přístup k financování studia na vysoké škole v sociologické
reflexi / Natalie Simonová (ed.), Petr Matějů (vedoucí projektu), Nicholas Barr, Josef Basl, Jana Straková,
Radim Valenčík, Anna Vitásková, Markéta Zichová. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České
republiky, 2005. (4. a 5. exemplář)
České ženy : vzdělání, partnerství, reprodukce a rodina / Dana Hamplová, Jitka Rychtaříková, Simona
Pikálková. - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. (5., 6., 7.
exemplář)
Endogenní rozvojové potenciály malých obcí a místní samospráva / Josef Bernard (ed.). - 1. vyd. - Praha :
Sociologický ústav AV ČR v.v.i., 2010.
Europe: expectations and reality : the challenge for the social sciences / edited by Ľubomír Falťan. Bratislava : Interlingua, 1999. (3.-9. exemplář)
Europa-Handbuch / Werner Weidenfeld (Hrsg.). - Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung, 1999.
(2.exemplář)
Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání / Radim Ryška. - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova v Praze,
Pedagogická fakulta, 2009. (3. exemplář)
The fall of public man / by Richard Sennett. - New York : Vintage books, 1977. (2. exemplář)
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Financování vědy a budoucnost českých nadací : konference 2008 : [příspěvky přednesené na vědecké
konferenci 21. ledna 2008 / uspořádané Grantovou agenturou ČR a Národohospodářským ústavem Josefa
Hlávky ve spolupráci s Fórem dárců]. -Praha : Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, 2008. (2.
exemplář)
Gender a demokracie 1989-2009 / [editorka Linda Sokačová ; autorky Michaela Appeltová ... et al.]. Praha : Gender Studies, 2009. (3. a 4. exemplář)
Historická demografie. 30 - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. (4. exemplář)
Historická demografie. 32 - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008. (4. exemplář)
Hlasistické hnutie : národ a sociológia : začiatky sociologického myslenia na Slovensku / Robert Klobucký. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2006. (3. a 4. exemplář)
Hlasy žien : aspekty ženskej politiky. - 1. vyd. - Bratislava : Aspekt, 2002. (3. exemplář)
The individual and the process of socialisation in the environment of current society / edited by Lenka Šulová
and Ilona Gillernová. - Prague : Matfyzpress, 2008. (4. exemplář)
Jak je v Česku vnímána práce / Naděžda Čadová, Miloš Paleček (eds.) ... [et al.]. -- 1. vyd.. -- Praha :
Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2006. -- 228 s. : il., 24 cm ISBN 80-7330-103-2 (brož.) (6.
exemplář)
Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí : příručka o efektivní školní drogové prevenci / [Maurice Gallà ... et
al. ; překlad Jindřich Bayer]. - 1. vyd. v českém jazyce - [Praha] : Úřad vlády České republiky, 2005. (2.
exemplář)
Jedinec a společnost : sborník k 65. narozeninám doc. PhDr. Jana Sedláčka, CSc. - Praha : Katedra
sociologie FF UK, 2000. (2. exemplář)
Kdo je kdo : osobnosti české současnosti : 5000 životopisů = Who is who / editor Michael Třeštík. - Praha :
Agentura Kdo je kdo, 2002. (2. exemplář)
Kolektivní vyjednávání, aneb, Uplatnění rovnosti mužů a žen v praxi : učební manuál / zpracoval kolektiv
autorů ČMKOS. - Praha : ČMKOS, 2007. (2. exemplář)
Krise pokroku : nástin dějin myšlení od roku 1895 do roku 1937 / Georges Friedmann ; přeložil a upravil T.
Kyzlink. - Praha : Spolek výtvarných umělců Mánes, 1937.
Krize jako nový začátek, nebo promarněná šance? : genderové aspekty finanční krize / [editorka Linda
Sokačová ; autorky a autoři M. Hrubec ... et al. ; překlad A. Valouchová]. - [Praha] : Gender Studies, 2010.
(3. exemplář)
Mass and elite attitudes during the Prague Spring era : importance and legacy / Pat Lyons. - 1st ed. - Prague :
Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2009.
(5.-8. exemplář)
Mimomanželská plodnost v České republice po roce 1989 : sociální a ekonomické souvislosti / Dana
Hamplová (ed.). - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav, 2006.
file:///C:/Users/mareska/Downloads/Seznam_knih_na_dary_a_vymeny_201203.htm

2/5

17.9.13

Seznam knih na dary a výměny pro knihovny - Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Náboženstvo : ISSP na Slovensku 2006-2008. Pramenná publikácia / Roman Džambazovič ... aj. - Vydání
1. - Bratislava : Sociologický ústav SAV : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2009. (3. exemplář)
Národná správa o malom a strednom podnikaní na Slovensku : výsledky výskumu projektu LEONARDO Community Vocational Training Action Programme / vedecký koordinátor projektu Zdenek Šťastný. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2006. (3. + 4. exemplář)
Organizační člověk = [Orig.: The organization man] / William H. Whyte ; přeložila Alena Čepková. - 1. vyd Praha : Svoboda, 1968.
Osamělý dav : studie o změnách amerického charakteru = [Orig.: The lonely crowd] / David Riesman ve
spolupráci s Nathanem Glazerem a Reuelem Denneym ; z anglického originálu přeložili Igor Hájek a Marcela
Mašková ; doslov napsala Irena Dubská. Praha : Mladá fronta, 1968. (3. exemplář - sklad)
Podoby lokálnej demokracie v Banskej Štiavnici / editor Ľubomír Falťan. - 1. vyd. -Bratislava :
Sociologický ústav SAV, 2001. (3. exemplář)
Podoby ženy / Magdalena Piscová, Miloslav Bahna, Milan Zeman. - Bratislava : Sociologický ústav SAV,
2008. (3. a 4. exemplář)
Postavení žen v české vědě a aktivity na jejich podporu : Monitorovací zpráva za rok 2008 / Hana
Tenglerová. - Vyd. 1. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008. (3. a 4. exemplář)
Proměny současné sociologie / [vědecký redaktor Eduard Urbánek]. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1995.
(4. exemplář)
Radikale Rechte und Fremdfeindlichkeit in Deutschland und Polen : Nationale und europäische Perspektiven /
herausgegeben von Michael Minkenberg, Dagmar Sucker, Agnieszka Wenninger. - Bonn :
Informationszentrum Sozialwissenschaften, 2006. (2. exemplář)
Regionální identita obyvatel v pohraničí : sborník příspěvků z konference / uspořádal František Zich. - 1.
vyd. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. (6. exemplář)
Regionální rozdíly v dostupnosti bydlení v České republice / Martin Lux, František Kuda (eds.). - Praha :
Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., 2008. (4. exemplář)
Regióny Slovenska v kontexte životných podmienok a rozvojových disponibilít : pramenná publikácia /
riešitelia: P. Gajdoš ... [et al.]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2006. (3. exemplář)
Social housing in Europe 2000 / edited by Martin Lux. - Prague : AS CR. Institute of Sociology, [2001]. (3.
exemplář)
Sociálne zdroje lokálneho a regionálneho rozvoja / Peter Gajdoš, Ján Pašiak. - Bratislava : Sociologický
ústav SAV, 2008. (4. exemplář)
Sociální struktura socialistické společnosti : (sociologické problémy soudobé československé společnosti) :
sborník / kolektiv autorů za vedení Pavla Machonina. Praha : Svoboda, 1967. (4. exemplář - sklad)
The sociology of religion / Thomas F. O'Dea and Janet O'Dea Aviad - 2nd ed. -Englewood Cliffs : PrenticeHall, c1983. (2. exemplář)
Space and historical time as dimensions of social change / edited by Jiří Musil. - 1st pub. -Prague :
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Matfyzpress, 2008. (3. exemplář)
Společnost : úvod do systematické sociologie = [Orig.: Społeczeństwo] / Jerzy J. Wiatr ; z polského originálu
přeložila Eda Sládková. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1968. Edice: Knižnice sociologické
literatury.
Standardy bydlení 2003/04 : bytová politika v ČR: efektivněji a cíleněji / Martin Lux ... [et al.]. - Praha :
Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. (4. exemplář)
Standardy bydlení 2004/05 : financování bydlení a regenerace sídlišť / Martin Lux ... [et al.]. -Praha :
Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2005. (4. exemplář)
Stranické systémy v re/konstrukci : Belgie, Itálie, Španělsko, Československo, Česká republika / Jiří Kunc. Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2000. (5. exemplář)
Strategické volby pro českou společnost : teoretická východiska / Martin Potůček, Jiří Musil a Miroslava
Mašková (eds.). - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. (4. exemplář)
Systémy politických stran : úvod do jejich srovnávacího studia / Miroslav Novák. - 1. vyd. - Praha :
Sociologické nakladatelství (SLON), 1997. (6. exemplář)
Trans/formace : gender, věda a společnost / autorky Hana Havelková ... [et al.] ; editorka Marcela Linková.
- Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i, 2007. (4. exemplář)
Triedy a stratifikácia v sociálnej zmene Slovenska / [editor: Bohumil Búzik ; autori: Bohumil Búzik, Katarína
Strapcová, Milan Zeman]. - Bratislava : Sociologický ústav Slovenská akademie vied, 2008. (3. exemplář)
Une transition démocratique exemplaire? : L´émergence d´un systeme de partis dans les Pays tcheques /
Miroslav Novák. - Prague : Centre Français de Recherche en Sciences Sociales, 1997. (3. exemplář)
Veřejná a mediální agenda : komparativní analýza tematizace veřejné sféry / Markéta Škodová, Vlastimil
Nečas (eds.). - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2009. (4. exemplář)
Voľný čas a šport : ISSP na Slovensku 2006-2008. Pramenná publikácia / Magdalena Piscová ... aj. Vydání 1. - Bratislava : Sociologický ústav SAV : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2009. (3., 4.
a 5. exemplář)
Viditelná žena : výběr z textů projektu Prezidentka.cz na téma ženy a politika = The visible woman : the best
from Prezidentka.cz project's articles on women and politics / [Kateřina Jonášová, Pavla Jonssonová, Miluš
Kotišová]. - Praha : Prezidentka.cz, 2007. (2. exemplář)
Vliv signifikantních faktorů na integraci finančních trhů ve světle světové finanční krize / Zuzana Kučerová. Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2011. (3.,4., 5. exemplář)
Vývoj údolí Sázavy v mladším kenozoiku / Břetislav Balatka, Jan Kalvoda. -- Vyd. 1.. -- Praha : Česká
geografická společnost, 2010. (nesouvisí se zaměřením knihovního fondu)
Who gets a degree? : access to tertiary education in Europe 1950-2009 / Jan Koucký, Aleš Bartušek and
Jan Kovařovic. - Prague : Education Policy Centre, Faculty of Education, Charles University, 2010. (3. a 4.
exemplář)
Workers, firms, and unions : industrial relations in transition / Roderick Martin ... [et al.], eds. - Frankfurt am
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Main : P. Lang, 1998.
Základní charakteristiky členské základny KDU-ČSL / Lukáš Linek, Štěpán Pecháček. - 1. vyd. - Praha :
Sociologický ústav AV ČR, 2006.
Základy sociotechniky / Adam Podgórecki. Praha : Svoboda, 1968. (3. exemplář - sklad)
Ženy ve spektru civilizací : k proměnám postavení žen ve vývoji společnosti / Josef Tomeš (editor). - Vyd. 1.
- Praha : Sociologické nakladatelství, 2009. (3. exemplář)
Životní cyklus : sociologické a demografické perspektivy / Dana Hamplová, Petra Šalamounová, Gabriela
Šamanová (eds.). - Vyd. 1. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. (5., 6.
exemplář)
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