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 The Oxford handbook of migration crises [online]. Edited by
Cecilia Menjivar, Marie Ruiz and Immanuel Ness. New York: Oxford
University Press, 2019 [cit. 2021-11-25]. ISBN 9780190856939.
Dostupné na:
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/978
0190856908.001.0001/oxfordhb-9780190856908
Príručka ponúka viac ako deväťsto strán odborných príspevkov
renomovaných autorov na tému migrácie, utečencov, azylovej
politiky a migračných kríz v historickej i súčasnej perspektíve. Skúma,
ako vznikajú krízy, čo je kríza a ako sa tento koncept používa
v médiách a politike. Zdôrazňuje úlohu médií a verejných činiteľov pri
formovaní migračných tokov.
 KRUEGER, Anne O. International trade: what everyone needs to
know [online]. New York: Oxford University Press, 2020 [cit. 202111-25]. ISBN 9780190900458. Dostupné na:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&
db=nlebk&db=nlabk&AN=2588888
Medzinárodný obchod a obchodná politika sa v posledných rokoch
stávajú čoraz dôležitejšími a zložitejšími. Známa autorka Anne O.
Krueger v publikácii vysvetľuje kľúčové aspekty medzinárodnej
obchodnej politiky so zameraním na význam obchodu s tovarom
a službami. Publikácia napísaná formou otázok a odpovedí je
užitočným sprievodcom jedným z najdôležitejších prvkov svetového
hospodárstva.
 ISRAEL, Mark. Research ethics and integrity for social scientists:
beyond regulatory compliance [online]. London: SAGE Publications,
2014 [cit. 2021-11-25]. ISBN 9781446207482. Dostupné na:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&
db=nlebk&db=nlabk&AN=1099458
Etika a integrita vo výskume sú pre vedcov z oblasti spoločenských
vied na celom svete čoraz dôležitejšie. Kniha skúma nedávny vývoj

41

a diskusie o etike a integrite vo výskume a dodržiavaní etických
noriem. Kniha demonštruje prostredníctvom prípadových štúdií
a príkladov zo všetkých kontinentov a z rôznych odborov
spoločenských vied praktickú hodnotu etického správania
v spoločenskovednom výskume, identifikuje vznik a existenciu
súčasných regulačných systémov a nabáda na riešenie etických
a regulačných problémov.
 Linking up with video: perspectives on interpreting practice and
research [online]. Edited by Heidi Salaets. Amsterdam: John
Benjamins Publishing Company, 2020 [cit. 2021-11-25]. ISBN
9789027261809. Dostupné na:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&
db=nlebk&db=nlabk&AN=2344886
149. zväzok edície Benjamins Translation Library sa venuje výhodám
a nevýhodám videointerakcie v tlmočníckej profesii a potenciálu
videotechnológií na výskum tlmočenia. Príspevky sa zaoberajú
otázkami z rôznych perspektív, a to z pohľadu ďalších možností pre
samotných tlmočníkov, a tiež z hľadiska výskumu v oblasti tlmočenia.
Okrem iného študujú vzťah medzi verbálnymi a neverbálnymi
zdrojmi, ako sú gestá, posturálna orientácia, pohyby očí a hlavy pri
vysvetľovaní významu v komunikácii.
 GREXA, Ján a Milena STRACHOVÁ. Dějiny sportu: přehled
světových a českých dějin tělesné výchovy a sportu [online]. Brno:
Masarykova univerzita v Brně, 2018 [cit. 2021-11-25]. ISBN
9788021091122. Dostupné na:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&
db=nlebk&db=nlabk&AN=1994920
Publikácia je určená vysokoškolským študentom. Je štruktúrovaná do
deviatich kapitol a jej súčasťou sú kontrolné otázky. E-learningový
materiál obsahuje stotrinásť obrazových príloh (fotografie, grafy,
schémy a tabuľky). Obsahom elektronickej výukovej publikácie je
prehľad dejín športu od praveku po súčasnosť.
 BOUKALOVÁ, Hedvika a kol. Kapitoly z forenzní psychologie
[online]. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2020 [cit. 2021-11-25].
ISBN 978-80-246-4467-7. Dostupné na:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&
db=nlebk&db=nlabk&AN=2684331
Forenzná psychológia je aplikovaná psychologická disciplína, ktorá sa
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uplatňuje tam, kde sa jedinec stáva subjektom občianskych
a trestnoprávnych vzťahov. Publikácia vychádza zo širšieho pohľadu
na trestný čin, jeho spáchanie a objasňovanie. Vyberá metodologické
a diagnostické postupy súvisiace s vyšetrovaním trestných činov,
venuje sa aktuálnym témam a prakticko-aplikačným súvislostiam.
 JARRIGE, François a Thomas LE ROUX. The contamination of the
Earth: a history of pollutions in the industrial age [online].
Massachusetts: The MIT Press, 2021 [cit. 2021-11-25]. ISBN
9780262358132. Dostupné na:
https://direct.mit.edu/books/book/4842/The-Contamination-ofthe-EarthA-History-of
Publikácia zachytáva prierez histórie priemyselného znečistenia
počas troch storočí, od toxických odpadov z raných garbiarní až po
energetický režim fosílnych palív. Hoci sa priemyselné znečistenie
životného prostredia postupne stalo politickým problémom, snahy
o jeho reguláciu často zaostávali. Autori v knihe ponúkajú nielen
pohľady do histórie, ale aj ponaučenia do budúcnosti priemyselného
sveta.
 GRIFFIN, Roger. Fašismus: úvod do komparativních studií fašismu
[online]. Přeložil Ladislav ŠENKÝŘÍK. Praha: Nakladatelství
Karolinum, 2021 [cit. 2021-11-25]. ISBN 978-80-246-4815-6.
Dostupné na internete:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&
db=nlebk&db=nlabk&AN=2912472
Monografia sa venuje teórii fašizmu v diachrónnej perspektíve
a kriticky analyzuje jednotlivé historiografické prúdy. Roger Griffin,
britský profesor moderných dejín a politický teoretik, približuje
pôvod a definíciu utopickej ideológie založenej na myšlienke
znovuzrodenia národa a rasy. Sleduje jej vývoj v Taliansku od
počiatkov dvadsiateho storočia až do súčasných neonacistických
a postfašistických podôb.

