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Helmut Lang    
Nová teorie managementu  
 
Od počátku 90. let se svět v důsledku 
politických, technologických a ekonomických 
změn podstatně změnil. Podniky začaly na 
tyto proměny reagovat změnou svých 
strategií. Nová praxe se promítla do teorie, 
obzvláště do nauky o podnikovém 
hospodářství a managementu. V centru 
pozornosti předkládané učebnice je proto 
otázka, zda lze v důsledku nových 
teoretických poznatků a jejich aplikace 
v praxi hovořit o nové teorii managementu. 
Pozornost je zaměřena např. na 
problematiku managementu změn (change 

management), vznik strategie shareholder-
value, outsourcing a offshoring, business 
reengineering, benchmarking, systém 
managementu jakosti (TGM) a balanced 
scorecard. Teoretický výklad je doplněn 
příklady z praxe. 
Komu je kniha určena? 
Učebnice je určen zejména studentům VŠ 
ekonomického zaměření. Obsahuje však 
také řadu zajímavých příkladů 
strategického rozhodování v rámci 
podnikového řízení, a proto ji lze doporučit 
také pracovníkům managementu podniků. 
Brožované, cena dle rozsahu, obj. číslo EU 
39, ISBN 978-80-7179-683-1.  

 
 
Eva Kislingerová a kol.   
Manažerské finance 
2. přepracované a doplněné vydání (+ CD 
+ program Crystal Ball) 
 
Nenechte si ujít druhé vydání 
Manažerských financí! Jistě si kladete 
otázku, proč? Důvodem je nejen 
aktualizace textů, ale především zařazení 
CD, na kterém jsou právě pro Vás 
připraveny tři základní součásti. Nejprve 
jsou to příklady, které jsou řešené 
a uvedené v tabulkovém kalkulátoru excel; 
každý zájemce si může ověřit postup 
řešení. Nedílnou součástí kapitol jsou 
prezentace v POWER POINTU stručně 

shrnující obsah kapitoly; mohou soužit 
studentům při studiu k hledání „hlavního 
článku“ v kapitole, popř. pedagogům 
v jejich přípravě. Poslední pak jsou 
kvizové otázky, určené pro ověřování 
znalostí. Kromě CD by čtenář v žádném 
případě neměl přehlédnout nově zařazenou, 
vysoce aktuální pasáž o riziku projektů, 
která ho seznámí se simulací Monte Carlo. 
Je zde zařazen i praktický příklad. 
Komu je kniha určena? 
Publikace je určena finančním manažerům 
a studentům VŠ ekonomického zaměření. 
Vázané, 800 s., cena 1 190 Kč , obj. číslo 
BEK 12, ISBN 978-80-7179-712-8.  

 
 
Hana Scholleová 
Hodnota flexibility – reálné opce (+ CD)  
 
Globalizace a technický rozvoj působí na 
všechny ekonomické procesy, dochází ke 
zrychlování a důrazu na rozvoj; na tento 
vývoj musí reagovat ekonomická teorie 

i praxe. Firma, která dobře a včas 
neinvestuje, zaniká. Metody hodnocení 
a výběru investic, které se ještě nedávno 
jevily jako progresivní, mohou být 
v některých případech nedostačující, což se 
týká i výnosových metod pro stanovování 
hodnoty projektů či podniků. 



NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ OBZOR                      3 – 2006 
 

 80 

V případě oblastí s vysokou volatilitou, tj. 
zejména v odvětví rychlého rozvoje 
a nových technologií, klasické metody 
neberou v úvahu flexibilitu projektů 
a práva s ní spojená – celý podnik je 
podhodnocen. Může tak vzniknout 
nežádoucí situace, kdy dochází k zamítnutí 
ekonomický výhodných projektů. 
Vhodným nástrojem jsou zde proto reálné 
opční metody, které jsou odvozeny od 
finančních opcí a zahrnují i hodnotu 
flexibility jako práva na budoucí se 
rozhodování na základě získávání 
pozdějších informací. 

Kniha obsahuje řadu praktických příkladů, 
jak lze teoretické poznatky aplikovat na 
přímé řízení a rozhodování v podniku. 
Komu je kniha určena? 
Publikace je určen zejména finančním 
a investičním manažerům, investičním 
poradcům a odhadcům majetku. Je vhodná 
také pro studenty vysokých škol 
ekonomického zaměření a pro studenty 
kurzů MBA. 
Brožované, 192 s., cena 490 Kč, obj. číslo 
BP 68, ISBN 978-80-7179-735-7. 
 

 
 
Jan Ostřížek a kol.  
Public Private Partnership – příležitost 
a výzva  
 
Cílem publikace je seznámit čtenáře 
s kontrakty typu PPP, jakožto alternativou 
financování veřejných infrastruktur 
a služeb. Na konkrétních případech je 
uvedeno, jak vytvořit PPP projekt, který 
má šanci uspět v konkurenci s ostatními 
projekty. Autoři popisují, jak se vyvarovat 
nejčastějších chyb a jak naopak využít 
výhody, které daný subjekt má. 
Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na 
tvorbu projektu, zahraniční zkušenosti, 
právní rámec PPP v České republice, 

hodnocení investic a možnosti 
projektového financování. Samostatná 
kapitola je věnována rizikům (a jejich 
řízení) v projektech PPP. Nechybí ani 
informace o institucionálním zabezpečení 
PPP v ČR a o realizovaných a připravo-
vaných projektech. 
Text obsahuje řadu příkladů, případové 
studie, výňatky z příslušné legislativy 
a základních dokumentů. 
Komu je kniha určena? 
Publikace je určena nejen studentům 
vysokých škol, ale také zaměstnancům 
státní správy a odborné veřejnosti. 
Brožované,304 s., cena 590 Kč, obj. číslo 
BP 67, ISBN 978-80-7179-744-9. 

 
 
Josef Malý  
Nové přístupy k oceňování 
průmyslového vlastnictví 
 
Publikace navazuje na předchozí knihu 
Obchod nehmotnými statky; pojednává 
však o zcela nových problémech – hlavním 
tématem je problematika oceňování 
průmyslového vlastnictví. 
Pojednává jak o v praxi nejrozšířenějších 
metodách, tak o novém přístupu 
k oceňování průmyslového vlastnictví, a to 
metodou oceňování reálných opcí. 
Pozornost je věnována zejména dvěma 

hlavním modelům – binomickému a Black-
Scholesově. 
Text je rozdělen do dvou částí. V první 
jsou podrobněji vysvětleny základní prvky 
průmyslového vlastnictví. Tato část je 
rovněž úvodem k metodám oceňování 
nehmotných statků, zejména průmyslového 
vlastnictví, k jejich základní klasifikaci 
i charakteristice. 
Druhá část pak podává podrobný výklad 
těchto metod a ukazuje jejich použití 
v současnosti. 
V seznamu literatury čtenář nalezne 
prakticky všechna významná díla, 
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monografie i články, které se danou 
problematikou zabývají a byly publikovány 
v anglosaské oblasti nebo u nás. 
Komu je kniha určena? 
Práce je určena jak odborníkům z praxe, 
pracovníkům konzultačních kanceláří 

i řídícím pracovníkům firem, tak 
studentům. 
Brožované, 200 s., cena 530 Kč, obj. číslo 
BP 64, ISBN 978-80-7179-464-6. 

 
 

 

Michal Tomášek 
Evropské měnové právo 
2. aktualizované a doplněné vydání 
 
Aktualizované a doplněné vydání 
Evropského měnového práva nejen 
reflektuje poslední změny evropské právní 
úpravy k ultimo pololetí 2007, ale je také 
schopno s větším odstupem od zavedení 
eura zhodnotit dopady příslušných 
ustanovení evropského práva na národní 
právní řády. Důležitým rozdílem mezi 
prvním a druhým vydáním je také 
usoustavnění právní terminologie. V době 
prvního vydání nebyla totiž čeština ještě 
úředním jazykem EU a jen málo českých 
textů evropských právních dokumentů bylo 
možné pokládat za autorizovaný zdroj 
oficiální právní terminologie. 
Skriptum soustřeďuje poznatky evropského 
práva v měnové oblasti. V návaznosti na 
články 98 a 124 Smlouvy o ES podává 
výklad o měnovém právu, které se jako 

výrazná součást evropského práva 
uplatňuje po zavedení jednotné měny euro 
a po přenesení měnových pravomocí ze 
členských států na Společenství. Text je 
rozdělen do pěti kapitol: Pojem a předmět 
evropského měnového práva, Vývoj 
evropské měnové integrace, Právní úprava 
hospodářské politiky, Právní úprava 
měnové politiky a Institucionální 
ustanovení – Evropská centrální banka. 
Evropské měnové právo není jen měnový 
statut eura. Reguluje zásady peněžního 
oběhu v členských státech hospodářské 
a měnové unie a ve vztahu k těmto státům 
významně zasahuje do vnitrostátních 
systémů finančního práva.  
Komu je kniha určena? 
Kniha je určena nejen všem zájemcům 
o obor evropského práva, ale i těm, kdo se 
zabývají právem finančním. 
Brožované, 195 s., cena 470 Kč, obj. č. SK 
26, ISBN 978-80-7179-940-5. 
 

 
 

 

Günter Wőhe, Eva Kislingerová 
Úvod do podnikového hospodářství 
2. přepracované a doplněné vydání 
 
Druhé české vydání nejrozšířenější 
učebnice podnikové ekonomiky v německy 
mluvících zemích. 
Změněné globální prostředí vyvolává 
potřebu adaptace podniků a aktivní 
využívání nových nástrojů tak, aby 
podniky nejen přežily, ale aby byly 
efektivní a fungovaly dlouhodobě. Svoji 
úlohu sehrávají i nové normy Evropské 
unie; asi nejvýrazněji je podniky pociťují 
v oblasti péče o životní prostředí, v oblasti 

účetnictví, Corporate Governance apod. 
Jak vývoj jednoznačně ukazuje, podniková 
ekonomika, resp. podnikové hospodářství 
jako samostatná vědní disciplína m své 
nezastupitelné místo a s postupem doby 
spíše nabývá na významu. 
Učebnice vysvětluje podnik v celém 
komplexu funkcí a činností, ukazuje na 
jejich vzájemnou provázanost 
a podmíněnost, upozorňuje i na možné 
třecí plochy, ale i na možnosti jejich 
překonání. Svým pojetím tak učebnice 
překračuje rámec pouhého teoretizování 
a přináší praktické návody, jak uspět 
v podmínkách tržního hospodářství. 
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Přestože kniha je v první řadě určena 
studentům vysokých škol, řadu aktuálních  
a inspirativních informací zde naleznou 
také manažeři z podnikové praxe. 

Brožované, 960 s., 840 Kč, obj. č. EU41, 
ISBN 978-80-7179-897-2. 

 
 

 

Eva Cihelková a kol. 
Nový regionalismus  
Teorie a případová studie (Evropská 
unie) 
 
Zatímco většina nově vzniklých 
regionálních integrací zahrnuje celou řadu 
progresivních prvků nového regionalismu, 
a to zejména jsou-li motivovány snahou 
silně otevřených ekonomik a posílením 
jejich pozice v mezinárodním obchodě, 
existuje i celá řada původních regionálních 
integrací, jejichž transformace v duchu 
nového regionalismu teprve začíná. V praxi 
tak můžeme konstatovat určité prolínání 
postupů starého a nového regionalismu. 
Vzhledem k síle globalizace se ovšem zdá, 
že do budoucna budou právě prvky nového 
regionalismu převládat a dominovat praxi 
i teorii světového regionalismu. 
Na základě tohoto přesvědčení vznikla 
i tato kniha, která v podmínkách České 
republiky představuje první ucelený pokus 
o nastínění teorie a praxe nového 
regionalismu. Text je rozdělen do čtyř 

kapitol, které postupují od obecného ke 
konkrétnímu a získané poznatky o novém 
regionalismu postupně prohlubují a aplikují 
na případ celosvětového vývoje, vývoje ve 
vybraných regionech světové ekonomiky, 
v Evropské unii a v České republice.  
První kapitola se zabývá teoretickými 
přístupy k novému regionalismu a jeho 
obecným vymezením. Druhá kapitola 
zkoumá světový regionalismus jako reálný 
jev. Hledá odpověď na otázky, zda se 
regionalismus skutečně stává globálním 
jevem a zda jeho formální proměny směřují 
k prohlubování regionální integrace. Blíže 
je pozornost zaměřena na dvě centra 
světové ekonomiky, a to Severní Ameriku 
a asijsko-tichomořskou oblast. Třetí 
kapitola se zabývá důsledky nového 
regionalismu pro Evropskou unii a jeho 
projevy v praxi evropského regionalismu. 
Čtvrtá kapitola je zaměřena na Českou 
republiku, zejména pak na změny 
v obchodní politice. 
Vázané, 392 s. 650 Kč, obj. č. BEK 13, 
ISBN 978-80-7179-808-8. 
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