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Vlasta Kašparovská a kol  
Řízení obchodních bank – vybrané 
kapitoly  

Učebnice je koncipována od obecnějšího 
pojetí problematiky k výkladu konkrétních 
vybraných oblastí z bankovního řízení. 
Z hlediska obsahu je strukturována do tří 
logicky a obsahově provázaných částí. 
Začíná výkladem základních principů 
bankovního podnikání s akcentem na 
funkce a cíle obchodních bank a na 
promítnutí bankovní činnosti do účetního 
výkaznictví. Pokračuje výkladem bankovní 
regulace a jejich nástrojů jako stěžejních 
faktorů vnějšího prostředí, které zásadním 

způsobem ovlivňují řídící procesy a 
organizační strukturu banky. Třetí 
obsahově ucelenou část tvoří výklad 
dílčích systémů bankovního řízení – řízení 
bankovních rizik, plánování a controlling, 
interní audit a bankovní marketing. 
Výběr tématických celků je ovlivněn 
zejména aktuálními požadavky a trendy 
v bankovním řízení. 
Učebnice je určena zejména studentům 
vysokých škol, ale řadu cenných a 
aktuálních informací zde jistě naleznou i 
specialisté působící v oblasti bankovnictví.  
Brožované, 360 s., 590 Kč, obj. č. EU 34, 
ISBN 80-7179-381-7. 

 
 
Hana Kunešová, Eva Cihelková a kol. 
Světová ekonomika, nové jevy a 
perspektivy, 2. doplněné a přepracované 
vydání 

Devadesátá léta znamenala ve světové 
ekonomice počátek radikálních změn. 
Světová ekonomika začala měnit svůj 
charakter, a to ve všech svých segmentech 
– prvcích, vztazích i mechanismech. Cílem 
autorů bylo zachytit světovou ekonomiku 
v současné etapě jejího vývoje, a to 
komplexně v celé její šíři, v rámci 
probíhajících změn, a naznačit směry 
dalšího vývoje. 
Úvodní kapitola je věnována podstatě, 
vzniku a vývoji světové ekonomiky a 
zachycuje rovněž základní tendence 
v současné světové ekonomice. Následující 
kapitoly jsou postupně zaměřeny na 
globalizaci světové ekonomiky, 
mezinárodní pohyb kapitálu, finanční krize, 
mezinárodní měnový systém, úlohu WTO, 

mezinárodní migraci, hlavní centra světové 
ekonomiky, ekonomický vývoj USA a 
Japonska, ekonomický vývoj evropského 
centra a EMU. Nechybí ani problematika 
zapojení transformujících se ekonomik do 
západoevropských integračních procesů. 
Závěrečné kapitoly pak zahrnují rozvojové 
země.  
Nové vydání učebnice je podstatně 
aktualizováno a rozšířeno, a to o 
problematiku regionalismu ve světové 
ekonomice a nově byla do textu zařazena 
také kapitola zabývající se postavením 
Indie ve světové ekonomice. 
Učebnice je určena především studentům 
VŠ ekonomického zaměření. Řadu 
zajímavých a aktuálních informací zde 
naleznou také zájemci o světovou 
ekonomiku, Evropskou unii či mezinárodní 
vztahy. 
Brožované, 344 s., 480 Kč, obj. č. EU 35, 
ISBN 80-7179-455-4.

 
 



3 – 2006                NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ OBZOR 

 79 

Miloslav Synek a kol.  
Podniková ekonomika. 4. přepracované a 
doplněné vydání 

Podniková ekonomika jako vědní 
disciplína objasňuje cíle podniku, 
vysvětluje jevy a procesy, které v podniku 
probíhají, zjišťuje a vysvětluje příznivé i 
nepříznivé důsledky určitého chování a 
zabývá se rovněž hospodařením podniku. 
Není jen teoretickou vědní disciplínou, ale 
především disciplínou praktickou – 
podnikatelům, ekonomům a manažerům 
dává poučení, jak mají vést svůj podnik, 
aby pracoval s co nejvyšší výkonností a 
hospodárností a aby obstál v náročném 
tržním prostředí. Pozornost je věnována 
výrobním podnikům, bankovním 
podnikům, dopravním a spojovým 

podnikům a podnikům obchodním. Nejsou 
opomenuty ani drobné podniky a podniky 
s mezinárodní účastí. Zařazena je rovněž 
problematika zdravotnických zařízení a 
ekonomika sportu. Nové vydání je 
rozšířeno o ekonomiku neziskových 
organizací. Kniha obsahuje i stručný 
ekonomický slovník a rejstřík. 
Čtvrté, přepracované a doplněné vydání 
této mimořádně úspěšné publikace je 
určeno nejen studentům, ale řadu cenných 
rad zde najdou také podnikatelé a manažeři 
z praxe, pro které je znalost nejnovějších 
poznatků a trendů z oblasti podnikové 
ekonomiky důležitým předpokladem 
úspěšného řízení podniku.   
Vázané, 512 s., 750 Kč , obj. č. EU 29, 
ISBN 80-7179-892-4. 

 
 
Libor Žídek 
Transformace české ekonomiky 1989-
2004 
 
Publikace přináší ucelený pohled na 
problematiku ekonomické transformace. 
Analyzuje vývoj procesu transformace 
české ekonomiky od centrálního plánování 
k ekonomice volného trhu, a to z různých 
pohledů. Zabývá se hlavními 
diskutovanými tématy a přináší také 
komplexní hodnocení daného vývojového 
období. 

Mezi základní kapitoly patří – rozbor 
transformačních kroků a následné 
hospodářské politiky, privatizace (změna 
vlastnických vztahů), vývoj bankovního 
sektoru a institucí a analýza dosažených 
hospodářských výsledků. 
Publikace je určena nejen ekonomům a 
studentům vysokých škol ekonomického 
zaměření, ale všem zájemcům o tuto velmi 
zajímavou problematiku.  
Vázané, 320 s., 650 Kč , obj. č. BEK 9, 
ISBN 80-7179-922-X. 
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