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Stanislav Polouček a kol.
Bankovnictví
Učebnic věnovaných bankovnictví je
v české ekonomické literatuře velmi málo a
ucelená publikace české provenience na
knižním trhu dosud chyběla. Kolektiv
autorů pod vedením prof. Stanislava
Poloučka
připravil
učebnici,
která
komplexně
zachycuje
problematiku
bankovnictví. Pokrývá všechny významné
oblasti bankovnictví jak na úrovni
základních informací a znalostí, tak
v některých oblastech i pomocí hlubší
analýzy. Autoři připravili text s ohledem na
aktuální problémy bankovního a finančního
sektoru v zemích Evropské unie a v České
republice, respektive v zemích střední
Evropy.
Text je rozčleněn do patnácti kapitol –
Charakteristika finančního a bankovního
Jitka Machalová
Prostorově orientované systémy pro
podporu manažerského rozhodování
Publikace se jako vůbec první na našem
knižním trhu zabývá úlohou geografických
informačních
technologií
v procesu
manažerského rozhodování.
Geografické informační systémy (GIS)
jsou podporou při rozhodování na všech
úrovních řízení, a to jak ve státní správě,
tak v podnikatelské činnosti. Můžeme je
chápat jako model určité části reality. Čím
více pro nás model zachovává důležité
vlastnosti zkoumané předlohy, tím
kvalitnější pro podporu rozhodování může
být. Díky svému strategickému významu
má rozvoj GIS podporu vlád Evropské
unie, kde je rozvíjena iniciativa INSPIRE.
Text je rozdělen do třinácti základních
kapitol (např. Geografické informace –

sektoru, Centrální bankovnictví a měnová
politika, Organizační struktura bank,
Platební a zúčtovací styk, Hospodaření
bank, Rizika podnikání v bankovnictví,
Pasiva bank, Aktiva bank, Investiční
bankovnictví, Bankovnictví mimo bilanci,
Regulace a dohled v bankovním sektoru,
Fúze a akvizice v bankovním sektoru,
Koncentrace a konkurence v bankovnictví,
Nelegální činnosti v bankovnictví a
nelegální aktivity spojené s bankovnictvím,
Mezinárodní bankovnictví. Text je doplněn
řadou aktuálních statistických údajů, grafů
a tabulek.
Komu je kniha určena?
Přestože učebnice je určena zejména
studentům vysokých škol, neměla by
chybět ani v knihovně pracovníků z praxe,
kteří působí v bankovním sektoru.
Brožované,760 s., 890 Kč, obj. č. EU 36,
ISBN 80-7179-462-7.
jejich význam v procesu rozhodování,
Historie geografických IT a budoucí
prognózy, Ekonomické aspekty zavádění
geografických IT do IS podniku,
Geografické IT ve veřejné správě,
Prostorově orientované systémy pro
podporu rozhodování /SDSS/, Uplatnění
SDSS v marketingu, Zpracování neurčitosti
a SDSS v pojišťovnictví). Text je doplněn
řadou obrázků a grafů.
Komu je kniha určena?
Kniha je určena zejména pracovníkům
státní správy a samosprávy, ale také
soukromého sektoru – např. plynárenství,
elektrárenství, dopravních společností,
zemědělských
podniků,
ale
také
pojišťovnictví
a
cestovního
ruchu.
V neposlední řadě je určena studentům
vysokých škol.
Brožované, 160 s., 390 Kč, obj. č. PB 61,
ISBN 978-80-7179-463-9.
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uveďme například – Členství ČR
v eurozóně a plnění konvergenčních
kritérií, Role eura v rámci světového
měnového systému, Integrace finančních a
Cílem publikace je seznámit čtenáře
kapitálových trhů eurozóny, Právní
s historií
měnové
integrace,
teorií
souvislosti budování a fungování HMU,
optimálních měnových oblastí a zejména
Status a monetární politika Evropské
pak přínosy a náklady spojenými se
centrální banky.
vstupem do měnové unie. Pozornost je
Komu je kniha určena?
zaměřena také na proces budování
Publikace je určena zejména odborné
hospodářské a měnové unie v evropském
ekonomické veřejnosti, zaměstnancům
kontextu. Z pohledu České republiky je
státní správy, v neposlední řadě také
pak nejdůležitější analýza problematiky
studentům vysokých škol a všem
vstupu ČR a dalších zemí EU do
zájemcům o tuto nanejvýš aktuální
hospodářské a měnové unie. Z kapitol
problematiku.
Vázané, 576 s., cena 970 Kč, obj. číslo BEK 11, ISBN 978-80-7179-560-5.

Lubor Lacina a kol.
Měnová integrace – náklady a přínosy
členství v měnové unii

Jaromír Štůsek
Řízení provozu v logistických řetězcích
Aktuálnost tématu je dána neustálými
změnami ve vnějším prostředí. Jedná se o
změny
v politice,
spotřebitelských
preferencích, ve zpracování informací,
v technologiích a dalších oblastech, které
mají klíčový dopad na prosperitu podniku.
Právě zvládnutí řízení provozů podle zásad
logistického přístupu umožňuje získat
konkurenční výhodu, jež představuje
kritický faktor úspěchu podniku i celého
logistického systému. Přitom hlavním
hlediskem
řízení procesů musí být neustálé sledování
potřeb zákazníků.
Procesní řízení předpokládá komplexní
pohled na realizaci hlavních i podpůrných
podnikových
procesů
ve
všech
souvislostech tak, aby se eliminovaly
aktivity
nepřidávající
hodnotu
pro
zákazníka. Hlavním cílem publikace je
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proto
formulování
úlohy
provozů
a provozního managementu v logistických
řetězcích.
V úvodních kapitolách se čtenář seznámí
s teoretickými východisky logistiky a se
základními pojmy. Pozornost je dále
věnována provoznímu managementu,
řízení materiálového toku a kapacit,
rozvrhování
činností,
řízení
práce
v provozním systému a řízení údržby.
Závěrečná kapitola obsahuje nové trendy
v řízení podnikových procesů.
Text je bohatě doplněn grafy a tabulkami;
v závěru jsou uvedeny případové studie.
Komu je kniha určena?
Kniha je zaměřena na řešení praktických
otázek, s nimiž se musejí potýkat zejména
provozní manažeři. Je vhodná také jako
studijní literatura pro studenty vysokých
škol.
Brožované, 240 s.,, cena 550 Kč, obj. číslo
BP 69, ISBN 978-80-7179-534-6.

