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O NÁS
Nakladatelství INFORMATORIUM vzniklo začátkem roku 1991
a je zaměřeno převážně na vydávání středoškolských odborných
učebnic, naučné literatury a odborné literatury včetně vysoce
odborných monografií.
Za dobu své činnosti nakladatelství INFORMATORIUM vydalo
již téměř 350 publikací, a to z oblasti archeologie, dřevařství, ekologie, elektrotechniky, chemie, jazykových učebnic, kadeřnictví,
kosmetiky, potravinářství, práva, psychologie, rybářství, sklářství,
stavebnictví, strojírenství, textilu, zdravotnictví a dalších oborů.

V roce 2013 jsme začali postupně většinu našich publikací převádět do formy e-knih, a to pro čtecí zařízení:
• stolní počítač,
• notebook,
• tablet (iPad),
• chytrý telefon (iPhone).
E-knihu si lze také pouze vypůjčit.
Obsah e-knihy je totožný s obsahem tištěné knihy.

Převážný podíl z této produkce tvoří středoškolské odborné učebnice, které jsou tvořeny v souladu s RVP.

Na našich internetových stránkách naleznete vždy aktuální informace.

Autorské a lektorské zázemí nakladatelství INFORMATORIUM
je složeno z předních odborníků jednotlivých oborů.

www.informatorium.cz
www.deti.informatorim.cz
www.facebook.com/Nakladatelstvi.Informatorium

V koedicích se zahraničními nakladateli vydalo nakladatelství
INFORMATORIUM také řadu vysoce odborných monografií
v angličtině, němčině, švédštině a francouzštině.
V listopadu 2011 byla ustanovena Vědecká redakce nakladatelství,
což je známkou splnění všech požadavků kladených na odborné
a vědecky zaměřené publikace.
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technická mechanika
STATIKA
O. Šámal

odborné kreslení
pro UO vzdělání Cukrář
P. Klopfštoková

základy práva
pro neprávníky
J. Horáková

improvizace ve škole
J. Machalíková, R. Musil

dobrodružství
v knihovně
K. HuseinoviĆ, A. Petrlik
překlad Pavel Pilch

vševědělové
K. HuseinoviĆ, A. Petrlik
překlad Pavel Pilch

vesnická
a městská myš
K. HuseinoviĆ, A. Petrlik
překlad Pavel Pilch

O cvrčku a mravenci
K. HuseinoviĆ, A. Petrlik
překlad Pavel Pilch

Učebnice je určena pro žáky
1. ročníku středních
průmyslových škol strojnických
a lze ji použít také u maturitních
oborů se strojním zaměřením.
Problematiku danou v předmětu
mechanika – statika řeší
komplexně v celém rozsahu
i obsahu, v některých částech
jde i nad rámec RVP.

Uvádí popis a ukázky zdobení
cukrářských výrobků.
Zabývá se se jednotlivými l
iniemi, sestavováním
ozdobných pásků a motivů,
nácvikem písma, kresbou
a modelováním různých motivů,
kresbou figury, tvorbou
patrových dortů, modelovacími
hmotami atd.

Přináší přehled o právním řádu
a systému práva, poskytuje
znalosti a potřebné dovednosti
k získání primárního právního
vědomí. Zpracovává právo
ústavní, občanské, korporační,
živnostenské, pracovní, trestní,
rodinné, správní a právo
Evropské unie. Určeno
studentům i laické veřejnosti.
Doložka MŠMT ČR.

V největší knihovně v největším
městě na světě, na nejzapadlejší poličce v nejzapadlejší místnosti, stály nejosamělejší knížky.
Knížky, které si z kniovny nikdo
nikdy nepůjčil a nepřečetl.
Jednoho dne se pohádkové
bytosti z nejosamělejších knížek
rozhodly, že své knížky opustí
a vyjdou do světa, aby zjistily,
proč si je nikdy nikdo ke čtení
nepůjčí.

Příběh o třech školních
kamarádech, kteří jsou
přesvědčeni o tom, že všechno
znají. Barnabáš se stálé
vychloubá, že právě on zná
všecko na světě, Kryštof mluví
jen a jen o matematice a Žofka
zas o astronomii.
S kým se jednoho dne setkali
a poté pochopili, jak málo toho
vědí?

Dva bratranci myšáci žijí zcela
odlišnými životy. Venkovský
myšák Lojzík pěstuje dýně
a žije poklidným životem v malé
vesničce, zatímco městský myšák
Lexík je bankéř a žije akčním
životem v rušném městě. Poté,
co k sobě navzájem přijedou na
návštěvu, aby okoukli, jak dobře
si žije ten druhý, dospějí
k názoru, že stejně každý má
právě ten svůj život nejraději.

Tři Ezopovy bajky převyprávěné
pro děti – O cvrčku a mravenci,
Teta Liška a paní Čápová,
Havran a liška. Veselé obrázky
a vtipné texty pootevřou malým
čtenářům dveře do světa literatury.

A4, 124 stran
336 obrázků, 12 tabulek,
120 řešených příkladů
978-80-7333-122-1

A4, 108 stran
112 obrázků, barevná
978-80-7333-117-7

Publikace je napsaná především
pro praktické použití. Je určena
především učitelům a žákům
SŠ, ale i základních uměleckých
škol. Vhodná pomůcka
pro předměty dramatická
výchova, osobně sociální
výchova, jazykové a literární
praktikum, ale i český jazyk,
občanská výchova či základy
společenských věd. Uvítají
ji určitě i různé dramatcké
kroužky.

A5, 344 stran,
978-80-7333-119-1

A5, 148 stran, 5 schémat
978-80-7333-120-7

220 × 280 mm, ilustrováno
52 stran, celobarevná
978-80-7333-114-6

220 × 240 mm, ilustrováno
32 stran, celobarevná
978-80-7333-111-5

220 × 240 mm, ilustrováno
32 stran, celobarevná
978-80-7333-112-2

220 × 280 mm, ilustrováno
28 stran, celobarevná
978-80-7333-113-9
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Němčina
pro strojírenské obory
Z. Myšková, B. Návratová,
J. Návratová

Němčina
pro střední průmyslové školy
stavební
E. Berglová, J. Dressel

Němčina
pro zdravotní sestry
E. Karasová

angličtina
pro zdravotní sestry
S. V. Buldov, M. Maxerová

angličtina
pro strojírenské obory
Kolektiv autorů

angličtina
v gastronomii
E. Svobodová

Příručka odborných textů
terminologie z oblasti základů
technických věd s důrazem na
strojírenství. Je určena
studentům středních a vyšších
odborných škol se zaměřením
na strojírenství. Obsahuje cvičení
pro nácvik základní komunikace
v profesním jazyce.

Příručka odborných výrazů
a textů, která odpovídá
modernímu pojetí výuky cizích
jazyků. Je určena nejen
studentům SPŠ, ale i studujícím
ostatních stavebních oborů.
Je vhodná i pro stavební praxi.

Zahrnuje texty o lidském těle,
nejčastějších onemocněních,
psychologii v práci sestry,
kapitoly z ošetřovatelského
procesu atd., speciální slovní
zásobu a řadu doplňovacích
cvičení.

Zahrnuje texty a slovní zásobu
o lidském těle, činnosti tělesných
soustav, lékařských nástrojích
a přístrojích, o první pomoci
a zdravotnickém systému.
Obsahuje zvláštní kapitolu
o komunikaci s pacientem, řadu
tabulek a cvičení atd.

Příručka odborných textů
a terminologie z oblasti základů
technických věd, zejména
strojírenství. Je určena
studentům středních a vyšších
odborných škol se zaměřením
na strojírenství. Obsahuje cvičení
pro nácvik základní komunikace
v profesním jazyce.

Přiručka odborných výrazů
a textů, která je určena
studentům středních a vyšších
hotelových škol, SOU a všem,
kteří se setkávají s anglicky
mluvícími hosty.

A4, 148 stran, ilustrováno
978-80-7333-067-5

A4, 152 stran, ilustrováno
978-80-7333-055-2

A4, 88 stran, 9 obrázků,
ilustrováno
80-7333-027-X

A4, 76 stran, ilustrováno
80-7333-018-0

A4, 84 stran, ilustrováno
978-80-7333-060-6

A4, 144 stran, ilustrováno
80-86073-94-7

jazykové učebnice

jazykové učebnice
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materiály i
pro UO Truhlář
F. Friess, J. Reisner, A. Zeidler

materiály ii
pro UO Truhlář
F. Friess, J. Reisner, A. Zeidler

odborné kreslení
pro UO Truhlář
Z. Holouš, E. Máchová,
P. Kotásková

výrobní zařízení
pro UO Truhlář
K. Janák, P. Král, M. Rousek

technologie i
pro studijní obor
Nábytkářství
K. Janák, P. Král

technologie ii
pro studijní obor
Nábytkářství
A. Uhlíř

technologie iii
pro studijní obor
Nábytkářství
P. Král, A. Uhlíř, J. Vlasák

Popisuje surovinovou základnu
dřevařského průmyslu –
pěstování, ochranu a těžbu lesa,
stavbu dřeva, jeho vlastnosti,
vady a škůdce a uvádí, jak
postupovat při rozpoznávání
růných druhů dřeva.

Seznamuje se širokým
sortimentem výrobků dřevařské
prvovýroby, s materiály na bázi
dřeva a materiály k úpravě dřeva
– lepidla, ochranné látky proti
ohni i škůdcům, brusné
materiály, materiály pro
povrchovou úpravu dřeva atd.

Základy technického kreslení,
čtení, vypracovávání a chyby
výkresů, antropometrie
a ergonomie, kreslení konstrukcí
nábytku, stavebně truhlářských
výrobků, stavebních
konstrukcí a jednoduchých
tesařských výrobků a konstrukcí.

Základy strojnictví,
mechanismy, dopravní stroje
a zařízení, sušárny dřeva, zařízení
pro výrobu nábytku a stavebně
truhlářskou výrobu, ruční
elektrické strojky, výrobní linky.

Postupy a strojně technologická
zařízení pilařské výroby, výroby
dýh, překližek a ostatních
lepených materiálů, sušení řeziva
a přířezů, tváření dřeva atd.

Strojní obrábění dřeva, strojní
opracování plastů, spojování
dřeva a ostatních materiálů
lepením, povrchové úpravy
dřevěných materiálů a výroba
nábytkových polotovarů.

Technická příprava sériové
a kusové výroby nábytku,
technologie výroby základních
skupin nábytku, montáž
a balení, skladování nábytku
a expedice, výrobní linky atd.

A5, 124 stran, barevná příloha
141 obrázků, 11 tabulek
978-80-7333-070-5

A5, 176 stran
96 obrázků, 15 tabulek
978-80-7333-061-3

A4, 108 stran
266 obrázků, 15 tabulek
978-80-7333-069-9

A5, 224 stran
193 obrázků
978-80-7333-057-6

A5, 208 stran
128 obrázků, 13 tabulek
80-7333-003-2

A5, 192 stran
88 obrázků
80-7333-008-3

A5, 224 stran
96 obrázků
80-7333-016-4

Dřevařství

dřevařství
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příprava
a provoz stavby i
D. Měšťanová,
J. Tománková a kol.

příprava
a provoz stavby ii
D. Měšťanová,
J. Tománková a kol.

dřevěné a kovové
konstrukce
pro SPŠ stavební
P. Kuklík, J. Studnička

inženýrské stavby
pro SPŠ stavební
V. Hrdoušek a kol.

Seznamuje s technicko-ekonomickými procesy spojenými
s přípravou a realizací staveb.
Zabývá se zákonem o územním
plánování a stavebním řádu
a souvisejícími předpisy, s oblastí
veřejných zakázek, zejména
zadávacích řízení, a se
sestavením nabídky stavební
zakázky atd.

Věnuje se zásadám přípravy
a realizace stavby, zejména
časového plánování, zařízení
staveniště, projektu organizace
výstavby, dále také otázkám
bezpečnosti a ochrany zdraví
a požární ochrany. Zmiňuje
software využívané
ve stavebnictví.

Navrhování, posuzování a provádění dřevěných a kovových
konstrukcí. Přehledy jednotlivých prvků konstrukcí a jejich
výpočty.

Historický vývoj inženýrských
staveb, silniční stavby, železniční
stavby, mostní stavby, podzemní
stavby a vodohospodářské stavby.

A4, 80 stran
49 obrázků, 19 tabulek
978-80-7333-090-3

A4, 72 stran
22 obrázků, 18 tabulek
978-80-7333-091-0

A5, 192 stran
129 obrázků, 10 tabulek
80-7333-047-4

A5, 216 stran
145 obrázků, 24 tabulek
80-7333-048-2

www.informatorium.cz

125 Kč
zdravotní
vodohospodářské
stavby
pro 4. ročník SOŠ stavebních
P. Chejnovský
Funkce a rozdělení vodojemů,
výpočet objemu akumulační
nádrže vodojemu, konstrukční
a tvarové typy a vybavení
vodojemů, elektrotechnické
zařízení vodojemů, zkoušky
vodotěstnosti, vnější úpravy
a zabezpečení vodojemů a hlavní
zásady provozu vodojemů.

A5, 60 stran, barevná příloha
26 obrázků, 5 tabulek
978-80-7333-089-7

www.deti.informatorium.cz

215 Kč

245 Kč

215 Kč

instalace vody
a kanalizace i
pro 1. ročník UO Instalatér
M. Trnková, M. Adámek

instalace vody
a kanalizace ii
pro 2. ročník UO Instalatér
M. Adámek, A. Jurečka

instalace vody
a kanalizace iii
pro 3. ročník UO Instalatér
M. Adámek, A. Jurečka

Seznamuje se základními pojmy
rozvodu vody a kanalizace.
Zabývá se ručním zpracováním
materiálů, trubními materiály
a jejich spoji a upevněním,
dilatací, kompenzací a izolací
potrubí.

Učebnice seznamuje se
způsobem pokládky, montáže,
kontroly a údržby veřejné
kanalizace, čistíren odpadních
vod, kanalizačních přípojek,
domovní kanalizace a zdravotně
technických zařízení obytných
budov atd.

Učebnice se věnuje systému
zásobování budov pitnou a užitkovou vodou. Popisuje způsob
získávání a úpravy vody pro
vodárenské účely, dopravu vody
ke spotřebiteli, její rozvod
v budovách a způsoby ohřevu
studené vody atd.

2., aktualizované vydání
A5, 158 stran
134 obrázků, 7 tabulek
978-80-7333-088-0

2., aktualizované vydání
A5, 176 stran
145 obrázků, 12 tabulek
978-80-7333-086-6

2., aktualizované vydání
A5, 144 stran
139 obrázků, 15 tabulek
978-80-7333-093-4

stavebnictví

stavebnictví
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stavba a provoz
strojů – Stroje a zařízení
pro SPŠ strojní
V. Kemka a kol.

kontrola a měření
pro SPŠ strojní
L. Bumbálek a kol.

technická
mechanika i
pro SOŠ a SOU
K. Mičkal

technická
mechanika ii
pro SOŠ a SOU
K. Mičkal

Charakteristika, princip
činnosti, rozdělení, stavba
a provoz dopravních, zdvihacích,
pístových a lopatkových strojů,
energetických zařízení a strojů
pro technickou úpravu
prostředí. U každé skupiny
strojů jsou uvedeny základní
pojmy, vztahy a výpočty.

Koncepce metrologického
systému, měření fyzikálních
veličin, hodnocení jakosti
povrchu součástí, zkoušky
mechanických a technologických
vlastností materiálů,
metalografické metody
zkoumání materiálů.

Středoškolská látka statiky
tuhých těles (včetně grafických
metod), pružnosti a pevnosti.
Učebnice obsahuje i obecně
platné postupy řešení úloh
mechaniky.

Středoškolská látka kinematiky,
dynamiky, hydromechaniky
a termomechaniky. Aplikační
programy pro řešení úloh
technické mechaniky.

A5, 282 stran
156 obrázků, 18 tabulek
978-80-7333-075-0

A5, 208 stran
156 obrázků, 13 tabulek
978-80-7333-072-9

4., nezměněné vydání
A5, 216 stran
188 obrázků, 13 tabulek
978-80-7333-063-7

4., nezměněné vydání
A5, 120 stran
76 obrázků, 9 tabulek
978-80-7333-064-4

www.deti.informatorium.cz

www.informatorium.cz

275 Kč
sbírka úloh
z technické
mechaniky
pro SOŠ a SOU
K. Mičkal
Řešené i neřešené úlohy ze všech
tematických celků učebnic
Technická mechanika I a II.

6., nezměněné vydání
A5, 268 stran
211 obrázků, 3 tabulky
978-80-7333-065-1

295 Kč

295 Kč

295 Kč

automobily i
pro 1. ročník UO Automechanik
M. Pilárik, J. Pabst

automobily ii
pro 2. ročník UO Automechanik
M. Pilárik, J. Pabst

automobily iii
pro 3. ročník UO Automechanik
M. Pilárik, J. Pabst

Seznamuje s historií
a rozdělením vozidel. Popisuje
základní části a zaměřuje se na
strojový spodek automobilů,
tj. rámy vozidel, pérování,
nápravy, kola a pneumatiky,
brzdy a brzdná zařízení a řízení.

Popisuje převodná ústrojí,
spojky, převodovky, hřídele,
rozvodovky atd. Dále se věnuje
rozdělení motorů, konstrukci
spalovacích, vznětových
a zážehových motorů atd.

Probírá soustavu zážehových
a vznětových motorů, mazání
a chlazení motorů, speciální
příslušenství silničních
motorových vozidel, sklápěcí
a nakládací zařízení, navijáky,
jednoúčelová vozidla atd.

3., aktualizované vydání
A5, 196 stran
211 obrázků, 3 tabulky
978-80-7333-100-9

3., aktualizované vydání
A5, 164 stran
154 obrázků, 3 tabulky
978-80-7333-101-6

3., aktualizované vydání
A5, 176 stran
137 obrázků, 4 tabulky
978-80-7333-104-7

strojírenství

strojírenství

www.informatorium.cz
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205 Kč

www.deti.informatorium.cz

255 Kč

255 Kč

295 Kč

www.informatorium.cz

245 Kč

www.deti.informatorium.cz

215 Kč

295 Kč

225 Kč

opravárenství
a diagnostika i
pro 1. ročník UO Automechanik
J. Pošta a kol.

opravárenství
a diagnostika iI
pro 2. ročník UO Automechanik
J. Pošta a kol.

opravárenství
a diagnostika iII
pro 3. ročník UO Automechanik
J. Pošta a kol.

technická mechanika
STATIKA
O. Šámal

elektrotechnika i
pro SOŠ a SOU
A. Blahovec

elektrotechnika ii
pro SOŠ a SOU
A. Blahovec

elektrotechnika iii
pro SOŠ a SOU
A. Blahovec

elektrotechnická
měření – Měřicí přístroje
pro SPŠE
V. Srovnal a kol.

První díl učebnice se zabývá
zpracováním kovových
a nekovových materiálů,
lícováním a měřením,
základními pojmy o montáži
a demontáži, včetně přípravy
a využití nářadí a pomůcek atd.

Druhý díl učebnice seznamuje
studenty podrobně s kontrolou,
zkouškami, demontáží, montáží,
opravami a údržbou podvozku,
brzd, převodných ústrojí
a motorů.

Třetí díl učebnice se věnuje
kontrole a údržbě příslušenství
spalovacích motorů, světelné
a signalizační soustavy,
elektrických a elektronických
zařízení motorů, zkouškám
pohybových vlastností atd.

Učebnice je určena pro žáky
1. ročníku středních
průmyslových škol strojnických
a lze ji použít také u maturitních
oborů se strojním zaměřením.
Problematiku danou v předmětu
mechanika – statika řeší
komplexně v celém rozsahu
i obsahu, v některých částech
jde i nad rámec RVP.

Problematika proudového,
elektrostatického
a magnetického pole
s praktickými aplikacemi.

Řešení elektrických obvodů
střídavého proudu
harmonického průběhu.

Zaměřeno na elektrotechniku
a příbuzné obory. Úlohy
k procvičování látky 1. a 2. dílu
řady.

Seznamuje se základními pojmy
a vztahy z oblasti elektronických
měřicích přístrojů a s jejich
použitím. Věnuje se
jednotlivým prvkům a obvodům
měřicích přístrojů, zdrojům
periodických signálů
a jednotlivým druhům
elektronických měřicích
přístrojů.

2., aktualizované vydání
A5, 156 stran
95 obrázků, 16 tabulek
978-80-7333-058-3

2., aktualizované vydání
A5, 188 stran
133 obrázků, 5 tabulek
978-80-7333-066-8

2., aktualizované vydání
A5, 184 stran
102 obrázků, 7 tabulek
978-80-7333-073-6

A4, 124 stran
336 obrázků, 12 tabulek,
120 řešených příkladů
978-80-7333-122-1

5., nezměněné vydání
A5, 192 stran
219 obrázků, 1 tabulka
80-7333-043-1

5., nezměněné vydání
A5, 156 stran
142 obrázků
80-7333-044-X

6., nezměněné vydání
A5, 292 stran
269 obrázků, 4 tabulky
978-80-7333-116-0

A5, 140 stran
117 obrázků, 2 tabulky
978-80-7333-062-0

elektrotechnika

strojírenství
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255 Kč

elektrotechnika i
pro 2. ročník UO Automechanik
F. Krejčí

elektrotechnika ii
pro 3. ročník UO Automechanik
F. Krejčí

Základní poznatky o el. strojích
a přístrojích, el. zařízení
motorových vozidel,
elektrochemické zdroje
el. energie motorových vozidel,
generátory motorových vozidel,
zapalování spalovacího motoru
atd.

Elektrické spouštěče, osvětlení
vozidel, rozvod el. energie ve
vozidlech, zařízení vozidel
(houkačky, pohybové
mechanismy, palubní přístroje,
vytápěcí a klimatizační zařízení)
a elektronická zařízení
moderních vozidel.

A5, 200 stran
142 obrázků, 8 tabulek
80-7333-049-0

A5, 176 stran
108 obrázků, 3 tabulky, přílohy
80-7333-042-3

právo

275 Kč

www.deti.informatorium.cz

390 Kč

www.deti.informatorium.cz

www.informatorium.cz

320 Kč

225 Kč

255 Kč

255 Kč

základy práva
pro neprávníky
J. Horáková

suroviny
pro obor vzdělání Cukrář
L. Bláha, I. Kopová, F. Šrek

cukrářská výroba i
pro 1. ročník oboru Cukrář
L. Bláha a kol.

cukrářská výroba ii
pro 2. ročník oboru Cukrář
L. Bláha a kol.

cukrářská výroba iii
pro 3. ročník oboru Cukrář
L. Bláha a kol.

Přináší přehled o právním řádu
a systému práva, poskytuje
znalosti a potřebné dovednosti
k získání primárního právního
vědomí. Zpracovává právo
ústavní, občanské, korporační,
živnostenské, pracovní, trestní,
rodinné, správní a právo
Evropské unie. Určeno
studentům i laické veřejnosti.
Doložka MŠMT ČR.

Potravinářská prvovýroba
a výroba, složení a vlastnosti
poživatin, nauka o výživě, znaky
jakosti potravin, příčiny
znehodnocování potravin,
skladování a konzervování
potravin, cukry a ostatní sladidla,
obiloviny, škroby, vejce, mléko
a mléčné výrobky atd.

Zabývá se základy cukrářské
výroby a popisuje přípravu
a výrobu náplní a polev pro
cukrářské výrobky, vady těchto
výrobků a jejich příčiny, popř.
možnosti a způsoby nápravy.
Probírá výrobu cukrářských
výrobků z pevných těst, třeného
lineckého těsta, pálené
hmoty atd.

Seznamuje s klasickými
technologickými postupy
i novými výrobními postupy.
Objasňuje chemicko-fyzikální
děje, které v průběhu výrobního
procesu probíhají. Přibližuje
jednotlivé fáze výroby, význam
nových surovin, jejich vlastnosti
a způsob zpracování atd.

Uvádí další technologické
postupy výroby cukrářských
výrobků a restauračních
moučníků. Popisuje přípravu
kynutých těst a biochemické
procesy probíhající v těstě při
kynutí. Pozornost věnuje
přípravě zmrzlin, zmrzlinových
a dietních výrobků atd.

5., aktualizované vydání
B5, 216 stran
18 obrázků, 6 tabulek
978-80-7333-108-5

4., přepracované vydání
A5, 144 stran
19 obrázků, 2 tabulky
978-80-7333-096-5

4., přepracované vydání
A5, 184 stran
29 obrázků, 4 tabulky
978-80-7333-098-9

4., přepracované vydání
A5, 188 stran
7 obrázků
8978-80-7333-099-6

A5, 344 stran,
978-80-7333-119-1

potravinářství

elektrotechnika
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295 Kč

stroje a zařízení
pro UO Cukrář, Pekař
V. Doležal, F. Kadlec

odborné kreslení
pro UO vzdělání Cukrář
P. Klopfštoková

Stroje a zařízení pro skladování,
stroje a zařízení na přípravu
a zpracování těst a hmot,
na zpracování korpusů
a dohotovení výrobků, zařízení
pro tepelnou úpravu, výrobníky
zmrzlin atd.

Uvádí popis a ukázky zdobení
cukrářských výrobků. Zabývá se se jednotlivými liniemi,
sestavováním ozdobných pásků
a motivů, nácvikem písma,
kresbou a modelováním různých
motivů, kresbou figury, tvorbou
patrových dortů, modelovacími
hmotami atd.

A4, 128 stran
233 obrázků
80-86073-95-5

A4, 108 stran
112 obrázků, barevná
978-80-7333-117-7

340 Kč

www.informatorium.cz

250 Kč

pedagogika
pro střední pedagogické školy
R. Musil

improvizace ve škole
J. Machalíková, R. Musil

Obsahuje všechna učební témata
RVP pro obor vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika
– Úvod do pedagogiky, Pedagogika
volného času, Předškolní a Speciální pedagogika, Vybrané kapitoly
z dějin pedagogiky. Text je heslovitý, přehledový, strukturovaný
tak, aby připomínal sešit.

Publikace je napsaná především
pro praktické použití. Je určena
především učitelům a žákům
SŠ, ale i základních uměleckých
škol. Vhodná pomůcka
pro předměty dramatická
výchova, osobně sociální
výchova, jazykové a literární
praktikum, ale i český jazyk,
občanská výchova či základy
společenských věd. Uvítají
ji určitě i různé dramatcké
kroužky.

B5, 288 stran
28 myšlenkových map
978-80-7333-107-8

A5, 148 stran, 5 schémat
978-80-7333-120-7

www.deti.informatorium.cz

textil

265 Kč

www.deti.informatorium.cz

pedagogika

potravinářství

www.informatorium.cz

185 Kč

215 Kč

oděvní stroje
a zařízení i
pro 1. ročník SOU a SOŠ
V. Haas

oděvní stroje
a zařízení ii
pro 2. a 3. ročník SOU a SOŠ
V. Haas

Rozdělení a jednotlivé typy
šicích strojů, popis jejich
součástí, obsluhy a údržby,
bezpečnost a ochrana zdraví
při práci.

Šicí stroje bez
a s automatizačními prvky,
střihárenská, žehlicí
a dokončovací technika atd.

A5, 112 stran
128 obrázků, 4 tabulky
80-86073-57-2

A5, 164 stran
103 obrázků, 1 tabulka
80-86073-58-0
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205 Kč

www.deti.informatorium.cz

205 Kč

255 Kč

285 Kč

www.deti.informatorium.cz

www.informatorium.cz

285 Kč

285 Kč

275 Kč

205 Kč

škola střihů –
pánské kalhoty
J. Kocurková

oděvní materiály ii
pro 2. a 3. ročník SOU a SOŠ
H. Kozlovská, B. Bohanesová

oděvní
technologie ii
pro 2. ročník SOU a SOŠ
E. Velíková

oděvní
technologie iiI
pro 3. ročník SOU a SOŠ
E. Velíková

ošetřovatelství i
pro 1. ročník SZŠ
M. Rozsypalová, A. Šafránková,
R. Vytejčková

ošetřovatelství ii
pro 2. ročník SZŠ
M. Rozsypalová a kol.

ošetřovatelství iii/1
pro 3. ročník SZŠ a VZŠ
M. Nejedlá a kol.

ošetřovatelství iii/2
pro 3. ročník SZŠ a VZŠ
M. Nejedlá a kol.

Třetí díl řady škola střihů.
Učebnice zpracovává základní
konstrukce střihů pánských
kalhot.

Netkané, vrstvené a laminované
textilie. Zušlechťování, dělení
a zpracování usní a kožešin.
Technické normy, rozbory
a způsoby čištění oděvů.

Zabývá se technologickým
postupem zpracování sukní,
dámských halenek a šatů.
Popisuje výběr materiálu,
stříhání a zhotovení dílů
až po přípravu oděvu
na zkoušku a jeho konečnou
úpravu.

Technologický postup
zhotovování trupových
podšitých oděvů, dámských sak
a pláštů, včetně jejich zkoušení.
Zabývá se také vadami padnutí
a odchylkami ve zhotovování sak
a plášťů.

Vývoj ošetřovatelství, ošetřovací
jednotka, organizace práce
zdravotnického týmu,
ošetřovatelský proces, péče
o pomůcky, výživa nemocných,
obvazový materiál a obvazování,
úprava lůžka, péče o hygienu
nemocných atd.

Sledování fyziologických funkcí,
vyprazdňování moči a stolice,
vizita, podávání léků, infúze
a transfúze, odběr biologického
materiálu, rehabilitační
ošetřování, převazování ran.

Ošetřovatelský proces
na interním a dětském oddělení
a v gerontologii. Přehled práce
na těchto odděleních
a charakeristika jednotlivých
onemocnění.

Ošetřovatelský proces
na chirurgickém, urologickém
a gynekologicko-porodnickém
oddělení, včetně charakteristik
jednotlivých onemocnění.

A4, 72 stran
77 obrázků
80-86073-93-9

A5, 140 stran
35 obrázků, 3 tabulky
80-86073-29-7

A5, 216 stran
185 obrázků
80-86073-75-0

A5, 244 stran
188 obrázků
80-7333-018-6

2., aktualizované vydání
A5, 276 stran
127 obrázků, 7 tabulek
978-80-7333-074-3

2., aktualizované vydání
A5, 256 stran
136 obrázků, 6 tabulek
978-80-7333-076-7

A5, 248 stran
17 obrázků, 17 tabulek
80-7333-030-X

A5, 160 stran
7 obrázků
80-7333-031-8

zdravotnictví

textil

www.informatorium.cz
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235 Kč

www.deti.informatorium.cz

205 Kč

175 Kč

ošetřovatelství iv/1
pro 4. ročník SZŠ a VZŠ
M. Nejedlá a kol.

ošetřovatelství iv/2
pro 4. ročník SZŠ a VZŠ
M. Nejedlá a kol.

přehled
nejužívanějších léčiv
pro SZŠ
S. Kocinová, Z. Šterbáková

Ošetřovatelský proces
na neurologickém,
psychiatrickém, kožním,
otorinolaryngologickém
a infekčním oddělení, včetně
charakteristik jednotlivých
onemocnění.

Ošetřovatelský proces
na onkologickém, očním,
ortopedickém
a stomatologickém oddělení,
včetně charakteristik
jednotlivých onemocnění.
Práce sestry v terénu, dětských
zařízeních a léčebných ústavech.

Přehled v současnosti
nejužívanějších léčiv spolu
se základními informacemi
o jednotlivých
farmakoterapeutických
skupinách, indikacích,
vlastnostech a zvláštnostech
jednotlivých léčiv i celých
skupin léčiv.

A5, 192 stran
13 obrázků, 6 tabulek
80-7333-032-6

A5, 136 stran
9 obrázků, 3 tabulky
80-7333-034-2

6., aktualizované vydání
100 stran
978-80-7333-095-8

195 Kč
přehled
nejužívanějších
lékařských pojmů
pro SZŠ
M. Krejsová
Příručka obsahuje přes 2 700
základních lékařských pojmů
a hesel. Určeno především pro
studenty středních a vyšších
zdravotnických škol.

104 stran
80-7333-037-7

www.deti.informatorium.cz

www.informatorium.cz

150 Kč

255 Kč

245 Kč

265 Kč

vnitřní lékařství i
pro SZŠ
P. Klener a kol.

vnitřní lékařství ii
pro SZŠ
P. Klener a kol.

vnitřní lékařství iii
pro SZŠ
P. Klener a kol.

jazyk latinský
pro SZŠ
J. Kábrt

První díl třídílné řady učebnic
vnitřního lékařství seznamuje se
základními pojmy, vyšetřovacími
metodami a léčebnými postupy
ve vnitřním lékařství.

Zabývá se nemocemi srdce
a cév, dýchacího ústrojí,
onemocněním ledvin a trávicího
ústrojí, krvetvorných orgánů
atd. U každého onemocnění je
uveden klinický obraz, stanovení
diagnózy a léčba.

Zabývá se poruchami
metabolismu, poruchami
vnitřního prostředí, nemocemi
žláz s vnitřní sekrecí,
pohybového ústrojí atd.
Věnuje se klinické onkologii
a imunologii, infekčním
onemocněním atd.

Základní mluvnické jevy s řadou
cvičení i příklady diagnóz
a odborné články rozšiřující
slovní zásobu. Učebnice je doplněna oboustranným slovníkem
a slouží zároveň jako pracovní
sešit.

A5, 104 stran
32 obrázků, 6 tabulek
80-86073-53-X

A5, 228 stran, 70 obrázků,
16 tabulek, barevná příloha
80-86073-76-9

A5, 200 stran, 27 obrázků,
22 tabulek, barevná příloha
80-86073-98-X

7., nezměněné vydání
A4, 164 stran, ilustrováno
anatomická vyobrazení
978-80-7333-103-0

zdravotnictví

zdravotnictví
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235 Kč
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195 Kč

185 Kč

285 Kč
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195 Kč

195 Kč

215 Kč

225 Kč

psychologie
a pedagogika I
M. Rozsypalová, V. Čechová,
A. Mellanová

psychologie
a pedagogika II
M. Rozsypalová, A. Mellanová,
H. Kučerová

pediatrie I
pro 2. ročník SZŠ
V. Volf, H. Volfová

pediatrie Ii
pro 3. ročník SZŠ
V. Volf, H. Volfová

Chirurgie III
pro SZŠ
F. Vyhnánek a kol.

Porodnictví
pro SZŠ
F. Macků, E. Čech

Gynekologie
pro SZŠ
F. Macků, E. Čech

psychiatrie
pro SZŠ
J. Praško a kol.

Základy obecné a sociální
psychologie a pedagogiky.
Přibližuje základní funkce
psychiky, jednotlivé složky
osobnosti a jejich utváření,
psychické procesy a stavy
osobnosti.

Zákonitosti psychického vývoje
člověka, odlišnosti v psychice
nemocných, psychologie sestry
atd. Zjišťování potřeb,
komunikace, sociální dovednosti
atd. Řada námětů pro praktická
cvičení.

Zabývá se vývojem zdravého
dítěte, základy klinické genetiky
v pediatrii, fyziologií a patologií
novorozeneckého období
a problematikou novorozenců
s nízkou porodní hmotností.

Zabývá se chorobami dýchacího,
trávicího a oběhového systému,
krevními chorobami,
chorobami ledvin a močových
cest, imunoalteračními
chorobami, chorobami
pohybového ústrojí atd.

Obsahuje kapitoly chirurgie
končetin, ortopedie, urologie,
transplantace, gerontochirurgie,
šok a povinnosti sestry
u stavů ohrožujících život
nemocného.

Seznamuje s fyziologickým
a patologickým těhotenstvím,
porodem, ošetřením
novorozence, fyziologickým
a nepravidelným šestinedělím
a náhlými příhodami
v porodnictví.

Zabývá se vyšetřovacími
metodami v gynekologii,
vývojovými vadami prsů
a rodidel, nepravidelností
menstruačního cyklu,
neplodností, záněty, nádory,
gynekologickými
operacemi atd.

Vývoj psychiatrie, příčiny
duševních chorob, obecná psychiatrie, speciální psychiatrie,
vyšetřování, léčení duševních
poruch, koncepce a organizace
psychiatrické péče.

A5, 192 stran
21 obrázků
80-7333-014-8

A5, 160 stran
přílohy
80-7333-028-8

A5, 112 stran
24 obrázků
80-7333-023-7

A5, 240 stran
39 obrázků, barevná příloha
80-7333-023-7

A5, 136 stran
46 obrázků
80-7333-009-1

A5, 144 stran
44 obrázků, 1 tabulka
80-86073-92-0

A5, 176 stran
53 obrázků
80-7333-001-6

A5, 192 stran
8 tabulek
80-7333-002-4

zdravotnictví

zdravotnictví
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255 Kč
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255 Kč

www.deti.informatorium.cz
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225 Kč

205 Kč

215 Kč

225 Kč

první pomoc
pro SZŠ
M. Beránková, A. Fleková,
B. Holzhauserová

psychologie
pro tebe
L. Paulínová, L. Neumannová

materiály I
pro 1. a 2. ročník UO Kosmetička
V. Krs, R. Hanek

materiály II
pro 3. ročník UO Kosmetička
M. Zahradník

kosmetika i
pro 1. ročník UO Kosmetička
V. Rozsívalová a kol.

kosmetika ii
pro 2. ročník UO Kosmetička
V. Rozsívalová, O. Knoblochová

Koncepce záchranného systému,
zásady postupu při poskytování
první pomoci, vybavení lékárny,
polohování, transport
a neodkladná resuscitace
raněných, krvácení, šok,
bezvědomí, úrazy teplem
a chladem, tonutí, poleptání,
atd.

Učebnice chce pomoci
studentům orientovat se v oboru
psychologie. Celkové pojetí
textu směřuje především
k praktickému využívání
psychologických
a pedagogických poznatků.

Popisuje jednotlivé suroviny
používané v kosmetickém
průmyslu a historický vývoj
kosmetiky. Uvádí složení
a vlastnosti kosmetických
přípravků a zabývá se specifiky
kosmetické chemie.

Přehledně popisuje kosmetické
přípravky k čištění pleti
a k vyhlazování pokožky,
přípravky k líčení, depilaci,
epilaci a dezinfekci,
pro pedikúru, k čištění zubů
a k mytí vlasů.

První díl třídílné řady učebnic
popisuje provádění kvalifikované
kosmetické péče. Vysvětluje
pravidla péče o ruce, péče
o pleť a upozorňuje
na hygienické minimum
při práci kosmetičky.

Druhý díl učebnice
poskytuje poznatky o provádění
kosmetické masáže, masáže
krku a ramen, epilaci končetin,
úpravě obličeje, líčení
a seznamuje s kosmetickými
vadami a chorobami kůže.

3., přepracované a rozšířené
vydání
A5, 216 stran
36 myšlenkových map
978-80-7333-068-2

2., aktualizované vydání
A5, 140 stran
3 obrázky , 21 tabulek
978-80-7333-055-9

A5, 104 stran
5 tabulek
80-86073-83-1

2., aktualizované vydání
A5, 140 stran, 56 obrázků
2 tabulky, barevná příloha
978-80-7333-080-4

2., aktualizované vydání
A5, 144 stran, 76 obrázků
4 tabulky, barevná příloha
978-80-7333-083-5

2., aktualizované vydání
A5, 204 stran
101 obrázků
978-80-7333-054-5

kosmetika

zdravotnictví
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265 Kč

www.deti.informatorium.cz

170 Kč

225 Kč

205 Kč

www.deti.informatorium.cz

www.informatorium.cz

235 Kč

215 Kč

245 Kč

275 Kč

kosmetika iii
pro 3. ročník UO Kosmetička
K. Teplá a kol.

zdravověda i
pro 1. ročník UO Kosmetička
S. Trojan, J. Sobota

zdravověda ii
pro 2. ročník UO Kosmetička
S. Trojan

zdravověda iii
pro 3. ročník UO Kosmetička
S. Trojan, J. Sobota

technologie i
pro 1. ročník UO Kadeřník
L. Polívka a kol.

technologie ii
pro 2. ročník UO Kadeřník
L. Polívka a kol.

technologie III
pro 3. ročník UO Kadeřník
L. Polívka a kol.

odborné kreslení
pro předmět výtvarná výchova
UO Kadeřník
L. Tvrzníková

Třetí díl učebnice se zabývá
především dermatologií, uvádí
příčiny a projevy jednotlivých
kožních chorob a jejich léčení.
Podrobně se věnuje péči o nohy.

Hygiena a somatologie
tvoří nosnou páteř této
učebnice. Seznamuje žákyně
s nejdůležitějšími zásadami
hygieny a bezpečnosti práce,
zabývá se základy anatomie
a fyziologie lidského těla.

Podrobně popisuje obličej jako
celek, soustavu krevního oběhu,
dýchací a trávicí soustavu,
soustavu žláz s vnitřní sekrecí
a soustavu močovou a pohlavní.

Podrobně probírá stavbu,
vlastnosti a zákonitosti
fungování nervové
a smyslové soustavy. Přináší
základní poznatky
z mikrobiologie, imunologie
a patologie. Zabývá
se hygienickými předpisy.

Základní kadeřnické
technologie – stříhání, preparace
vlasů, vodová ondulace
a ondulace železem,
vlásenkářství.

Stříhání, odbarvování a barvení
vlasů, chemická preparace,
vodová ondulace a ondulace
železem. Barvení a úprava obočí
a vousů, holení s napářkou,
vlasová kosmetika
a vlásenkářství.

Dějiny vývoje účesů, náročná
účesová tvorba, barvení
a regenerace vlasů, péče o pleť,
vlásenkářství, prodlužování
a zahušťování vlasů atd.

Zabývá se základní účesovou
tvorbou, kresbami módních
účesů a střihů. Obsahuje účesy
pro jednotlivá roční období
a společenské příležitosti.
Závěrečná část se věnuje historii
účesové tvorby.

A5, 116 stran
64 obrázků, 12 tabulek
80-86073-70-X

A5, 192 stran
125 obrázků, 10 tabulek
80-86073-74-2

A5, 128 stran
52 obrázků, 3 tabulky
80-86073-78-5

5., přepracované vydání
A5, 164 stran, 193 obrázků
1 tabulka, barevná příloha
978-80-7333-079-8

5., přepracované vydání
A5, 120 stran, 78 obrázků
2 tabulky, barevná příloha
978-80-7333-082-8

5., přepracované vydání
A5, 172 stran
112 obrázků, barevná příloha
978-80-7333-087-3

2., aktualizované vydání
A5, 236 stran, 96 obrázků
3 tabulky, barevná příloha
978-80-7333-081-1

A4, 136 stran
132 obrázků, barevná příloha
80-86073-77-7

kadeřnictví

kosmetika

www.informatorium.cz

29

30
30

255 Kč

materiály
pro UO Kadeřník
E. Peterka a kol.

zdravověda
pro UO Kadeřník
F. Janda, V. Valta

Základní informace
o materiálech používaných
v oboru, jejich vlastnostech
a použití.

Základní poznatky
ze zdravovědy v rozsahu
potřebném pro práci kadeřníků.

A5, 144 stran
27 obrázků, 14 tabulek
978-80-7333-084-2

A5, 192 stran
72 obrázků, 2 tabulky
barevná příloha
80-7333-026-1

ekologie

195 Kč

www.deti.informatorium.cz

225 Kč
základy ekologie
a ochrany životního
prostředí
pro SŠ
M. Braniš
Ucelený přehled problematiky
ekologie, vztahy mezi organismy
a prostředím, podmínky života
v přírodě, vývoj lidské civilizace,
ovzduší a klima, znečišťování
vod, energie, látky a odpady atd.

A5, 204 stran
49 obrázků, 27 tabulek
80-7333-024-5

www.informatorium.cz

475 Kč
zpracování ryb
M. Merten

Hodnocení vstupní suroviny pro
zpracování ryb, popis změn
v mase po zabití ryb, posuzování
čerstvosti ryb, hlavní způsoby
konzervace rybího masa. Strojní
vybavení zpracoven ryb, vzorový
provozní řád a zásady při stanovování a kontrole kritických
kontrolních bodů (HACCP).

2., přepracované vydání
A5, vazba, 300 stran, 75 obrázků
39 tabulek, barevná příloha
978-80-7333-094-1

www.deti.informatorium.cz
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245 Kč

www.deti.informatorium.cz

330 Kč

195 Kč

990 Kč

www.deti.informatorium.cz

www.informatorium.cz

249 Kč

199 Kč

199 Kč

199 Kč

bridž pro každého
P. Hebák

počet
pravděpodobnosti
v příkladech
P. Hebák, J. Kahounová

rozhodování
při riziku
P. Hebák

statistické
myšlení a nástroje
analýzy dat
P. Hebák a kol.

dobrodružství
v knihovně
K. HuseinoviĆ, A. Petrlik
překlad Pavel Pilch

O cvrčku a mravenci
K. HuseinoviĆ, A. Petrlik
překlad Pavel Pilch

oskarovy barvy
K. HuseinoviĆ, A. Petrlik
překlad Pavel Pilch

vesnická
a městská myš
K. HuseinoviĆ, A. Petrlik
překlad Pavel Pilch

Publikace pomůže vniknout
do tajů této krásné hry a ukáže
způsob myšlení u bridžového
stolu.

Výklad hlavních pojmů
a postupů pravděpodobnostního
počtu a základů matematické
statistiky.

Postupy používané
u elementárních rozhodovacích
úloh, nevýběrové informace
různého typu při rozhodování,
cena dokonalé a výběrové
informace, užitková funkce,
nejčastější chyby lidí při
rozhodování a základní
myšlenky bayesovského přístupu
ke statistickým úlohám.

Odborně zaměřený výklad
začínající vstupními pojmy,
klasifikacemi statistických
metod, úvodem do maticového
počtu, způsoby pořízení dat
a hodnocením jejich
kvality atd. Srovnává klasickou
a bayesovskou statistickou školu
a zabývá se metodou conjoint
s bayesovskými výpočty.

Tři Ezopovy bajky převyprávěné
pro děti – O cvrčku a mravenci,
Teta Liška a paní Čápová,
Havran a liška. Veselé obrázky
a vtipné texty pootevřou malým
čtenářům dveře do světa literatury.

Knížka s veselými obrázky pro
nejmenší čtenáře, a to nejen pro
zábavu, ale i s kapkou poučení.
Oskar je malíř, přesněji řečeno
umělec. Je to obyčejný šedivý
myšák, který se rozhodl ponořit
do světa barev, aby zjistil, jestli
jsou ostatní barvy hezčí než ta
jeho šedivá.

Dva bratranci myšáci žijí zcela
odlišnými životy. Venkovský
myšák Lojzík pěstuje dýně
a žije poklidným životem v malé
vesničce, zatímco městský myšák
Lexík je bankéř a žije akčním
životem v rušném městě. Poté,
co k sobě navzájem přijedou na
návštěvu, aby okoukli, jak dobře
si žije ten druhý, dospějí
k názoru, že stejně každý má
právě ten svůj život nejraději.

A5, 240 stran
80-86073-45-9

7., nezměněné vydání
A5, 312 stran
40 obrázků, 38 tabulek
978-80-7333-077-4

V největší knihovně v největším
městě na světě, na nejzapadlejší poličce v nejzapadlejší místnosti, stály nejosamělejší knížky.
Knížky, které si z kniovny nikdo
nikdy nepůjčil a nepřečetl.
Jednoho dne se pohádkové
bytosti z nejosamělejších knížek
rozhodly, že své knížky opustí
a vyjdou do světa, aby zjistily,
proč si je nikdy nikdo ke čtení
nepůjčí.

A4, 102 stran
3 obrázky, 34 tabulek
978-80-7333-097-2

B5, vazba, 880 stran
85 obrázků, 144 tabulek
978-80-7333-105-4

220 × 280 mm, ilustrováno
52 stran, celobarevná
978-80-7333-114-6

220 × 280 mm, ilustrováno
28 stran, celobarevná
978-80-7333-113-9

200 × 215 mm, ilustrováno
32 stran, celobarevná
978-80-7333-110-8

220 × 240 mm, ilustrováno
32 stran, celobarevná
978-80-7333-112-2

dětská literatura

ostatní literatura
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vševědělové
K. HuseinoviĆ, A. Petrlik
překlad Pavel Pilch
Příběh o třech školních
kamarádech, kteří jsou
přesvědčeni o tom, že všechno
znají. Barnabáš se stále
vychloubá, že právě on zná
všecko na světě, Kryštof mluví
jen a jen o matematice a Žofka
zas o astronomii.
S kým se jednoho dne setkali
a poté pochopili, jak málo toho
vědí?
220 × 240 mm, ilustrováno
32 stran, celobarevná
978-80-7333-111-5

slevy

199 Kč

www.deti.informatorium.cz

150 Kč

205 Kč

www.deti.informatorium.cz
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150 Kč

150 Kč

uhlíkové materiály
Od černé keramiky
k uhlíkovým vláknům
A. Legendre

průmyslové
armatury
J. Roček

firma
Němčina pro podnikový
managment I
A. Grabmüller a kol.

firma
Němčina pro podnikový
managment II
J. Březina a kol.

Využití uhlíku a uhlíkových
sloučenin v různých oblastech.
Široká škála uhlíkových
materiálů a jejich základní
charakteristiky. Určeno studujícím technického
a přírodovědného zaměření,
odborníkům z oblasti
metalurgie apod.

Materiály, normy a certifikace
armatur. Uzavírací, regulační
a zpětné armatury, odvaděče
kondenzátů, pojistné ventily,
vodárenské armatury atd.
Uvádí příklady konstrukčních
provedení současných výrobců
a dovozců.

Učebnice je založena
na aktuálním příběhu, a to
vzniku obchodní společnosti
a jejích prvních krocích
v podnikatelském prostředí.
Určeno studentům gymnázií,
obchodních a jazykových škol,
manažerských kurzů atd.

Druhý díl učebnice se zabývá
činnostmi v hospodářské praxi.
Jde o řízení, financování, úvěr,
platební styk, nákup, skladování,
dopravu, marketing, zahraniční
obchod, daně a roční uzávěrku
firmy.

dříve 300 Kč
překlad z francouzštiny
A5, 176 stran, 79 obrázků
80-86073-82-3

dříve 400 Kč
A5, 256 stran
181 obrázků, 12 tabulek
80-7333-000-8

dříve 270 Kč
A4, 160 stran
ilustrováno
80-85427-97-4

dříve 290 Kč
A4, 184 stran, ilustrováno
audiokazeta 50 Kč
80-86073-54-8

slevy

dětskáliteratura
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