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Kniha Mozek v plamenech není pouze
povídkovou knížkou, čtenář ji může také
využít jako pomůcku pro zlepšení své
paměti. Autor Miroslav Oupic představil
v druhé části knihy metodu nazývanou

„paměťové háčky“. Je to jednoduchá

mentální technika, která slouží k procvi-

čování a trénování paměti, rozvoji fanta-

zie, tvořivosti a obrazotvornosti. Princip

techniky je založen na vzájemném propo-

jení číslic a písmen, respektive vytváření

obrazů k písmenům, která jsou k číslicím

podle předem připraveného sledu přiřa-

zená. Obrazy jsou univerzálním jazykem

našich myšlenek a jsou pro naši mysl vel-

mi výstižné a srozumitelné. Proto si vždy

lépe vzpomeneme na věci, které máme

spojeny s nějakým obrazem nebo situací.

Každou povídku uvedenou v první části

knihy autor vytvořil podle stejných pravi-

del, která respektují právě tuto paměťo-

vou metodu.
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Kniha významného domácího odborní-
ka seznamuje s hlavními procesy budo-
vání tzv. programů partnerství s doda-
vateli i s vhodnými metodami a nástro-
ji jejich rozvoje (hodnocení a výběr
vhodných dodavatelů, společné pláno-
vání s dodavateli, posuzování vyzrálosti
managementu u dodavatelů, ověřování
shody dodávek, hodnocení výkonnosti
u dodavatelů, neustálé zlepšování
u dodavatelů aj.) a přináší řadu konkrétních případových stu-
dií, na nichž jsou ilustrovány příklady dobré i špatné praxe.
Ukazuje, že princip partnerství je jedním ze základních princi-
pů moderního managementu a že nová kvalita těchto vztahů
je pro organizace, které se vydaly na cestu podnikatelské exce-
lence, naprostou nezbytností. Kniha je určena vedoucím pra-
covníkům organizací všech typů, kteří se podílejí na rozvoji
systémů managementu, manažerům v oblasti nákupu a pro-
deje, manažerům jakosti i pracovníkům dalších funkčních
oblastí. 

Jaroslav Nenadál (nar. 1946) se více než 30 let profesně orien-

tuje na problematiku managementu jakosti. Nejprve se věnoval

rozvoji metodik sledování a vyhodnocování nákladů vztahují-

cích se k jakosti, aby se v dalších letech zabýval systémovými

přístupy k managementu jakosti.

Od r. 1970 do r. 1974 pracoval jako technolog ve výrobním

podniku, poté jako výzkumný pracovník a odborný asistent na

katedře průmyslového inženýrství VŠDS v Žilině. V r. 1993

nastoupil jako vedoucí katedry kontroly a řízení jakosti na VŠB-

Technickou univerzitu v Ostravě, kde pedagogicky působí

dodnes. V r. 1994 se habilitoval na TU Košice v oboru kvalita

produkce a bezpečnost technických systémů a v r. 1998 byl jme-

nován profesorem v oboru řízení jakosti.

Je členem České společnosti pro jakost a od r. 1995 také vedou-

cím certifikačního orgánu pro certifikaci osob ACM DTO

v Ostravě. VŠB-TU Ostrava zastupuje u Evropské nadace pro

management jakosti (EFQM) v Bruselu. Jako lektor působí

i v rámci Slovenské spoločnosti pre kvalitu. Je také řešitelem

a spoluřešitelem mnoha projektů orientovaných na rozvoj systé-

mů managementu jakosti, včetně několika evropských projektů

Leonardo da Vinci.

Je autorem nebo spoluautorem 17 knižních monografií a více

než 180 odborných článků a příspěvků v časopisech a sborní-

cích konferencí, vesměs orientovaných na problematiku rozvoje

moderních systémů managementu jakosti, aplikace různých

metod a nástrojů managementu jakosti apod.

Nakladatelství Management Press již vydalo jeho knižní mono-

grafie Měření v systémech managementu jakosti (2. doplněné

vydání, 2004) a Moderní systémy řízení jakosti. Quality

Management (hlavní autor a vedoucí autorského kolektivu;

dotisk 2. doplněného vydání, 2005).


