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1.     Čechy, domov můj, aneb, Malá vlastivěda o místech, lidech, řeči, krojích, 

zpívání... i stravování / Kamila Skopová -- Vydání první 

Praha : Akropolis, 2017 -- 197 stran 

     ISBN 978-80-7470-164-1 

     Sign.: II 116541V1 

lidová kultura ; lidová píseň ; architektura ; 

tradice ; jídlo ; Česko ; Čechy (Česko) ; lidová 

architektura ;     lidové oděvy ; tradiční jídla ; 

česká lidová píseň ; lidová tradice ; století 19 

Kniha je poutí po zemích českých, po jejich 

etnografických regionech. Jednotlivé kapitoly 

přibližují vybrané oblasti a popisují krajové zvyky, 

jazyk, architekturu, stravu, či odívání.     

https://katalog.npmk.cz/documents/472378 

 

2.     Lehké mozkové dysfunkce / Marie Černá a kolektiv -- 3. vyd. 

Praha : Karolinum, 1999 -- 224 s. 

     ISBN 80-7184-880-8 

     Sign.: II 116546V1 

lehká mozková dysfunkce ; hyperaktivita ; vnímání ; 

pozornost ; řeč ; myšlení ; porucha učení ; dyslexie ;     

dyskalkulie ; nápravná výchova ; předškolní výchova ; 

školní věk ; adaptabilita ; osobnost ; učitel ; psychická  

deprivace ; dysmúzie ; dyspinxie ; zdravotní tělesná 

výchova ; kazuistika 

Přehled všech forem lehkých mozkových poruch u dětí a 

jejich výchovné problémy. 

https://katalog.npmk.cz/documents/472420 

https://katalog.npmk.cz/documents/472378
https://katalog.npmk.cz/documents/472420


3.     Manažerské metody ve veřejném sektoru : teorie, praxe a metodika uplatnění 

/ František Ochrana -- Vyd. 1. 

Praha : Ekopress, 2002 -- 216 s. 

     ISBN 80-86119-51-3 

     Sign.: II 116547V1 

 

řízení ; státní správa ; teorie ; praxe ; činnost ; případová 

studie 

Na základě analýzy ve veřejném sektoru v ČR jsou 

charakterizovány možnosti použití manažerských metod a 

technik využitelných pro podporu reformních procesů 

veřejné správy. 

https://katalog.npmk.cz/documents/472421 

 

4.     Sociální práce s osobami, které spáchaly trestný čin / autoři kapitol: Dalibor 

Lukáš, Jindřich Hůrka, Radim Koziorek, Monika Kaštanová, Renata Toporčáková 

Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2018 -- 64 stran 

     ISBN 978-80-7421-157-7 

     Sign.: II 116542V1 

trestný čin ; vězeň ; sociální práce ; pachatel ; trest 

odnětí svobody 

Využití přístupu orientovaného na úkoly v sociální práci 

s klientem po výkonu trestu odnětí svobody.  

Poskytování sociálních služeb v prostředí vazební 

věznice. Sociální práce s odsouzenou matkou 

nezletilého dítěte. Sociální inkluze zdravotně 

handicapovaného klienta propuštěného z výkonu 

trestu odnětí svobody. Komplexní sociální pomoc 

lidem po výkonu trestu v pobytové sociální službě. 

https://katalog.npmk.cz/documents/472379 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/472421
https://katalog.npmk.cz/documents/472379


5.     Vyprávění o Velkém učiteli : [ze života J. A. Komenského] / Boris Uher ; [ilustr. 

Karel Zeman ; obálka a graf. úprava Vladimír Viener] -- 1. vyd. 

Praha : Evangelické nakladatelství, 1990 -- 80 s. 

     ISBN 80-7072-096-4 

     Sign.: II 116549V1 

 

pedagogika ; pedagog ; osobnost ; život ; biografie ; 

Komenský, Jan Amos, 

Trochu jiný pohled na život a dílo Jana Amose 

Komenského, očima křesťana Jednoty bratrské, jeho 

poslání a význam pro další generace. 

https://katalog.npmk.cz/documents/472423 

 

 

 

 

6.     Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v České republice v letech 1993–

2017 / zpracoval Odbor rozpočtu a účetnictví (62) MPSV ČR -- 1. vydání 

Praha : Česko., 2018 -- 71 stran 

     ISBN 978-80-7421-154-6 

     Sign.: II 116543V1 

životní úroveň ; domácnost ; příjem ; výdaje ; mzda ; 

ukazatel ; statistická data ; Česko ; 1993-2017 

Přehled vybraných ukazatelů: peněžní příjmy a výdaje,  

životní podmínky domácnosti, průměrná měsíční mzda, 

starobní důchod, růst spotřebitelských cen, úvěry, 

vklady, životní minima, minimální mzda a populace žijící 

pod hranici chudoby v Evropské unii. 

https://katalog.npmk.cz/documents/472380 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/472423
https://katalog.npmk.cz/documents/472380

