
 

 

1.     Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele / Filip Čapek -- 

Vydání první. -- Edice: Teologie (Vyšehrad) 

V Praze : Vyšehrad, 2018 -- 295 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh 

     ISBN 978-80-7601-082-6 

     Sign.: II 116681V1 

dějiny starověku ; kulturní identita ; archeologie ; 

literatura ; posvátná kniha ; Palestina ; Izrael ; biblické     

texty 

Kniha popisuje vznik starověkého Izraele ze tří hlavních 

úhlů pohledu, respektive zdrojů, které se snaží     

metodologicky držet v rovnováze a pouštět do rozhovoru 

vzhledem k jejich výpovědním možnostem. 

https://katalog.npmk.cz/documents/473450 

 

2.      Bylinkopedie / kolektiv autorů -- 1. vydání 

Brno : CPress, 2019 -- 239 stran 

     ISBN 978-80-264-2405-5 

     Sign.: III 39770V1 

rostlina ; alternativní medicína ; léčivé rostliny ; použití ; 

recepty ; fytoterapie 

 

Praktická příručka plná fotografií bylin a rostlin, 

užitečných rad -jak je pěstovat a zdravotních tipů k 

čemu je používat a jak si připravovat léčivé přípravky. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/473427 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/473450
https://katalog.npmk.cz/documents/473427


3.     Cvičíme v kanceláři : jednoduché cviky proti bolesti zad / Simona Sedláková -- 

Vydání druhé 

Praha : Vyšehrad, 2019 -- 56 stran 

     ISBN 978-80-7601-087-1 

     Sign.: II 116672V1 

rehabilitace ; bolest ; sedavé zaměstnání ; tělesná 

cvičení ; záda ; alternativní terapie 

Jednoduché a osvědčené řešení v podobě cvičení 

zaměřené na krční, hrudní, bederní páteř a na horní i 

dolní končetiny, které si můžete zacvičit v kanceláři na 

židli, v autě a doma bez větších časových nároků a     

speciálních pomůcek. 

https://katalog.npmk.cz/documents/473433 

 

 

4.    Čechoslováci ve světě / uspořádala Martina Kaňáková ; komiksy nakreslil 

Tomáš Pánek ; překlad do angličtiny Marie Chudomelová -- Vydání první 

V Praze : Plus, 2019 -- 98 stran -- cze, cze eng 

     ISBN 978-80-259-1068-9 

     Sign.: II 116666V1 

emigrant ; zahraničí ; biografie ; kreslený seriál ; 

Československo ; politická emigrace ; Češi ; osobnosti ;     

1948-1989 ; století 20 

Biografický komiks vypráví o životních osudech sedmi 

českých krajanů v emigraci. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/473423 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/473433
https://katalog.npmk.cz/documents/473423


5.    Čtvrtá revoluce : jak infosféra mění tvář lidské reality / Luciano Floridi ; z 

anglického originálu The fourth revolution ... přeložil Čestmír Pelikán -- První české 

vydání 

Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019 -- 273 stran -- cze 

     ISBN 978-80-246-3803-4 

     Sign.: II 116652V1 

 

informační technologie ; informační společnost ; 

filozofie ; sociální aspekt 

Rozšíření ICT představuje čtvrtou revoluci v dlouhém 

procesu přehodnocování základní podstaty a role     

lidstva ve vesmíru. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/473372 

 

 

6.     Hrdinové zámořských objevů / Milan Holeček -- Vydání první 

V Praze : Vyšehrad, 2019 -- 358 stran 

     ISBN 978-80-7601-099-4 

     Sign.: II 116685V1 

 

cesta ; zeměpis ; dějiny ; Evropa ; objevné cesty ; 

mořeplavectví ; mořeplavci 

Kniha s pomocí mnoha plnobarevných ilustrací a mapek 

přibližuje strhující dějiny objevů mimoevropských     

končin. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/473488 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/473372
https://katalog.npmk.cz/documents/473488


7.     Každý krok se počítá : správná chůze - nejjednodušší cesta ke zdraví / Markus 

Roßmann & Bernd Neumann ; překlad: Lenka Kubešová -- 1. vydání 

V Brně : CPress, 2019 -- 176 stran -- cze 

     ISBN 978-80-264-2436-9 

     Sign.: II 116692V1 

pohyb ; atletika ; pohybové aktivity ; pohybová 

terapie ; tělesná cvičení ; chůze 

Zásady správné chůze. Kouzlo 10 000 kroků. Sedm 

základních principů správné chůze. Nejlepší cviky pro     

vaše zdraví. Rovnováha, výskoky, hmitání a 

protažení. Zdravé držení těla má vliv i na psychiku - 

za minimum času si nenáročným pohybem zlepšíte 

náladu. 

https://katalog.npmk.cz/documents/473613 

 

 

8.     Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu / František Ochrana -- 

První vydání 

Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019 -- 145 stran -- cze 

     ISBN 978-80-246-4200-0 

     Sign.: II 116655V1 

věda ; výzkum ; vědecká činnost ; hodnocení ; vědecký 

výzkum ; vědecká metodologie 

 

Publikace se zabývá vztahem mezi volbou metodologie, 

metodou, výzkumným cílem a výslednou výpovědí v     

obecné rovině vědeckého zkoumání. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/473376 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/473613
https://katalog.npmk.cz/documents/473376


9.     Můj rok 1979 / Martin Ježek -- 1. vydání 

Brno : BizBooks, 2019 -- 208 stran 

     ISBN 978-80-265-0838-0 

     Sign.: II 116679V1 

dějiny dvacátého století ; svět ; společnost ; kultura 

; sport ; technika ; Československo ; Česko ; událost 

; každodenní život ; masová kultura ; přehled ; 1979 

; 1971-1980 

Významné události v oblasti kultury (hudbě, filmu, 

divadle a literatuře), architektury, vědy, techniky 

sportu, reklamy, dopravě, cestování, módě, zábava v 

roce 1979. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/473448 

 

10.       Samizdat past & present / edited by Tomáš Glanc ; translation Melvyn Clarke 

-- First English edition. Edice:Czech literature studies 

 

     Prague : Institute of Czech Literature : Karolinum Press, 2018 -- 241 stran -- eng 

     ISBN 978-80-246-4033-4 

     Sign.: II 116656V1 

 

literatura ; Československo ; česká literatura ; 

samizdat ; samizdatová literatura ; nezávislá literatura 

; 1948-1989 

Základní průvodce po produkci samizdatové literatury 

v socialistickém Československu. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/473377 

https://katalog.npmk.cz/documents/473448
https://katalog.npmk.cz/documents/473377


11.     Tělesná výchova a sport v politickém životě meziválečného Československa / 

Marek Waic -- 2., rozšířené a upravené vydání 

Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018 -- 308 stran -- cze 

     ISBN 978-80-246-3952-9 

     Sign.: II 116659V1 

sport ; tělesná výchova ; organizace ; dějiny ; společnost ; 

politika ; Československá obec sokolská ;     Deutscher 

Turnverband ; Federace proletářské tělovýchovy ; 

Československo ; sportovní organizace ;     turnerské hnutí 

; Češi a Němci ; 1918-1939 

Význam a úloha tělesné výchovy a sportu ve vnitřní i 

zahraniční politice meziválečného Československa. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/473380 

 

12.     Velká kniha lidových obyčejů a nápadů / Martin Bestajovský -- 1. revidované 

souborné vydání 

 V Brně : CPress, 2019 -- 256 stran 

     ISBN 978-80-264-2465-9 

     Sign.: II 116686V1 

lidová kultura ; tradice ; zvyk ; výtvarné techniky a 

materiály ; jídlo ; lidová tradice ; lidové zvyky ; výtvarné     

práce 

Nejvýznamnější svátky, tradice, zvyky a obyčeje během 

celého roku. Užitečné nápady k výrobě     

zvykoslovných předmětu k jednotlivým lidovým 

svátkům. Dětské hry našich předků. Osvědčené 

recepty staročeské kuchyně. 

https://katalog.npmk.cz/documents/473489 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/473380
https://katalog.npmk.cz/documents/473489


13.    Zikmund 100 : po stopách Zikmunda a Hanzelky / Tomáš Vaňourek & Lukáš 

Socha -- V nakladatelství CPress vydání 1. 

Brno : CPress, 2019 -- 271 stran 

     ISBN 978-80-264-2456-7 

     Sign.: III 39768V1 

cesta ; turistika ; Asie ; pobyt 

 

Kniha o cestě dvou mladíků ve stopách cestovatelských 

legend Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky po 60     

letech. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/473421 

 

 

 

14.     Život staré Šumavy / Vlastimil Vondruška -- Vydání ve Vyšehradu druhé 

V Praze : Vyšehrad, 2019 -- 252 stran 

     ISBN 978-80-7601-103-8 

     Sign.: II 116691V1 

 

dějiny ; Šumava ; každodenní život ; etnografie 

Proměny života staré Šumavy. Popis osídlení hor od 

pravěku až do počátků 20. století. Představeny rozmanité     

skupiny tehdejších obyvatel. Popsána lidová architektura, 

oděv, zvyky i způsob obživy. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/473612 

https://katalog.npmk.cz/documents/473421
https://katalog.npmk.cz/documents/473612

