
 

 

1.     Agilní metody řízení projektů / Zuzana Šochová, Eduard Kunce -- 2. vydání 

Brno : Computer Press, 2019 -- 223 stran 

     ISBN 978-80-251-4961-4 

     Sign.: II 116720V1 

projekt ; řízení ; agilní metody ; projektový 

management ; vývoj softwaru 

 

Autoři vás seznámí nejen s tím, co agilní přístup 

znamená, ale i jak jej správně nasadit. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/473735 

 

 

2.     Dítěti vstříc : teorie literatury pro děti a mládež / Jana Segi Lukavská (ed.) -- 

První vydání -- Edice: Teoretická knihovna 

Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018 -- 275 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7577-413-2 

     Sign.: II 116700V1 

literatura pro děti a mládež ; literární teorie ; dětské 

čtenářství ; literárněvědné rozbory ;   1971-1990 

Antologie přináší překlady devíti textů vybraných studií z 

anglofonní teorie pro děti a mládež z období od přelomu 

sedmdesátých a osmdesátých let až do současnosti. 

https://katalog.npmk.cz/documents/473636 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/473735
https://katalog.npmk.cz/documents/473636


3.     Honest guide Praha / Janek Rubeš, Honza Mikulka, Eliška Podzimková -- 1. 

vydání 

V Praze : CooBoo, 2019 -- 50 listů, to je, 100 stran 

     ISBN 978-80-7544-775-3 

     Sign.: II 116719V1 

 

turistika ; reálie ; Praha (Česko) 

 

Tipy na levná nebo zajímavá místa v Praze, která mají 

autoři knihy rádi a jež chtějí svým čtenářům doporučit. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/473734 

 

 

4.     Jak rozumět českému dramatu 19. století / uspořádali Milan Šotek, Zuzana 

Sílová 

Praha : NAMU, 2019 -- 130 stran 

     ISBN 978-80-7331-499-6 

     Sign.: II 116725V1 

literatura ; drama ; čeština ; česká literatura ; literární 

adaptace ; interpretace a přijetí literárního díla ; století     

19 ; století 21 

Plnému porozumění českým hrám psaným v 19. století 

brání na prvním místě vzdálenost jazyka od současné     

češtiny. Proto je nutno pro soudobou divadelní 

realizační praxi lingvisticky adaptovat. 

https://katalog.npmk.cz/documents/473862 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/473734
https://katalog.npmk.cz/documents/473862


5.     Moravský aristokrat v labyrintu světa : Státní zámek Bučovice = The Moravian 

aristocrat in the labyrinth of the world : State Chateau Bučovice / text: Michal 

Konečný, Tomáš Valeš ; anglický překlad Petr Ondráček -- Vydání první 

Kroměříž : Národní památkový ústav, 2017 -- 127 stran -- cze, cze eng 

     ISBN 978-80-906899-5-4 

     Sign.: II 116727V1 

společnost ; výstava ; osobnost ; Morava (Česko) ; šlechta 

; století 16-17 

Průvodce expozici Moravský aristokrat v labyrintu světa, 

která je věnována památce Josefa Války, předního     

znalce středověké, renesanční a mynýristické Moravy. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/473864 

 

 

6.     O parazitech a lidech / Jan Votýpka, Iva Kolářová, Petr Horák a kol. -- Vydání 

první 

V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018 -- 342 stran 

     ISBN 978-80-7553-350-0 

     Sign.: II 116734V1 

 

biologie ; člověk ; živočich ; nemoc ; parazitologie ; 

paraziti ; fobie ; infekční nemoc 

Paraziti, jejich podoba, způsob života a nebezpečí, 

která pro nás znamenají. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/474034 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/473864
https://katalog.npmk.cz/documents/474034


7.    O strategickém marketingu : 10 nejlepších příspěvků z Harvard Business Review. 

Přeložil Tomáš Piňos – V  nakladatelství Management Press vydání 1. 

Praha : Management Press, 2019 -- 221 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7261-567-4 

     Sign.: II 116730V1 

podnik ; řízení ; marketing ; strategický management 

; podnikový management 

Proč řada firem, které vyrábějí produkty na špičkové 

technologické úrovni 21. století, řídí svůj marketing     

stejně, jako v šedesátých letech 20. století? Jak najít 

cestu k současnému zákazníkovi a využít všech     

možností, které se dnes marketingu nabízejí? 

Postřehy a názory nejlepších světových kapacit v 

oblasti marketingových strategií. 

https://katalog.npmk.cz/documents/473990 

 

 

8.     Otázky rodiny ve světě a v církvi / Aleš Opatrný a kolektiv 

Červený Kostelec : Pavel Mervart , 2017 -- 210 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7465-278-3 

     Sign.: II 116699V1 

 

rodina ; manželství ; křesťanství ; teologie ; katolicismus 

; křesťanský život ; svátosti ; problémová rodina ;  

pastorační péče ; učení katolické církve 

Zkoumání a popis problematiky manželství a rodiny 

především z hlediska teologie. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/473634 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/473990
https://katalog.npmk.cz/documents/473634


9.    Politika pro začátečníky / napsali Alex Frith, Rosie Hore a Louie Stowell ; 

ilustroval Kellan Stover ; přeložila  Kateřina Brouk -- První české vydání 

Praha : Svojtka & Co., 2018 -- 127 stran -- cze 

     ISBN 978-80-256-2383-1 

     Sign.: II 116728V1 

 

společnost ; politika ; vláda ; demokracie ; volby ; 

ideologie ; mezinárodní vztahy ; politický systém ;     

politická ideologie 

Politika je jedno z témat, kterým by se měl člověk v 

kultivované konverzaci vyhýbat. Přesto je nezbytné jí 

porozumět. Jednoduchý a přehledný průvodce pro děti 

a mládež. 

https://katalog.npmk.cz/documents/473865 

 

 

10.  Postavenie a význam assessment centier pri znižovaní fluktuácie zamestnancov 

/ Gabriela Petrová, Radka Zimanová -- První vydání 

Praha : Česká andragogická společnost, z.s., 2018 -- 72 stran 

     ISBN 978-80-906894-6-6 

     Sign.: II 116715V1 

 

řízení ; pracovní síla ; vzdělávání ; personální řízení ; 

assessment centrum ; fluktuace 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Lidské zdroje. 

Assessment a development centrum. Vztah 

rozvojových assessment center k fluktuaci 

zaměstnanců. Postavení profesního andragoga v DC. 

https://katalog.npmk.cz/documents/473730 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/473865
https://katalog.npmk.cz/documents/473730


11.    Praha světová : devět rozhovorů o hlavním městě / Karel Kučera, Vladimír 

Kučera, Václav Ledvinka, Jiří T. Kotalík, Jaroslav Podliska, Pavel Jerie, Michal Beneš, 

Jan Sedlák, František Kadlec, Martina F. Koukalová,  Jiří Sádlo -- Vydání druhé 

V Praze : Vyšehrad, 2019 -- 179 stran 

     ISBN 978-80-7601-096-3 

     Sign.: II 116713V1 

město ; kulturní dědictví ; architektura ; Česko ; Praha 

(Česko) ; hlavní město ; architektonické památky ;     

kulturní památky ; ochrana kulturních památek 

Rozhovory s odborníky, kteří z hlediska svých profesí 

město hodnotí a upozorňují i na nebezpečí, která mu 

hrozí. 

https://katalog.npmk.cz/documents/473724 

 

 

 

12.     Sami v moři konkurence : marketing management bez kapky teorie ve 20 

problémech a 80 řešeních / Leoš Bárta -- 1. vydání 

Brno : BizBooks, 2019 -- 215 stran 

     ISBN 978-80-265-0853-3 

     Sign.: II 116714V1 

 

marketing ; řízení ; marketingový management 

20 základních marketingových témat. 80 otázek a pokusů 

o odpověď. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/473726 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/473724
https://katalog.npmk.cz/documents/473726


13.     Stínka : jaké to je být jiná? / Daniela Schreiter ; z německého originálu 

Schattenspringer přeložila Kateřina  Rodná ; ilustrace Daniela Schreiter -- Vydání 

první 

Praha : Portál, 2019 -- 158 stran -- cze 

     ISBN 978-80-262-1476-2 

     Sign.: II 116702V1 

 

autistický jedinec ; Schreiter, Daniela, ; Aspergerův 

syndrom ; kreslíř ; komiksy ; století 20-21 

Fascinující příběh jedné ne zcela obvyklé dívky, která svůj 

autismus nejenom popsala, ale nakreslila jako komiks. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/473703 

 

 

14.     Šedé eminence evropských dějin / Vladimír Liška -- 1. vydání 

Praha : XYZ, 2019 -- 213 stran 

     ISBN 978-80-7597-375-7 

     Sign.: II 116712V1 

 

 dějiny ; Evropa ; osobnosti 

Kniha nabízí zúžený výběr historických postav, které na 

sebe v běhu dějin výrazně upozornily tím, že se staly     

šedými eminencemi, a pro svá životní dramata, která 

díky tomu prožily, se jejich jména trvale zapsala do     

historické paměti. 

https://katalog.npmk.cz/documents/473723 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/473703
https://katalog.npmk.cz/documents/473723


15.     Tajemství zlatého květu : čínská kniha života / C.G.Jung, Richard Wilhelm ; z 

německého originálu Das Geheimnis der Goldenen Blüte - ein chinesisches 

Lebensbuch ... přeložili Karel Škoda, Jan Spousta a Jan J. Škoda -- Vydání třetí 

Praha : Vyšehrad, 2019 -- 147 stran, 10 stran obrazových příloh -- cze 

     ISBN 978-80-7601-106-9 

     Sign.: II 116710V1 

meditace ; hlubinná psychologie ; filozofie ; jóga ; Jung, 

Carl Gustav, ; Lü, Dongbin, ; Tai yi jin hua zong zhi     ; 

taoismus ; čínská filozofie ; analytická psychologie ; 

meditační techniky ; duchovní poznání ; kolektivní     

nevědomí ; esoterismus ; století 9 ; století 20 

Základní dílo čínského taoismu s komentářem a 

předmluvou C. G. Junga. 

https://katalog.npmk.cz/documents/473717 

 

 

16.     Zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR : Modelová verze : trvalý pobyt 

: platné od roku 2019 -- Páté, upravené vydání 

Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2019 -- 26 stran 

     ISBN 978-80-7481-234-7 

     Sign.: II 116682V1 

 

čeština ; cizí jazyk ; zkouška ; test ; cizinec ; Česko ; 

čeština jako cizí jazyk ; jazyková zkouška ; trvalý pobyt     

; vzor ; 2019 

Zkušební testy z českého jazyka pro cizince žádající o 

trvalý pobyt. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/473477 

https://katalog.npmk.cz/documents/473717
https://katalog.npmk.cz/documents/473477

