1. Dítě v rodičovském konfliktu : jak zůstat dobrým rodičem i po rozchodu /
Romana Rogalewiczová -- Vydání první
Praha : Leges, 2019 -- 288 stran
ISBN 978-80-7502-342-1
Sign.: II 116925V1
rodina ; rodiče ; dítě ; konflikt ; rozvod ; rodičovská
odpovědnost ; práva dítěte ; partnerský rozchod ;
Informace pro rozcházející se rodiče o svých
rodičovských povinnostech a právech, o právech
svého dítěte, o procesech, které je v souvislosti s
rozchodem čekají, s pravidly a postupy, které
výraznou měrou přispívají ke smírnému uzavření
rodičovských konfliktů a vyřešení složité rodinné
situace ku prospěchu dítěte.
https://katalog.npmk.cz/documents/475470

2.

Fenomenologické redukce a vzdělání / David Rybák -- Vydání první

Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019 -- 391 stran -- cze
ISBN 978-80-246-4336-6
Sign.: I 34627V1
filozofie ; vzdělání ; filozofie výchovy ; fenomenologie ;
Husserl, Edmund, ; německá filozofie ; intencionalita ;
metafyzika ; století 19-20
Fenomenologie a idea vzdělání. Výchovný smysl
fenomenologické redukce. Vztah Husserlovy
fenomenologiea metafyziky.

https://katalog.npmk.cz/documents/475461

3.
Inovovat může každý : základní principy inovativních přístupů a služeb pro
ohrožené děti a jejich rodiny / Pavel Houška, Krystýna Jůzová Kotalová, edd. -Vydání první
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019 -- 57 stran -- cze
ISBN 978-80-7421-164-5
Sign.: II 116900V1

ohrožené dítě ; problémové dítě ; prevence ; sociální
práce ; sociální služba ; problémová rodina
Příručka sumarizuje hlavní zjištění deseti odborných
týmů, které pracovaly na definici základních principů
rozvoje služeb předcházejících ohrožení dítěte.
https://katalog.npmk.cz/documents/475229

4. Jak vyhledávat zájemce o náhradní rodinnou péči : příklady dobré praxe / Lukáš
Talpa -- Vydání první
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019 -- 57 stran
ISBN 978-80-7421-180-5
Sign.: II 116888V1

sociální práce ; náhradní rodina ; reklama ; vztah k
veřejnosti ; Česko ; zájemce o náhradní rodinnou péči
; náhradní rodinná péče ; kampaň
Strategie oslovování zájemců o náhradní rodinnou
péči. Pracovní skupiny a jejich zaměření. Týdny a dny
pěstounství. Příprava a realizace kampaně náhradní
rodinné péče.
https://katalog.npmk.cz/documents/475215

5. Kdo se může stát náhradním rodičem? : kritéria odborného posuzování pro
zájemce o náhradní rodinnou péči / Johana Mertová, Bohuslava Janků, edd. -Vydání první
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019 -- 25 stran -- cze
ISBN 978-80-7421-165-2
Sign.: II 116889V1

náhradní rodina ; sociální práce ; pěstounská péče ;
výchova dítěte ; náhradní rodinná péče ; posuzování
Bližší vysvětlení jednotlivých kritérií odborného
posuzování, která vychází ze Zákona, pro budoucí
osvojitelé, pěstouny či pěstouny na přechodnou
dobu.

https://katalog.npmk.cz/documents/475216

6. Komiks o pěstounské péči : dva v PP / Ria Černá, Johana Mertová ; ilustrace a
grafická úprava: Jan Líbal -- Vydání první
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019 -- 21 stran
ISBN 978-80-7421-172-0
Sign.: II 116898V1

kreslený seriál ; pěstounská péče ; pěstounská
rodina
Komiksové zpracování o životě dětí v pěstounské
péči.

https://katalog.npmk.cz/documents/475227

7. Manuál postupů pro zprostředkování náhradní rodinné péče / Johana Mertová,
Bohuslava Janků -- Vydání první
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019 -- 61 stran
ISBN 978-80-7421-181-2
Sign.: III 39960V1

sociální práce ; ohrožené dítě ; zprostředkování
náhradní rodinné péče ; náhradní rodinná péče ;
sociálně-právní ochrana
Cílem publikace je poskytnout praktické nástroje
usnadňující samotné zprostředkování náhradní
rodinné péče bez ohledu na nutnost měnit stávající
legislativu.
https://katalog.npmk.cz/documents/475219

8. Metodika sociální práce v sociálním bydlení. Nejčastější oblasti podpory klientů
v sociálním bydlení / hlavní editoři Marek Mikulec, Martina Šnejdrlová ; editor
brožury Iva Poláčková
[Praha] : Česko., 2019 -- 70 stran
Sign.: II 116873/3V1

byt ; sociální práce ; sociální služba ; podpora ; Česko
; sociální bydlení ; klient
Podpora a pomoc klentům v oblasti sociálního
bydlení.

https://katalog.npmk.cz/documents/475146

9. Metodika sociální práce v sociálním bydlení. Úvod do tématu sociální práce v
sociálním bydlení / hlavní editoři : Marek Mikulec, Martina Šnejdrlová ; autoři
podkapitol: Jakub Čihák, Jan Husák, Zuzana Machová, Marek Mikulec, Jitka
Modlitbová, Dana Nedělníková, Hana Pazlarová, Jan Sládek, Linda Sokačová, Eliška
Vrabcová
[Praha] : Česko., 2019 -- 60 stran -- cze
ISBN 978-80-7421-193-5
Sign.: II 116873/1V1

byt ; sociální práce ; sociální služba ; Česko ; sociální bydlení
; 2015-2025 ; století 21
Sociální práce v sociálním bydlení a spolupráce jako její
předpoklad.

https://katalog.npmk.cz/documents/475144

10. Na cestě k "výborně zřízenému knihkupectví" : protagonisté, podniky a sítě
knižního trhu v Čechách (1749-1848) / Claire Mádl, Michael Wögerbauer, Petr Píša
-- Vydání první
Praha : Academia : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., 2019 -- 383 stran
ISBN 978-80-88069-86-7
Sign.: II 116866V1
knihkupectví ; nakladatelské podnikání ; nakladatelství ;
tiskárna (instituce) ; čtenářství ; Česko ; knižní obchod ;
knižní kultura ; nakladatelé a vydavatelé ; tiskař ; století 1819 ; 1749-1848
Monografie zkoumá vývoj knižního trhu v Čechách mezi
lety 1749 až 1848, představuje jeho hlavní protagonisty,
podniky i profese podílející se na tehdejší knižní kultuře.
https://katalog.npmk.cz/documents/475116

11.
Naše příjmení / Dobrava Moldanová -- Vydání páté (čtvrté v Agentuře
Pankrác)
Praha : Agentura Pankrác, s.r.o., 2019 -- 229 stran
ISBN 978-80-86781-40-2
Sign.: II 116935V1

čeština ; etymologie ; příjmení ; výklad ; onomastika
Obsahuje přibližně 30 000 českých příjmení, která se
nejčastěji vyskytují v České republice. Důraz je položen na
výklad příjmení málo srozumitelných, zvláštních a často
vzácných.

https://katalog.npmk.cz/documents/475482

12. Nebezpečí kyberšikany : internet jako zbraň? / autoři: Ondřej Čech, Nicole
Zvoníčková -- Vydání 1.
České Budějovice : Theia - krizové centrum o.p.s., 2017 -- 131 stran, 4 nečíslované
strany obrazových příloh
ISBN 978-80-904854-4-0
Sign.: II 116875V1

kyberšikana ; dítě ; trestný čin ; počítačová hra ;
internetová komunikace ; internetová kriminalita ;
kybernetická bezpečnost ; oběť ; ochrana
Kyberšikana - co to je, jak se liší od klasické šikany,
jakými nástroji mohou agresoři kyberšikanu páchat,
ale také kde hledat pomoc, jak se bránit a jaké postihy
přináší.

https://katalog.npmk.cz/documents/475156

13.

Politický systém Česka / Astrid Lorenz, Hana Formánková (eds.) -- 1. vydání

Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019 -- 271 stran -- cze
ISBN 978-80-7325-483-4
Sign.: II 116914V1

politika ; vláda ; demokracie ; hromadné sdělovací
prostředky ; Česko ; Evropa ; politický systém ;
občanská společnost ; evropská integrace ; 1989Ucelený přehled o systému vlády v Česku,
společnosti, politických stranách, médiích i vybraných
politikách - zahraniční, hospodářské, migrační a
regionální.
https://katalog.npmk.cz/documents/475376

14.
Průvodce síťováním služeb pro děti a jejich rodiny / Štěpán Bolf, Simona
Zatloukalová, Kristýna Jůzová Kotalová -- Vydání první
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019 -- 91 stran
ISBN 978-80-7421-179-9
Sign.: II 116899V1

ohrožené dítě ; sociální práce ; sociálně-právní
ochrana ; problémová rodina ; síťování
Transformace systému péče o ohrožené děti.
Metodika lokálního síťování a práce a vedení
lokálních síťařů. Metodika pro vytvoření
minimálního sítě služeb.
https://katalog.npmk.cz/documents/475228

15. Statistická ročenka trhu práce v České republice 2018 / Ministerstvo práce a
sociálních věcí České republiky, Odbor koncepcí a strategií trhu práce
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2019 -- 253 stran
Sign.: III 39958V1

trh práce ; nezaměstnanost ; volné místo ; statistická data
; Česko ; region ; 2018
Časové řady - trh práce. Situace na trhu práce - závěr roku
2018. Regionální statistika trhu práce v ČR v roce 2018.

https://katalog.npmk.cz/documents/475190

16. Šílenství a civilizace : kulturní historie duševních chorob od bible po Freuda a
od blázince k moderní medicíně / Andrew Scull ; z anglického originálu Madness in
civilization: a cultural history of insanity, from the Bible to Freud, from the
madhouse to modern medicine ... přeložil Jaroslav Veis -- Vydání první
Praha : Academia, 2019 -- 528 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh -cze
ISBN 978-80-200-2942-3
Sign.: II 116943V1
mentální handicap ; kultura ; civilizace ; psychiatrie ;
medicína ; dějiny ; kulturní aspekty ; sociální aspekt
Postoj různých civilizací v průběhu tisíciletí k projevům
neobvyklého chování a duševních onemocnění. Všímá
si proměn tohoto vztahu i jeho odrazu zejména v umění.
Centrem pozornosti je nejen civilizace Západu, ale i
to, jak západní postoje pronikaly do ostatních částí
světa.
https://katalog.npmk.cz/documents/475494

17. Včas a spolu : model systému preventivních služeb pro děti a jejich rodiny /
Matouš Korbel, Zdena Lejsková -- Vydání první
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019 -- 61 stran
ISBN 978-80-7421-178-2
Sign.: II 116901V1

sociální služba ; prevence ; ohrožené dítě ; sociálněprávní ochrana ; problémová rodina
Transformace systému péče o ohrožené děti.
Základní východiska vymezení preventivních služeb.
Aktéři preventivních služeb. Model systému
preventivních služeb na podporu rodiny v ČR.
https://katalog.npmk.cz/documents/475230

18.
Zpravodaj sociální práce : systémová podpora sociální práce v obcích. Č.
5/2019
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019 -- 39 stran
ISBN 978-80-7421-152-2
Sign.: II 116885V1

sociální práce ; vládní politika ; obec ; program ;
projekt ; Česko ; století 21
Zpravodaj sociální práce vydaný v rámci projektu
Systémová podpora sociální práce v obcích.

https://katalog.npmk.cz/documents/475197

19. Ztracený ráj / John Milton ; přeložil: Josef Jungmann ; upravil: Pavel Skramlík
; ilustrace: Gustav Doré
Praha : Dobrovský s.r.o., 2018 -- 438 stran -- cze
ISBN 978-80-7390-299-5
Sign.: II 116929V1

poezie ; literatura ; Bible. ; Bible. ; biblické citáty ;
biblické dějiny ; biblické postavy ; biblické parafráze ;
biblické události ; anglická literatura Tento epos je
duchovní
dílo,
považováno
za
jedno
z
nejvýznamnějších literárních děl, vyprávějící o
biblických tématech a zamýšlející se nad teologickými
problémy.
https://katalog.npmk.cz/documents/475475

20. Ženy s mentálním postižením v roli matek / Jana Bernoldová, Iva Strnadová,
Zdeňka Adamčíková -- Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum : Pedagogická fakulta, 2019 - 117 stran
ISBN 978-80-246-4329-8
Sign.: II 116939V1

žena ; mentálně postižený ; těhotenství ; rodičovská
role ; sociální práce ; sociální služba ; mateřství ;
rodičovství ; sociálně-právní ochrana
Ženy s mentálním postižením a mateřství, prožívání
těhotenství, porod. Jejich zkušeností se zdravotní
péči. Programy a metody práce používané při podpoře
žen s mentálním postižením, zvláštní pozornost je
věnována právním úpravám.
https://katalog.npmk.cz/documents/475486

