
     

 

1.     Almanach k výročí 70 let Měšťanské školy v Dolních Bludovicích : 1923-

1993 (nyní ZŠ na Frýdecké ulici v Havířově-Bludovicích) / [připravila redakční 

rada ve složení Jana Kudlová, Hana Zákravská a Vladimír Znamenák ; obálky a 

ilustrace Vladimír Znamenák] 

[Havířov] : ZŠ Dolní Bludovice, Havířov, [1993] -- 63 stran -- cze 

     Sign.: II 116785V1 

základní škola ; měšťanská škola ; Základní škola (Havířov-

Bludovice, Česko) ; Bludovice (Havířov, Česko)     ; 1923-

1993 

Almanach vydaný k 70. výročí bývalé měšťanské, nyní 

základní školy v Havířově-Bludovicích. 

https://katalog.npmk.cz/documents/474740 

 

 

2.    Edukace jako cesta ke zkvalitňování péče o kulturní dědictví pohledem 

zahraničních odborníků / Tim Copeland, Anne Ruelland, Peter Jamieson, Mark 

Crosby, Alex Drago ; překlady z angličtiny: Josef Kales -- Vydání první 

Praha : Národní památkový ústav, metodické centrum pro vzdělávání v Telči, 

2016 -- 103 stran -- cze 

     ISBN 978-80-906167-5-2 

     Sign.: II 116779V1 

kulturní dědictví ; vzdělávací program ; výchova ; vzdělávání 

; Francie ; Velká Británie ; ochrana kulturního dědictví ; 

paměťová instituce 

Publikace vznikla z činnosti metodického centra pro 

vzdělávání Národního památkového ústavu ve spolupráci s 

Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. 

https://katalog.npmk.cz/documents/474716 

https://katalog.npmk.cz/documents/474740
https://katalog.npmk.cz/documents/474716


3.     Logos ve výchově, umění a sportu / Naděžda Pelcová, Anna Hogenová et al. 

[Praha] : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018 -- 340 stran -- cze, cze 

eng, cze eng ger, cze eng ger pol, cze eng ger pol slo 

     ISBN 978-80-7290-974-2 

     Sign.: II 116763V1 

 

filozofie ; filozofie výchovy ; pedagogika ; teologie ; 

logos ; humanitní vědy 

Logos a filozofie. Logos a pedagogika. Logos a humanitní 

vědy. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/474688 

 

 

 

4.    Nahodilost ve výchově, umění a sportu : mezinárodní interdisciplinární 

konference / editorky Naděžda Pelcová a Anna Hogenová et al. 

Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017 -- 222 stran -- cze, cze eng, 

cze eng ger, cze eng ger,  slo 

     ISBN 978-80-7290-924-7 

     Sign.: II 116764V1 

 

filozofie ; filozofie výchovy ; pedagogika ; kontingence 

(filozofie) ; filozofie sportu ; filozofie umění ;     

humanitní vědy 

Nahodilost jako filozofický problém. Nahodilost v 

pedagogice a humanitních vědách. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/474689 

https://katalog.npmk.cz/documents/474688
https://katalog.npmk.cz/documents/474689


5.    Památky nás baví : katalog výstavy k projektu Vzdělávací role Národního 

památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní 

dědictví ČR / Hana Havlůjová, Kateřina Charvátová, Dušan Klapko, Martina 

Veselá, Tomáš Wizovský a kol. -- Vydání první 

Praha : Národní památkový ústav, 2014 -- 277 stran -- cze 

     ISBN 978-80-905631-1-7     Sign.: II 116780/6V1 

kulturní dědictví ; péče ; vzdělávací projekt ; výchova 

; vzdělávání ; celoživotní vzdělávání ; akční výzkum ;     

výstava ; Česko ; ochrana kulturního dědictví ; 

paměťová instituce ; 

Publikace vznikla jako jeden z výstupů projektu 

Vzdělávací role Národního památkového ústavu: 

Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o 

kulturní dědictví České republiky. 

https://katalog.npmk.cz/documents/474722 

 

6.     Památky nás baví. 1, Objevujeme kulturní dědictví s předškoláky a žáky 1. 

stupně základních škol : metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality 

edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro primární  

vzdělávání / Hana Havlůjová, Petr Hudec, Martina Indrová a kol. -- Vydání první 

Praha : Národní památkový ústav, 2015 -- 183 stran -- cze 

     ISBN 978-80-905631-6-2     Sign.: II 116780/1V1 

kulturní dědictví ; péče ; vzdělávací program ; 

předškolní dítě ; mladší školní věk ; první stupeň ; 

výchova ; vzdělávání ; Česko ; aktivizační metody ve 

výuce ; paměťová instituce 

Publikace vznikla jako jeden z výstupů projektu 

Vzdělávací role Národního památkového ústavu: 

Edukace  jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o 

kulturní dědictví České republiky. 

https://katalog.npmk.cz/documents/474717 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/474722
https://katalog.npmk.cz/documents/474717


7.     Památky nás baví. 2, Předáváme péči o kulturní dědictví žákům 2. stupně 

základních škol a středoškolákům : metodika tvorby, realizace a hodnocení 

kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro     sekundární 

vzdělávání / Hana Havlůjová, Kateřina Charvátová, Martina Indrová a kol. -- 

Vydání první 

Praha : Národní památkový ústav, 2015 -- 219 stran -- cze 

     ISBN 978-80-905631-7-9     Sign.: II 116780/2V1 

kulturní dědictví ; péče ; vzdělávací program ; starší 

školní věk ; druhý stupeň ; výchova ; vzdělávání ; Česko 

; aktivizační metody ve výuce ; středoškolští studenti ; 

paměťová instituce 

Publikace vznikla jako jeden z výstupů projektu 

Vzdělávací role Národního památkového ústavu: 

Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní 

dědictví České republiky. 

https://katalog.npmk.cz/documents/474718 

8.     Památky nás baví. 3, Potenciál kulturního dědictví pro vysokoškolské a 

další vzdělávání pedagogů : metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality 

edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro terciární     

vzdělávání / Hana Havlůjová, Kateřina Charvátová, Martina Indrová, Dušan 

Klapko a kol. -- Vydání první 

Praha : Národní památkový ústav, 2015 -- 197 stran -- cze 

     ISBN 978-80-905631-8-6     Sign.: II 116780/3V1 

kulturní dědictví ; péče ; vzdělávací program ; 

postsekundární vzdělávání ; vzdělávání dospělých ; 

vzdělávání učitelů ; Česko ; aktivizační metody ve výuce 

; paměťová instituce 

Publikace vznikla jako jeden z výstupů projektu 

Vzdělávací role Národního památkového ústavu: 

Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní 

dědictví České republiky. 

https://katalog.npmk.cz/documents/474719 

https://katalog.npmk.cz/documents/474718
https://katalog.npmk.cz/documents/474719


9.     Památky nás baví. 4, Kulturní dědictví jako příležitost pro učení všech 

generací : metodika tvorby, realizace a  hodnocení kvality edukačních 

programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro neformální a informální učení 

/Hana Havlůjová, Martina Indrová, Petr Svoboda a kol. -- Vydání první 

Praha : Národní památkový ústav, 2015 -- 233 stran -- cze 

     ISBN 978-80-905631-9-3     Sign.: II 116780/4V1 

kulturní dědictví ; péče ; vzdělávací program ; celoživotní 

vzdělávání ; neformální vzdělávání ; Česko ;  paměťová 

instituce 

Publikace vznikla jako jeden z výstupů projektu 

Vzdělávací role Národního památkového ústavu: 

Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní 

dědictví České republiky. 

https://katalog.npmk.cz/documents/474720 

 

 

10.     Památky nás baví. 5, Objevujeme kulturní dědictví bez bariér : metodika 

tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o 

kulturní dědictví pro účastníky se speciálními vzdělávacími potřebami / Hana 

Havlůjová, Petr Hudec, Květa Jordánová, Martina Indrová a kol. -- Vydání první 

Praha : Národní památkový ústav, 2015 -- 173 stran -- cze 

     ISBN 978-80-906167-0-7     Sign.: II 116780/5V1 

kulturní dědictví ; péče ; vzdělávací program ; postižený 

; integrace ; speciální pedagogika ; Česko ; osoba se     

specifickými potřebami ; integrovaná výchova ; 

integrované vzdělávání ; paměťová instituce 

 Publikace vznikla jako jeden z výstupů projektu 

Vzdělávací role Národního památkového ústavu: 

Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní 

dědictví České republiky. 

https://katalog.npmk.cz/documents/474721 

https://katalog.npmk.cz/documents/474720
https://katalog.npmk.cz/documents/474721

