
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

1. 
Byli jsme při tom : 1989 očima kameramanů České televize = We were there : 
1989 through the eyes of Czech television cameramen / fotografie a 
doprovodné texty Martin Grošup, texty Daniela Maršálková; překlad do 
angličtiny Jan Kravčík -- Vydání první -- Edice: Edice České televize 
Praha : Česká televize, 2019 -- 222 stran -- cze, cze eng 
ISBN 978-80-7404-324-6 
Sign.: II 117257V1 
 
dějiny ; společnost ; politika ; Sametová revoluce (1989 : Československo) ; 
osobnost ; student ; fotografování ; fotografie ; Česko ; novináři ; fotograf ; 
autobiografické vzpomínky ; 1989 ; století 20-21 
Fotografická reflexe událostí roku 1989 očima tehdejších studentů žurnalistiky a 
dalších škol či fotografů a kameramanů, kteří většinou stáli teprve na počátku 
své profesní dráhy. Autentické svědectví o autorech, o jejich entuziasmu a 
zápalu pro věc. 
https://katalog.npmk.cz/documents/476859 
 
2. 
GDPR : řešení problémů v praxi škol / Eva Janečková -- První vydání 
Praha : Grada Publishing, 2020 -- 346 stran -- Edice: Právo pro praxi 
ISBN 978-80-271-2579-1 
Sign.: II 117265V1 
 
škola ; řízení ; Evropská unie. ; Česko ; země Evropské unie ; ochrana osobních 
údajů ; GDPR 
Povinnosti škol a školských zařízení jako správce osobních údajů. Vzory pro 
plnění povinností. Souhlas se zpracováním osobních údajů. Zveřejňování 
osobních údajů v prostředí škol a školských zařízení. Předávání osobních údajů 
žáků třetím osobám. Kamerové systémy ve školství. 
https://katalog.npmk.cz/documents/476977 
 
3. 
Matematická slovní úloha : mezi matematikou, jazykem a psychologií / Naďa 
Vondrová a kolektiv – Vydání první 
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019 -- 418 stran -- cze 
ISBN 978-80-246-4516-2 
Sign.: II 117269V1 
 
matematika ; výuka ; lingvistika ; slovní úlohy 
Matematická slovní úloha je zde nahlížena jako textový útvar, který má svá 
vlastní specifika. 
https://katalog.npmk.cz/documents/476981 
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4. 
Ne oči, ale mysl k Bohu : Maurus Haberhauer (1746-1799) a hudební kultura 
benediktinského kláštera v Rajhradě v 18. století / Irena Veselá, Pavel Žůrek -- 
[1. vydání] 
V Brně : Moravská zemská knihovna, 2019 -- 429 stran -- cze 
 ISBN 978-80-7051-273-9 
 Sign.: II 117241V1 
 
hudba ; tvůrce ; Haberhauer, Maurus, ; Klášter benediktinů (Rajhrad, Česko) ; 
Rajhrad (Česko) ; duchovní hudba ; hudební život ; 1746-1799 ; století 18 
Benediktský klášter v Rajhradě nebyl za reforem Josefa II. zrušen a jeho sbírky 
se dochovaly, bohužel ne celé. Práce je prvním souborným zpracováním dějin 
rajhradského hudebního kůru a osobností, které tvořily jeho repertoár. 
https://katalog.npmk.cz/documents/476804 
 
 
5. 
Obrazy kultury a společnosti v období první republiky : periodický tisk v 
letech 1918-1938 / Tomáš Kubíček a Jan Wiendl, eds. -- První vydání 
V Brně : Moravská zemská knihovna, 2018 -- 284 stran -- cze 
ISBN 978-80-7051-267-8 
Sign.: II 117242V1 
 
periodikum ; kultura ; společnost ; Československo ; Česko ; literární život ; 
literární kritika ; umělecká kritika ; publicistika ; regionální kultura ; 1918-1938 
Příspěvky ve sborníku referují o periodickém tisku za První republiky. Sborník je 
výstupem z konference, jež se konala na půdě Moravské zemské knihovny v 
roce 2017. Kniha je rozdělena na čtyři oddíly, I. oddíl obsahuje příspěvky o 
teorii, metodologii a interdisciplinaritě na stránkách vybraných meziválečných 
periodik, II. oddíl má název Meziválečná periodika a literární a uměleckokritické 
koncepty, III. oddíl pak pojednává o spisovatelích - publicistech a IV. oddíl 
nahlíží do regionů Československa, kde vznikala zajímavá periodika a působili 
zdatní redaktoři. 
https://katalog.npmk.cz/documents/476805 
 
 
6. 
První zkušenosti s GDPR ve školství / Alice Frýbová a kol. 
Praha : Wolters Kluwer, 2019 -- xii, 195 stran 
ISBN 978-80-7598-600-9 
Sign.: II 117277V1 
 
školství ; Evropská unie. ; Česko ; země Evropské unie ; ochrana osobních údajů 
; GDPR 
Publikace je určena především ředitelům škol a školských zařízení, ale mohou ji 
využít také zřizovatelé, orgány státní správy, úředníci na odborech školství a 
právníci zabývající se problematikou GDPR ve školství. 
https://katalog.npmk.cz/documents/476994 
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7. 
Stárnutí, paliativní péče a prožívání zármutku u osob s mentálním 
postižením / Tereza Cimrmannová a kol. -- Vydání první 
Praha : Portál, 2020 -- 141 stran 
ISBN 978-80-262-1575-2 
Sign.: II 117284V1 
 
mentálně postižený ; stáří ; komunikace ; stárnutí ; umírání ; truchlení ; 
spiritualita ; paliativní péče ; pomáhající chování 
Problematika stárnutí a paliativní péče v ČR. Porozumění smrtelnosti s 
lidmi s mentálním postižením. Spiritualita. Prožívání zármutku. Paiativní 
péče o osoby s mentálním postižením. Podpora soběstačnosti jako     
prevence izolace ve stáří. 
https://katalog.npmk.cz/documents/477001 
 
 
 
8. 
Ve službách zemědělského školství a zákonodárství na Moravě : osobnost 
a dílo Františka Bilovského (1876-1956) / Gustav Novotný 
Praha : Historický ústav, 2019 -- 492 stran, xxiv stran obrazových příloh -- 
cze 
ISBN 978-80-7286-345-7 
Sign.: II 117280V1 
 
právník ; vysokoškolský pedagog ; vysoká škola zemědělská ; zemědělství ; 
Bilovský, František, ; Morava (Česko) ; Česko ; zemědělské právo ; 
zemědělská politika ; zemědělský výzkum ; 1876-1956 ; století 19-20 ;     
století 20 
Publikace je věnována osobnosti brněnského právníka JUDr. Františka 
Bilovského, který se podílel na formování a zvelebování moravského 
zemědělského školství jako zemský úředník a od roku 1920 také jako     
vysokoškolský učitel. 
https://katalog.npmk.cz/documents/476993 
 
 
9. 
Voda v pohybu - úžas v nás : pozorování a pokusy / Andreas Wilkens, 
Herbert Dreiseitl, Jennifer Greene, Michael Jacobi, Christian Liess, Wolfram 
Schwenk ; překlad: Yveta Kožíšková -- 2. české vydání 
Brno : Kazda, 2018 -- 205 stran -- cze 
ISBN 978-80-907420-2-4 
Sign.: III 40075V1 
 
voda ; fyzikální vlastnosti ; proudění ; fyzikální pokusy 
Tekoucí voda a nejrůznější jevy, které se odehrávají na hladině i pod ní, 
jsou zdánlivě všední a všeobecně známé. Prostřednictvím mnoha podrobně 
popsaných pokusů, které můžeme s jednoduchými pomůckami sami     
provádět, se učíme pochopit zákonitosti, které se za nimi skrývají. 
https://katalog.npmk.cz/documents/476997 
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