
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

1. 
100 jednoduchých věcí, které můžete udělat proti Alzheimerově nemoci a 
úbytku paměti / Jean Carperová ; s předmluvou Radkina Honzáka ; z anglického 
originálu 100 simple things you can do to prevent Alzheimer's and age-related 
memory loss ... přeložila Jana Klimešová -- Vydání druhé 
V Praze : Vyšehrad, 2020 -- 284 stran -- cze 
ISBN 978-80-7601-245-5 
Sign.: II 117324V1 
 
nemoc ;  prevence ; Alzheimerova choroba ; životospráva 
Publikace poskytuje přehlednou formou současné informace týkající se 
výzkumu, léčení a prevence Alzheimerovy nemoci. 
https://katalog.npmk.cz/documents/477221 
 
 
2. 
Canisterapie : zvíře v sociálních službách / Andrea Tvrdá -- Vydání první 
Praha : Nakladatelství Plot, 2020 -- 134 stran -- cze 
ISBN 978-80-7428-366-6 
Sign.: II 117310V1 
 
sociální služba ; animoterapie ; živočich ; člověk ; výchova ; etika ; autismus ; 
zooterapie ; dobrovolník ; asistenční pes ; porucha autistického spektra ; krizová 
intervence 
Celistvý obraz současné canisterapie, s důrazem na welfare canisterapeutických 
psů, a také spoustu praktických rad pro ty, kdo by se chtěli tomuto oboru 
věnovat. 
https://katalog.npmk.cz/documents/477113 
 
 
3. 
Čtenáři, vrať se : mozek a čtení v digitálním světě  / Maryanne Wolfová ; z 
anglického originálu Reader, come home ... přeložila Romana Hegedüsová -- 
První vydání 
Brno : Host, 2020 -- 262 stran -- cze 
ISBN 978-80-275-0011-6 
Sign.: II 117328V1 
 
čtení ; čtenářství ; dítě ; výchova ; digitální média ; psychologické aspekty ; 
neuropsychologie 
Digitální věk efektivně mění naše mozky. Je tu však naděje: dlouhodobé a 
soustředěné čtení je zásadní pro obnovu pozornosti a udržování kritického 
myšlení a mnoha dalších dovedností, které jsou dnes v ohrožení. 
https://katalog.npmk.cz/documents/477225 
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4. 
Dílo Jana Amose Komenského. 26 /I, Korespondence. Korespondence / vydali 
Martin Steiner, Tomáš Havelka, Vladimír Urbánek, Václav Bok, Markéta 
Klosová, Marcela Slavíková, Lucie Storchová, Kateřina Šolcová -- Vydání první 
Praha : Academia, 2018 -- 353 stran -- lat, lat cze, lat cze eng 
ISBN 978-80-200-2991-1 
Sign.: II 62850/26/1V1 
 
teologie ;  filozofie ; pedagog ; křesťanství ; výchova ; vzdělávání ; Komenský, 
Jan Amos, ; Lešno (Polsko) ; Evropa ; evangelická teologie ; evangelický teolog ; 
křesťanští filozofové ; osobnost ; intelektuální život ; pansofie ; 1628-1638 ; 
století 17 
Publikace obsahuje řadu dopisů z let 1928-1638, a to jak ty, které Komenský 
napsal, tak ty, které mu byly poslány. 
https://katalog.npmk.cz/documents/477239 
 
 
 
5. 
Hry na rozvoj verbální komunikace / Petr Stančík -- Vydání 1. 
Praha : Grada, 2020 -- 192 stran 
ISBN 978-80-271-2429-9 
Sign.: II 117293V1 
 
verbální komunikace ;  řečová dovednost ; komunikační schopnost ; didaktická 
hra 
Prvním cílem publikace je rozšířit nabídku komunikačních her, které je možné 
zapojit do učení. Druhým cílem je sbližovat lidi v kolektivu pomocí mezilidské 
komunikace. 
https://katalog.npmk.cz/documents/477019 
 
 
 
 
6. 
Jak nalézt a rozvíjet sportovní talent : průvodce sportováním dětí pro rodiče i 
trenéry / Tomáš Perič, Jan Březina -- První vydání 
Praha : Grada Publishing, 2019 -- 224 stran 
ISBN 978-80-271-0527-4 
Sign.: II 117294V1 
 
sport ;  tělesná výchova ; talent ; dítě ; talentované dítě ; motorická dovednost ; 
sportovní talent ; sportovní trénink 
Publikace má za cíl vysvětlit, jak poznat, pro který sport má dítě předpoklady a 
ukázat, jak vybrat dobrý trénink. 
https://katalog.npmk.cz/documents/477020 
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7. 
Jak rozvíjet pohyb, emoce a smysly : pozorné a spokojené dítě / Petra 
Poláková -- Vydání 1. 
Praha : Grada, 2019 -- 175 stran 
ISBN 978-80-271-0760-5 
Sign.: II 117296V1 
 
dítě ; vývoj dítěte ; emoce ; vnímání ; samostatnost ; pozornost ; učení ; 
hyperaktivita ; pohybové aktivity ; rozvoj myšlení ; porucha pozornosti 
spojená s hyperaktivitou ; dětská psychoterapie ; smysly 
Tipy na osvědčené aktivity vycházející z dětské jógy. Terapeutická cvičení 
pro podporu čtení, psaní a počítání. Metody založené na principu 
Montessori. 
https://katalog.npmk.cz/documents/477022 
 
 
 
8. 
Jak se vyprávějí dějiny dětem po celém světě / Marc Ferro ; z 
francouzského originálu Comment on raconte l'histoire aux enfants à 
travers le monde ... přeložila Doubravka Olšáková -- První vydání 
Praha : Academia, 2019 -- 423 stran -- cze 
ISBN 978-80-200-3018-4 
Sign.: II 117332V1 
 
dějiny ; svět ; dějepis ; děti školního věku ; výchova ; vzdělávání ; 
historiografie ; ideologie ; světové dějiny ; kolektivní vědomí 
Výklad vlastní minulosti v učebních textech různých zemí světa. Autor si 
zvolil obtížný úkol podat výklad o různých konceptech pohledu na historii v 
jednotlivých zemích a společnostech a provést srovnání těchto konceptů. 
Pojetí stejných událostí a historických jevů se navzájem často velmi výrazně 
odlišuje a je ovlivňováno nejen aktuální politickou situací v té které zemi, 
ale především kolektivním vědomím společnosti. 
https://katalog.npmk.cz/documents/477231 
 
 
9. 
Kdo chytá v síti / Marika Pecháčková -- 1. vydání 
Brno : BizBooks, 2020 -- 279 stran -- cze 
ISBN 978-80-265-0919-6 
Sign.: II 117333V1 
  
internet ; sexuální zneužívání ; dítě ; kyberšikana ; sociální síť ; pedofilie ; 
století 21 
Kniha vznikla jako přirozená reakce na film V síti. Ze zvláštní posedlosti pak 
záznam pátrání po tom, kdo jsou lovci na síti, kdo jsou jejich oběti a jestli 
mají něco společného. Hledání odpovědi na otázku, co je to vlastně 
internet a do jaké míry je původcem zla a do jaké míry je jenom jeho 
kanalizací. 
https://katalog.npmk.cz/documents/477232 
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10. 
Lidskost není docela ztracena : stručný výklad Komenského Porady 
o nápravě věcí lidských / Jan Hábl 
Červený Kostelec : Pavel Mervart , 2019 -- 93 stran -- cze 
ISBN 978-80-7465-382-7 
Sign.: I 34700V1 
 
filozofie ; křesťanství ; společnost ; člověk ; Komenský, Jan Amos, ; 
společenská transformace ; století 17 
Kniha je filozofickou interpretací díla J. A. Komenského Obecná 
porada o nápravě lidských. Autor se v textu věnuje Komenského 
myšlenkám o obrovském potenciálu dobra u lidstva, ale i potenciálu 
destrukce a v širším     kontextu smyslu lidského počínání. 
https://katalog.npmk.cz/documents/477235 
 
 
 
11. 
Malování jako hra a přirozená stopa : ateliér, malování jako hra a 
formulace : přednášky a články / Arno Stern ; přeložila Radana 
Studenovská -- Vydání první 
[Praha] : Malvern, 2019 -- 139 stran -- cze 
ISBN 978-80-7530-178-9 
Sign.: II 117336V1 
 
dítě ; výtvarný projev ; malování 
Soubor statí věnovaných výtvarné tvorbě dětí. Autor nepovažuje 
dětskou výtvarnou činnost za umění, ale za projev pravlastní 
potřeby člověka vyjadřovat se tvůrčím způsobem (přirozený 
výtvarný projev autor nazývá     termínem "formulace"). Oblast jeho 
výzkumu, výrazová semiologie, zkoumá zvláštnosti, atributy a 
procesy formulace. 
https://katalog.npmk.cz/documents/477237 
 
 
12. 
Profesionální pomáhání : rozhovory napříč pomáhajícími 
profesemi / Vlastimil Švec -- První vydání 
Brno : Masarykova univerzita, 2019 -- 148 stran -- cze 
ISBN 978-80-210-9481-9 
Sign.: II 117316V1 
 
učitel ; způsobilost ; podpora ; profese ; lékař ; psychoterapeut ; 
zdravotní sestra ; sociální pracovník ; pomáhající profese ; profesní 
kompetence ; sociální pedagog 
Kniha přibližuje vybrané pomáhající profese. Nabízí pohledy 
pomáhajících profesionálů na tyto profese, ale i jejich vhledy do 
pomáhání. Odkrývá podstatu pomáhajících profesí, předpoklady 
profesionálů pro vykonávání     profesí i možnosti, jak se stát 
pomáhajícím profesionálem. 
https://katalog.npmk.cz/documents/477121 
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13. 
Skrytý tajemství Božích poklad : biblické citace v českých spisech Jana 
Amose Komenského / Tomáš Havelka -- Vydání první 
Praha : NLN, 2019 -- 383 stran -- cze 
ISBN 978-80-7422-719-6 
Sign.: II 117278V1 
 
posvátná kniha ; křesťanství ; teologie ; filozofie ; komeniologie ; 
Komenský, Jan Amos, ; česká literatura ; křesťanská filozofie ; křesťanská 
teologie ; biblické citáty ; citační analýza ; frekvence (lingvistika) ; 17 století      
Publikace je prvým rozsáhlým pokusem o uplatnění principů digital 
humanities při interpretaci Komenského citování Bible. 
https://katalog.npmk.cz/documents/476995 
 
 
 
14. 
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 
 
 
 
 
15. 
Vědomý lídr : jak být v dnešním světě vůdčí osobností, která přispívá k 
obnově zdravého rozumu / Margaret Wheatleyová ; přeložil Kamil Pinta -- 
První vydání v českém jazyce 
Praha : Maitrea, 2020 -- 343 stran -- cze 
ISBN 978-80-7500-492-5 
Sign.: II 117320V1 
 
společnost ; člověk ; vůdce ; vůdcovství 
Tato kniha je výrazem touhy autorky povolat nás k úloze vůdců pro tuto 
dobu rozkladu, k přijetí vůdcovství jako vznešené profese, která vytváří 
nové možnosti a probouzí lidskost vprostřed rostoucího strachu a     
zmatku. 
https://katalog.npmk.cz/documents/477125 
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16. 
Vztah jazyka a komunikace v česko-slovensko-polské didaktické reflexi  / 
Stanislav Štěpáník et al. ; překlad slovenských kapitol: Tereza Zapletalová, 
překlad polských kapitol: Nina Baše -- Vydání první 
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019 -- 224 stran -- 
cze 
ISBN 978-80-246-4353-3 
Sign.: II 117322V1 
 
čeština ; slovenština ; polština ; jazyková výuka ; gramatika ; komunikační 
schopnost ; předmětová didaktika 
Cesty ke komunikačně-funkčnímu pojetí v české, slovenské a polské 
didaktice mateřského jazyka.  Výuka mluvnice ve vztahu k rozvoji 
komunikačních dovedností. Vztah komunikační a jazykové výchovy na 
příkladu využití učiva mluvnice. 
https://katalog.npmk.cz/documents/477127 
 
 
17. 
Zakázaná slova / Antonín Doležal -- 3., doplněné a upravené vydání 
Praha : Grada Publishing, 2017 -- xviii, 300 stran 
ISBN 978-80-271-0497-0 
Sign.: II 117306V1 
 
čeština ; sexualita ; slovo ; etymologie ; lingvistika ; exkrece ; indoevropské 
jazyky ; pejorativum ; vulgarismus ; slovní výraz ; historická lingvistika ; 
komparativní lingvistika 
Kniha se zabývá domněle i skutečně nemravnými či obscénními výrazy. 
https://katalog.npmk.cz/documents/477035 
 
 
18. 
Zrození lidu v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 39. ročníku 
mezioborového sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 28. února - 2. 
března 2019 / uspořádali Pavla Machalíková, Taťána Petrasová a Tomáš 
Winter -- Vydání první 
Praha : Academia, 2020 -- 268 stran, 4 nečíslované strany obrazových 
příloh -- cze, cze slo 
ISBN 978-80-200-3066-5 
Sign.: II 117344V1 
 
kultura ; společnost ; lidová kultura ; nacionalismus ; dějiny ; Česko ; 
folklorismus ; etnologie ; století 19 
Sborník příspěvků z mezioborového sympozia k problematice 19. století. 
Mýtus lidu jako základu národa tvořil páteř národního hnutí a obecné 
přijetí národní identity přímo určovalo úspěch utváření moderního     
českého národa. Venkovský lid byl většinou považován za uchovatele 
národního jazyka a odsud rostl kult lidu a venkova. Konstrukty lidu a lidové 
kultury hrály v dlouhém 19. století významnou úlohu. Autoři příspěvků v 
knize sledují toto téma z různých pohledů. Soustředí se přitom na způsoby 
akceptace a prezentace tradiční venkovské kultury, na přebírání jejích 
formálních i námětových motivů v rámci výtvarného umění, literatury či 
hudby, ale také na fázi zpochybňování jejího významu. 
https://katalog.npmk.cz/documents/477247 
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