1.
Arts-based research, resilience and well-being across the lifespan / Loraine
McKay, Georgina Barton, Susanne Garvis, Viviana Sappa (editors)
Cham, Switzerland : Palgrave Macmillan, ©2020 -- xxvii, 351 stran -- eng
ISBN 978-3-030-26052-1
Sign.: II 117447V1
výzkum ; teoretický výzkum ; metoda výzkumu ; umění ; dramatické umění ;
tanec
Definice a teorie výzkumu založeného na umění (dramatu, hudbě, poezii,
výtvarném umění a tanci), definice a teorie odolnosti a pocitu osobní pohody a
jejich vývoj od předškolního vzdělávání do dospělosti u žáků i učitelů.
https://katalog.npmk.cz/documents/477827
2.
Autism in adulthood / Susan Lowinger, Shiri Pearlman-Avnion, editors.
Cham, Switzerland : Springer, ©2019 -- xi, 292 stran – eng -Edice:Autism and child
psychopathology series.
ISBN 9783030288327
Sign.: II 117448V1
autismus ; dospělý ; porucha chování ; diagnostika ; vzdělávání ; sexualita ; rodičovská
role ; terapie
Kniha je příspěvkem k současnému intenzivnímu výzkumu autismu u dospělých osob.
Probíhá jednak proto, že děti v minulosti diagnostikované poruchou autistického
spektra dorostly do dospělosti, a jednak proto, že u dospělých osob je výskyt této
poruchy stále častější. Autismus jako psychiatrická diagnóza, dospělé ženy s
autismem, integrace dospělých autistů do každodenního života.
https://katalog.npmk.cz/documents/477828

3.
Cesta světla : [výbor z díla Komenského s uvedením spisů Cesta světla, Anděl
míru, Štěstí národa, Věječka moudrosti] / Jan Amos Komenský -- 2. vydání
Blansko : ALMI, 2014 -- 295 stran -- cze
ISBN 978-80-87494-13-4
Sign.: II 117499V1
výchova ; vzdělávání ; sociální adaptace ; společnost ; člověk ; život ; křesťanství
; filozofie ; humanismus ; komeniologie ; lidstvo ; pansofie ; životní harmonie ;
společenská transformace ; století 17
Jeden z nejvýznamnějších a nejkrásnějších Komenského spisů. ucelený a v
promyšlené formě předkládá návrhy na všenápravu lidstva.
https://katalog.npmk.cz/documents/477967

4.
Handbook of Children and Prejudice : integrating research, practice, and
policy / Fitzegerald, Hiram E., Deborah J. Johnson, Desiree Baolian Qin,
Francisco A. Villarruel, John Norder editiors
Cham : Springer International Publishing, ©2019 -- xl, 633 stran -- eng
ISBN 978-3-030-12227-0
Sign.: III 40103V1
dítě ; adolescent ; předsudek ; diskriminace ; dětství ; rozvod ; mentální
retardace ; chudoba ; rodinné vztahy
Zkoumá dopad předsudků, diskriminace, nespravedlnosti, zaujatosti, rasizmu,
sociální politiky a mediálního ovlivňování na děti a dospívající. Také se zabývá
nepříjemnými zážitky z dětství, jako je například rozvod, chudoba, mentální
retardace, rodinné spory a další.
https://katalog.npmk.cz/documents/477842

5.
Centrum securitatis, to jest, Hlubina bezpečnosti : v jazyce 21. století / Jan Amos
Komenský ; do jazyka 21. století převedli: Lukáš Makovička a Jana Vrzalíková -- Vydání
první
Žandov : Poutníkova četba, 2017 -- 110 stran -- cze
ISBN 978-80-87606-25-4
Sign.: II 117488V1
víra ; člověk ; komeniologie ; křesťanská víra ; křesťanská filozofie ; křesťanská teologie
; milosrdenství ; smysl života ; životní krize ; životní problémy ; století 17
Teosofická úvaha, ve které filozof, teolog a spisovatel Jan Amos Komenský hledá pokoj
a bezpečí v chaosu tohoto světa. Jediné pevné místo spatřuje v hlubokém spočinutí v
Bohu. Ve svém výkladu se Komenský projevuje nejen jako vynikající znalec Písma, ale i
lidské duše a lidského utrpení. Jeho myšlení je v Hlubině bezpečnosti přímé a jasné,
jazyk vznešený a poetický.
https://katalog.npmk.cz/documents/477892

6.
Jazyk a dialog : výbor z textů / Světla Čmejrková ; k vydání připravili Jana
Hoffmannová a Petr Kaderka -- Vydání první
Praha : NLN, 2019 -- 505 stran -- cze
ISBN 978-80-7422-664-9
Sign.: II 117431V1
teorie ; jazyk ; čeština ; komunikace ; sociolingvistika ; stylistika ; Čmejrková, Světla, ;
mediální komunikace ; teorie jazyka
Výbor z díla české lingvistky Světly Čmejrkové představuje reflexi jejích
mnohostranných vědeckých zájmů, za jejichž sjednocující koncept lze pokládat dialog a
dialogičnost (v nejrůznějších podobách).
https://katalog.npmk.cz/documents/477798

7.
Kariérové poradenství na každý pád / Silvie Pýchová, Helena Košťálová, Petra
Drahoňovská, Dorota Madziová
Praha : Wolters Kluwer, 2020 -- 110 stran -- cze
ISBN 978-80-7598-604-7
Sign.: II 117517V1
profesní poradenství ; práce ; zaměstnání ; volba povolání ; profesní dráha ; školní
poradenství
Kariérové poradenství v 21. století. Život člověka, jehož práce je nedílnou součástí a
aby se každý mohl zamyslet nad smyslem své práce a investice své energie a o
orientaci v nových situacích, které s sebou přináší vývoj světa. Podpora lidí v jakékoliv
etapě života
https://katalog.npmk.cz/documents/478063

8.
Narrative approaches in research and interventions addressing cyberbullying among
young people / Heidi Vandebosch, Lelia Green
Cham : Springer Nature, [2019?] -- 243 stran
ISBN 978-3-030-04959-1
Sign.: II 117469V1
mládež ; kyberšikana ; vypravování ; zákrok ; výzkum
Kyberšikana. Vyprávění. Výzkumné metody založené na vyprávění ve výzkumu
kyberšikany. Intervence zaměřená na mladé lidi.
https://katalog.npmk.cz/documents/477853

9.
Osudy jednoho židovského sirotčince = The fate of a Jewish orphanage / Kateřina
Steinová -- 1. vydání
Praha : Lauderovy školy, ©2012 -- 119 stran -- cze eng
ISBN 978-80-260-2406-4
Sign.: II 117519V1
dějiny ; válka ; dítě ; sirotčinec ; tisk ; Praha (Česko) ; Terezín (Litoměřice, Česko) ;
Belgická ulice (Praha, Česko) ; druhá světová válka ; židovské děti ; dětská umělecká
tvorba ; vzpomínky ; korespondence ; deníky ; 1898-1951 ; století 20 ; 1939-1945
Autorka se v česko-anglickém textu podrobně věnuje vzniku (r. 1898), provozu a
kulturním aktivitám zprvu chlapeckého sirotčince, s nímž byl r. 1940 sloučen dívčí
židovský ústav v Lublaňské ulici. Připomíná nejvýznamnější osobnosti, které v sirotčinci
žily (herec Zdeněk Ornest, autor opery Brundibár Hans Krása, básník Hanuš
Hachenburg) a cituje i z řady deníků a vzpomínek dalších obyvatel ústavu. Líčí příběhy
vztahující se k transportům dětí do Terezína i jejich životu v ghettu. Stručně se zmiňuje
i o poválečných letech, kdy se ze sirotčince stal azylový dům pro ty, kteří přežili šoa,
zánik domova v r. 1951 a další osudy budovy ve 2. polovině 20. století až do r. 1997,
kdy zde začaly působit Lauderovy školy.
https://katalog.npmk.cz/documents/478065

10.
Společnost věčného mládí / Jan Keller -- Vydání první
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) , 2019 -- 262 stran -- cze
ISBN 978-80-7419-286-9
Sign.: I 34710V1
společnost ; adolescence ; kult mládí ; generace ; sociální změny ; století 20-21
Kniha se zabývá dopady jedné z největších sociokulturních změn druhé poloviny
dvacátého století, nebývalého nárůstu nové společenské kategorie adolescentů. Analyzuje, jak v této situaci došlo ke vzniku kultu věčného mládí,
koncentrovaného kolem motivů touhy bez hranic, popření autorit a iluze
neomezené individuální volby.
https://katalog.npmk.cz/documents/477896

11.
Stručné dějiny stvoření : věda a hledání počátku života / Bill Mesler, H. James
Cleaves II ; z anglického originálu A brief history of creation - science and the
history of the search for the origin of life ... přeložil Josef Lhotský -- Vydání první
V Praze : Vyšehrad, 2020 -- 335 stran -- cze
ISBN 978-80-7601-299-8
Sign.: II 117510V1
biologie ; dějiny ; život ; výzkum ; vznik života ; evoluce ; vědecký výzkum
Hledání odpovědi na otázku: Jak vznikl život? Od starověkých civilizací a
antických přírodních filosofů, přes renesanci a osvícenství k Darwinově evoluční
teorii, k objevení DNA a genetickému inženýrství.
https://katalog.npmk.cz/documents/47800912.

12.
The Oxford handbook of adolescent substance abuse / edited by Robert Zucker
and Sandra Brown
New York, NY : Oxford University Press, [2019?] -- eng
ISBN 978-019-973566-2
Sign.: III 40108V1
mládež ; adolescent ; toxikomanie ; drogy
Epidemiologie. Zneužívání drog : jednotlivosti a rozdíly. Etiologie a průběh v
kontextu vývoje adolescenta. Otázky vývoje a užívání látek. Komorbidita v
užívání drog adolescenty. Hodnocení a intervence. Sociální politika.
https://katalog.npmk.cz/documents/477889

13.
To nejlepší z Komenského : obecné porady o nápravě věcí lidských / Jan Hábl,
David Loula
Vojnův Městec : České studny z.s., 2019 -- 332 stran -- cze
ISBN 978-80-905574-6-8
Sign.: II 117496V1
společnost ; člověk ; výchova ; vzdělávání ; křesťanství ; život ; humanismus ;
komeniologie ; Komenský, Jan Amos, ; lidstvo ; pansofie ; životní harmonie ;
křesťanská filozofie ; výbory ; citáty ; století 17 ; 1645-1670
Myšlenkový odkaz díla Jana Amose Komenského. Smyslem knihy je nejen
příblížit osobnost a vrcholné dílo "učitele národů", ale též aktivizovat žáky,
studenty a i veřejnost k činu.
https://katalog.npmk.cz/documents/477921

14.
Treblinka : povstání v továrně na smrt / Michał Wójcik ; přeložila Markéta
Páralová Tardy -- 1. vydání
V Brně : CPress, 2020 -- 295 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh -cze
ISBN 978-80-264-3168-8
Sign.: II 117512V1
dějiny dvacátého století ; Treblinka (koncentrační tábor) ; Polsko ; druhá
světová válka ; holocaust ; koncentrační tábor ; povstání ; 1943 ; 1939-1943
Rekonstrukce hrdinského ozbrojeného povstání ve vyhlazovacím táboře
Treblinka dne 2. srpna 1943, které skončilo úspěchem proti bezcitnému násilí.
https://katalog.npmk.cz/documents/478011

15.
Třetí říše poslouchá : prolamování spojeneckých šifer v letech 1939-45 /
Christian Jennings ; z anglického originálu The Third Reich is listening přeložil
Jiří Berka -- 1. vydání
V Brně : CPress, 2020 -- 343 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh -cze
ISBN 978-80-264-3112-1
Sign.: II 117513V1
dějiny ; Německo ; druhá světová válka ; vojenství ; vojenské operace ;
zpravodajství ; dešifrování písem ; kryptologie ; 1939-1945
Kapitoly detailně popisují úsilí Němců o prolomení spojeneckého šifrování
během druhé světové války. Barvitý příběh o neuvěřitelných snahách
německých matematiků, špionů, kryptoanalytiků, vojenských důstojníků či
námořníků rozlousknout spojenecké šifry a obrátit tak válku ve prospěch
Německa.
https://katalog.npmk.cz/documents/478012

16.
Zemský ráj jen na pohled : krutá pravda o Češích očima našich polských
sousedů / Michał Zabłocki ; z polského originálu To nie jest raj : szkice o
współczesnych Czechach ... přeložila Markéta Páralová Tardy -- 1. vydání
V Brně : CPress, 2020 -- 151 stran -- cze
ISBN 978-80-264-3120-6
Sign.: II 117514V1
národ ; společnost ; politika ; životní styl ; Česko ; národní mentalita ;
společenské poměry ; kritika ; úvaha
Autor coby Polák dává čtenářům možnost nahlédnout do jeho reflexe českého
národa, české politiky, nálady ve společnosti či klíčových okamžiků českých
novodobých dějin.
https://katalog.npmk.cz/documents/478013

17.
Zpráva a naučení o kazatelství v jazyce 21. století / Jan Amos Komenský ; [do
jazyka 21. století převedli Lukáš Makovička a Jana Vrzalíková] -- Vyd. 1.
Chlumec : Poutníkova četba, 2013 -- 147 stran -- cze
ISBN 978-80-87606-03-2
Sign.: II 117492V1
text ; sloh ; komeniologie ; homiletika ; kazatelství ; biblická exegeze ; struktura
a kompozice textu ; století 17 ; 1651
Jan Amos Komenský vysvětluje, jak připravovat biblická kázání. Na klíčových
verších Písma (např. Jan 3"16) objasňuje základní biblické pravdy.
https://katalog.npmk.cz/documents/477897

18.
Žít naplno čas, který ještě zbývá : provázení životem v čase umírání dítěte či
dospívajícího / Gražina Kokešová Kleinová a Jindřiška Prokopová
V Praze : Cesta domů, 2019 -- 33 stran -- cze
ISBN 978-80-88126-61-4
Sign.: II 117433V1
dítě ; mládež ; nemoc ; komunikace ; vztah rodiče-dítě ; úmrtí ; nevyléčitelně
nemocní ; umírání ; pomáhající chování
Průvodce pro rodiče při umírání jejich nevyléčitelně nemocného dítěte.
https://katalog.npmk.cz/documents/477802

