
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. 
Čtení o Boženě Němcové : hommage Boženě Němcové a jejím následovnicím / 
Libuše Heczková ed. -- Vydání první 
Praha : Institut pro studium literatury, 2020 -- 230 stran -- cze 
ISBN 978-80-7657-007-8 
Sign.: I 34802V1 
Edice: Antologie 
česká literatura ; žena ; Němcová, Božena, ; Česko ; století 19 
Jedná se o soubor dvaceti tří kapitol, které jsou věnovány Boženě Němcové. 
Jednotlivé kapitoly napsaly ženy - badatelky, které se již po její smrti věnovaly 
jejímu životu, dílu a ideologii. 
https://katalog.npmk.cz/documents/518847 
 
 
2. 
Diety ve školních jídelnách 2 : manuál k zavedení dietního stravování do školních 
jídelen / Zlata Kapounová, Anna Packová, Jana Petrová, Jana Spáčilová, Alena 
Strosserová, Sylva Šmídová -- 1. vydání 
Praha : Raabe, 2019 -- 264 stran -- cze 
ISBN 978-80-7496-429-9 
Sign.: II 118423V1 
školní stravování ; jídelna ; dieta ; kuchařské recepty 
  
Tato publikace vznikla za spolupráce zkušených autorek a nutričních terapeutek 
rozumějících problematice školního stravování. Předkládá čtenáři 132 receptů, které 
jsou upraveny podle potřeb strávníků s dietou bezlepkovou, šetřící, bezlaktózovou, 
diabetickou, bezvaječnou i speciální. Tvoří tak komplexní a praktickou příručku pro 
kuchařky i vedoucí školních jídelen a představuje krok kupředu v oblasti dietního 
stravování ve školních jídelnách. 
https://katalog.npmk.cz/documents/518505 
 

3.  
Obrazy života v české literatuře / Václav Vaněk -- Vydání první 
Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2020 -- 345 stran -- cze 
ISBN 978-80-7308-969-6 
Sign.: I 34803V1 
česká literatura ; literární kritika ; Česko ; historie ; století 19-20 
V knize se V. Vaněk pokouší klasifikovat a popsat opomíjené oblasti literární 
historie z různých důvodů. Dále se věnuje porovnávání textů, které spojuje 
příbuznost žánrů nebo tématu. A také se věnuje podrobněji konkrétním autorů 
Jana Nerudy a Jaroslava Vrchlického. 
https://katalog.npmk.cz/documents/518849 
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4. 
Počátky literární kritiky v českých zemích (1770-1805) / Dalibor Dobiáš, Václav 
Smyčka (edd.) ; Dalibor Dobiáš, Alena Jakubcová, Václav Petrbok, Ondřej 
Podavka, Sarah Seidel, Václav Smyčka -- Vydání první 
Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., ve spolupráci s nakladatelstvím 
Filip Tomáš - Akropolis, 2021 -- 671 stran -- cze 
ISBN 978-80-7658-023-7 
Sign.: II 118416V1 
dějiny literatury ; literární kritika ; země Koruny české ; Česko ; literární 
komunikace ; literatura a společnost ; literární kánon ; česká literatura ; století 
18-19 ; 1770-1805 
  
Kniha obsahuje výsledky průzkumu více než pěti desítek německy a česky 
vydávaných časopisů a dalších dobových médií. V těch se v letech 1770–1805 
vyhraňovaly představy o literatuře a její sociální roli. 
https://katalog.npmk.cz/documents/518683 
 
 
 
5. 
Pytláci textů : televizní fanoušci a participativní kultura / Henry Jenkins ; v 
překladu Josefa Šebka ; s doslovem Jakuba Macka ; a s interview Jaroslava 
Švelcha -- Vydání první 
Praha : Filip Tomáš - Akropolis, 2019 -- 473 stran -- cze 
ISBN 978-80-7470-242-6 
Sign.: II 118418V1 
televize ; kultura ; mediální výchova ; televizní seriály ; televizní diváci ; fanoušci 
fanouškovství ; masová kultura ; participativní kultura 
  
Obraz diváků televizních seriálů a dalších pořadů jako pasivních konzumentů je 
zakořeněný i dnes. Autor svůj odborný zájem soustředil na jednu specifickou 
skupinu diváků - na fanoušky a podrobně analyzoval jejich sociální praktiky a 
kulturní produkci. Díky tomu se mu podařilo dobově převažující přesvědčení 
(stereotyp) o pasivitě seriálových diváků zásadním způsobem problematizovat, 
tedy narušit léty vžitou představu o něm. 
https://katalog.npmk.cz/documents/518538 
 
 
6. 
Sedm zákonů : jak se civilizace rodí, rostou a upadají / Miroslav Bárta 
V Brně : Jota, 2021 -- 309 stran -- cze 
ISBN 978-80-7565-640-7 
Sign.: II 118419V1 
civilizace ; společnost ; kultura ; vzdělávání ; Bárta, Miroslav, ; dějiny civilizace ; 
civilizační cykly ; vývoj ; společenská transformace ; sociální změna 
  
Kniha čtenáře seznamuje s "příběhy" minulých civilizací a jejich (zobecněnou) 
zkušeností v podobě sedmi zákonů. Ty doprovázejí cykličnost vývoje každé 
civilizace (i firmy) a platí i pro současnou "globální" civilizaci. 
https://katalog.npmk.cz/documents/518431 
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7. 
Skryté tajemství dlouhověkosti : zůstaňte mladí až do vysokého věku / Steven 
R. Gundry ; překlad Ivana Sýkorová -- První vydání 
Praha : vydala Grada publishing, a.s., 2019 -- 246 stran -- cze 
ISBN 978-80-271-2498-5 
Sign.: II 118328V1 
zdraví ; hygiena ; život ; stárnutí ; dlouhověkost ; racionální výživa ; dietoterapie 
; péče o zdraví ; životospráva 
  
Dnes se lidé dožívají poměrně vysokého věku. Je to způsobeno (nejen) 
zdravějším způsobem života i kvalitní zdravotní péčí. Je však určitě dobré, když 
se budeme ke svému tělu a zdraví chovat citlivě a ohleduplně. 
https://katalog.npmk.cz/documents/518657 
 
  
8. 
Sloužím Tajnému ohni : duchovní zdroje literární tvorby J.R.R. Tolkiena / Pavel 
Hošek -- 1. vydání 
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2020 -- 191 stran -- cze 
ISBN 978-80-7325-499-5 
Sign.: I 34801V1 
literární kritika ; lingvistika ; křesťanství ; Tolkien, J. R. R. ; Anglie ; Středozemě ; 
fantastická literatura ; bibliografie ; mýty a pověry ; století 20 
  
Tato monografie se věnuje dílu spisovatele J. R. R. Tolkiena. Nejprve jsme 
seznámeni s jeho životem, a poté již s jednotlivými vlivy na jeho tvorbu. Ty jsou 
rozděleny do „Jazyky, legendy a mýty“ a do „Římskokatolická tradice a 
zbožnost“. Následuje přiblížení teologie „Středozemě“ a celé se to uzavírá v 
pojetí paradoxů jeho samotného života a díla. 
https://katalog.npmk.cz/documents/518846 
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