
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. 
Ad majorem evidentiam : literární reprezentace "zřejmého" v textech J.A. 
Komenského / Lenka Řezníková -- Vydání první 
Praha : Filosofia, 2018 -- 255 stran -- cze 
ISBN 978-80-7007-556-2 
Sign.: II 118493V1 
Edice: Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích 
komeniologie ; filozofie ; kultura ; gramotnost ; knižní kultura ; funkční 
gramotnost ; Komenský, Jan Amos, ; století 17 
  
Tato práce se věnuje pojmu evidence v textech J. A. Komenského. Není však 
úzce koncipovanou studií k dějinám pojmu, usiluje naopak o představení 
širokých kulturních podmínek, jež umožnily jeho konjunkturu. Nástup kategorie 
evidence chápe jako znak kulturní konstelace, v níž se protnuly hluboké 
gnozeologické transformace s nebývalým rozmachem literární kultury. 
Jednotlivé kapitoly zkoumající zdroje, nástroje a formy evidence vysvětlují, jak s 
pojmem v daných podmínkách pracoval Komenský. Ukazují, že evidenci vnímal 
nejen jako kategorii epistemologickou, nýbrž také textovou, a že ji užíval 
současně jako jeden z autoreferenčních nástrojů, s jejichž pomocí vymezoval 
svou pozici v silně diferencovaném a konkurenčním raně novověkém 
učeneckém prostředí. 
https://katalog.npmk.cz/documents/518937 

 
2. 
Angličtina : 5 minut denně / Iva Dostálová a James Branam ; ilustrace Antonín 
Šplíchal -- 2. vydání 
V Praze : Fragment, 2021 -- 312 nečíslovaných stran -- cze eng 
ISBN 978-80-253-5293-9 
Sign.: I 34816V1 
angličtina ; cizí jazyk ; gramatika ; slovní zásoba ; trhací listy ; osmisměrky ; 
doplňování ; vtipy 
Jste mírně pokročilí nebo s angličtinou stále znovu začínáte, ale pořád Vám 
nejde do hlavy? Zkuste to jinak! Každý den vytrhněte jeden list, vyluštěte 
osmisměrku, doplňte vhodná slovíčka, přečtěte si vtip nebo napínavý příběh a 
ihned si zkontrolujte výsledky. Upevníte si dosavadní znalosti a rozšíříte si slovní 
zásobu. Vaše angličtina se tak bude dnem za dnem zlepšovat. 
https://katalog.npmk.cz/documents/519302 
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3.  
Dante Alighieri/ Valeria De Tommaso ; český překlad: Anna Nováková ; 
ilustrace: Aleš Čuma -- 1. vydání 
V Brně : Edika, 2021 -- 79 stran -- cze ita 
ISBN 978-80-266-1665-8 
Sign.: II 118502V1 
překlad ; slovní zásoba ; italština ; čeština ; čtení ; porozumění textu ; Dante 
Alighieri, ; dvojjazyčné knihy ; začátečníci ; jazyková úroveň A1-A2 
Dvojjazyčná kniha pojednává o životě a dílě Danta Alighieriho a je určena pro 
začínající studenty italštiny. 
https://katalog.npmk.cz/documents/519494 
 
 
 
 
4. 
Demokracie - jak dál? : rizika a výzvy pro Česko a svět / Filip Outrata a kol. ; 
Petr Balla, Radek Buben, Vladimíra Dvořáková, Tereza Jermanová, Jan Jirák, 
Martina Klicperová-Baker, Jiří Koubek, Michal Lebduška, Filip Outrata, Ilona 
Švihlíková, Lucie Trlifajová -- Vydání první 
V Praze : Vyšehrad, 2021 -- 282 stran -- cze 
ISBN 978-80-7601-500-5 
Sign.: II 118477V1 
demokracie ; politika ; politologie ; dějiny ; Československo ; Česko ; Polsko ; 
Maďarsko ; Ukrajina ; Tunis (Tunisko) ; Latinská Amerika ; demokracie ; krize 
společnosti 
 
Jaká jsou ohrožení, kterým dnes čelí demokracie v Česku, Evropě a ve světě? V 
první části se kniha soustředí především na českou situaci. V druhé části se 
pozornost obrací k několika dalším zemím a oblastem – k Polsku, Maďarsku, 
Ukrajině, severoafrickému Tunisku a k regionu Latinské Ameriky? A jaké jsou 
vyhlídky demokracie v nejbližší i vzdálenější budoucnosti? 
https://katalog.npmk.cz/documents/519303 
 
 
 
5. 
Hedvábné stezky : nová historie světa / Peter Frankopan ; z anglického originálu  
The silk roads. A new history of the World ... přeložil Aleš Valenta -- Vydání první 

V Praze : Vyšehrad, 2021 -- 588 stran, 16 stran nečíslovaných obrazových příloh  
-- cze 

ISBN 978-80-7601-502-9 

Sign.: II 118504V1 

světové dějiny ; kulturní dědictví ; turistika ; obchod ; kultura ; Eurasie ; Asie ;  
zahraniční obchod ; kultura a společnost ; cestování 

  
Historická monografie zaměřená na legendární Hedvábnou stezku popisuje  
ekonomické, politické a kulturní souvislosti spojené s daným územím. 

https://katalog.npmk.cz/documents/519514 
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6.  
Historický atlas Bible / Enrico Galbiati, Filippo Serafini ; předmluva 

Gianfranco Ravasi ; z italského originálu přeložili Ladislav heryán, Jana 

Gruberová -- Vydání první 

Praha : Vyšehrad, 2021 -- 280 stran -- cze 

ISBN 978-80-7601-362-9 

Sign.: III 40770V1 

zeměpis ; posvátná kniha ; historická geografie ; Bible ; archeologické nálezy 

Obrazová publikace, která čerpá z celoživotní práce vynikajícího italského 

biblisty Enrica Galbiatiho. Výklad se přidržuje řazení biblických knih a doplňuje 

líčení mapami, snímky archeologických nálezů, krajiny i staveb. Historické 

exkurzy zasazují popisované události a reálie do kontextu života obyvatel 

starověkého Předního východu. 

https://katalog.npmk.cz/documents/519495 

 

 

 
7. 
Johann Sebastian Bach / Christoph Wolff ; z anglického originálu Johann 
Sebastian Bach ... přeložila Helena Medková -- Vydání druhé 
V Praze : Vyšehrad, 2021 -- 540 stran -- cze 
ISBN 978-80-7601-505-0 
Sign.: II 118505V1 
tvůrce ; hudba ; baroko ; Bach, Johann Sebastian, ; barokní hudba ; století 16-17 
; 1685-1750 
  
Monumentální biografie skladatele Johanna Sebastiana Bacha. 
https://katalog.npmk.cz/documents/519515 
 
 
 
 
 
8. 
Mějte paměť jako slon / Gunther Karsten ; z anglického originálu The secrets of 
learning like a world champion ... přeložil Petr Kotouš 
Praha : Mladá fronta, [2017?] -- 146 stran -- cze 
ISBN 978-80-204-3814-0 
Sign.: II 118436V1 
učení ; paměť ; mnemotechnika ; trénink paměti ; testy ; cvičení 
  
Spoustu testů a cvičení, jejichž pomocí je možné aktivně cvičit vlastní mysl. 
Seznámení se s technikami a metodami díky kterým je učení mnohem 
snadnější. 
https://katalog.npmk.cz/documents/519110 
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9. 
Myslet jako včela : včelaření bez rojů a varroázy / Roman Linhart -- Druhé 
vydání 
Praha : Mladá fronta, 2021 -- 396 stran -- cze 
ISBN 978-80-204-5849-0 
Sign.: II 118475V1 
ekologie ; včela medonosná ; včelaři ; včelařství ; hmyz 
  
Naučná kniha o včelařství vycházející z nejnovějších poznatků v oboru. 
Socioekonomické příčiny včelařských problémů. Nová teorie rojení. 
Termoterapie v otázkách a odpovědích. 
https://katalog.npmk.cz/documents/519252 
 
 
 
 
10.  
Příkazový řádek v Linuxu : praktická řešení / Pavel Kameník -- 2. vydání 
Brno : Computer Press, 2021 -- 224 stran -- cze 
ISBN 978-80-251-5033-7 
Sign.: II 118499V1 
informatika ; Linux ; práce s počítačem ; soubory ; adresáře ; textový editor ; 
formátování ; vyhledávače ; operační systémy 
  
Příručka pro každodenní práci s Linuxem, hlavně příklady z praxe, jak lze tyto 
činnosti realizovat efektivněji a v mnoha případech i zcela automaticky. 
Publikace nabízí jak rychle a efektivně pracovat se soubory a adresáři, jak 
nastavit síť a diagnostikovat případné problémy, jak si zjednodušit každodenní 
operace pomocí skriptů, jak vytvářet a upravovat uživatelské účty a skupiny, jak 
rozdělit pevný disk a další zajímavé informace a rady. 
https://katalog.npmk.cz/documents/519480 
 
 
 
 
11.  
Python 3 : výukový kurz / Mark Summerfield ; překlad: Lukáš Krejčí -- 2. vydání 

Brno : Computer Press, 2021 -- 584 stran -- cze 

ISBN 978-80-251-5030-6 

Sign.: II 118500V1 

informatika ; programování ; Python 3 ; datové typy ; modul ; testování ; síť 

  
Příručka pro práci s programovacím jazykem Python od prvních jednoduchých  
programů až po komplexní projekty, které pracují se sítí, databázemi nebo  
ve více vláknech. 
https://katalog.npmk.cz/documents/519481 
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12. 
Štístko a Poupěnka učí správně vyslovovat / Eva Mrázková ; Klara Viskova -- 1. vydání 
V Brně : Edika, 2021 -- 88 stran -- cze 
ISBN 978-80-266-1656-6 
Sign.: III 40743V1 
řečová dovednost ; řečové cvičení ; mluvnická cvičení ; logopedická péče ;  
logopedická metoda 
  
Zábavná publikace k logopedii pro předškolní děti k procvičení výslovnosti  
hlásek, ve kterých se často chybuje, a to C-S-Z, Č-Š-Ž a L-R-Ř na počátku, uvnitř  
nebo na konci slov. 
https://katalog.npmk.cz/documents/519253 
 
 

 

 
13.  
Maturita : angličtina / Kateřina Matoušková, Barbora Faktorová -- 3. vydání 
Praha : Fragment, 2021 -- 64 stran -- cze eng 
ISBN 978-80-253-5225-0 
Sign.: III 40745V1 
maturita ; angličtina ; střední škola ; témata ; přehledy učiva 
  
Příručka se věnuje jednotlivým maturitním otázkám z tématu angličtiny. Otázky 
jsou zpracované a připravené s možnými otázkami, slovíčky a cvičeními. 
https://katalog.npmk.cz/documents/518983 
 
 
 
 
 
 
14. V pavučinách času : dobrodružný život našich předků / Lukáš Kašpar, 
Jaroslav Čechura -- Vydání první 
V Praze : Vyšehrad, 2021 -- 301 stran -- cze 
ISBN 978-80-7601-519-7 
Sign.: II 118506V1 
dějiny ; interview ; dějiny novověku ; dějiny středověku ; vědec ; tvůrce ; 
Čechura, Jaroslav, ; Karel ; Friedrich ; země Koruny české ; mikrohistorie ; české 
země ; každodenní život ; historik ; husité ; dějiny české raný novověk ; dějiny 
české středověk 
  
Historik Jaroslav Čechura je bytostný vypravěč, který dovede historické děje 
zpřítomňovat živým a neotřelým způsobem. Činí tak ve svých knihách, 
odborných článcích, ale i v popularizačních rozhovorech. Kniha V pavučinách 
času: dobrodružný život našich předků shrnuje tři desítky obsáhlých rozhovorů, 
které s Jaroslavem Čechurou vedl na stránkách časopisu TÉMA novinář a 
historik Lukáš Kašpar. 
https://katalog.npmk.cz/documents/519516 
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