1.
3x o autorství / Janečková, Tichá, Fiedler -- 1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020 -- 203 stran -- cze
ISBN 978-80-244-5807-6
Sign.: II 118615V1
lingvistika ; komunikace ; Voyynichův rukopis ; internetová
komunikace ; autorství ;
středověké rukopisy ; forenzní lingvistika ; textová analýza ; psané texty ; 15. století
Studie spjaté tématikou pátrání po neznámém autorovi nebo původu textu.
https://katalog.npmk.cz/documents/519898

2.

Analýza mediálního textu jako předpoklad pro mediální
výchovu v českém jazyce : (na příkladu případových studií) /
Soňa Schneiderová, Radka Holanová,
Ladislav Janovec, Martina Šmejkalová
Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020 -- 114 stran
-- cze
ISBN 978-80-7603-239-2
Sign.: II 118530V1
mediální výchova ; hromadné sdělovací prostředky ; manipulace ;
diskurzivní analýza ; mediální obraz ; mediální komunikace
Autoři odborné publikace názorně ukazují, jak je možné přistupovat k rozboru
mediálních textů s ohledem na čtyři podstatné konstitutivní faktory ustavující
mediální diskurz. Těmi jsou dobový kontext komunikačních zvyklostí, ohled
na předpokládaného uživatele, stylistická a komunikačně strategická variantnost
zpracování informací a vztah jazykového obrazu světa k obrazu mediálnímu.
https://katalog.npmk.cz/documents/519876
3.
Atlas helénistického světa : od Alexandra Velikého po Kleopatru / Lurianne
Martinez-Sève, Madeleine Benoit-Guyod ; přeložil: Martin Hromek -- 1. vydání
V Brně : Lingea, 2021 -- 89 stran -- cze
ISBN 978-80-7508-701-0
Sign.: II 118541V1
dějiny starověku ; Alexandr Veliký, ; Kleopatra ; starověké civilizace ; historická
geografie ; helénismus
Atlas podrobně popisuje multikulturní helénistický svět v letech 336–31 př. n. l ,
od Alexandra Makedonského až po Kleopatru.
https://katalog.npmk.cz/documents/519459

4.
Atlas lidových krojů České republiky / kresby Pavla Hampton ; text Jan Kuča –
Vydání první
[Bohdaneč] : Cyranův Ostrov, [2021] -- 227 stran -- cze
ISBN 978-80-908276-0-8
Sign.: III 40809V1
dějiny ; tradice ; lidová kultura ; životní styl ; venkov ; Česko ; Čechy (Česko) ;
Morava (Česko) ; Slezsko (Česko) ; kroje ; lidové oděvy ; móda ; třicetiletá válka
(1618-1648) ; 17.-19. století
Představuje významné lidové kroje ze všech českých, moravských a slezských regionů.
https://katalog.npmk.cz/documents/519639

5.
Atlas rané kolonizace : od Kolumba po Bolívara / Marcel Dorigny, Fabrice
Le Goff ;
přeložil: Martin Hromek -- 1. vydání
V Brně : Lingea, 2021 -- 95 stran -- cze
ISBN 978-80-7508-703-4
Sign.: II 118542V1
kolonialismus ; Polo, Marco, ; koloniální politika ; kolonie ; objevné cesty ; 16.17. století
Publikace s mapami popisuje evropskou expanzi v 16.–18. století. Věnuje se i
objevným plavbám 15. století, které tuto kapitolu kolonizace světa otevřely.
https://katalog.npmk.cz/documents/519457
6.
Atlas starověkého Egypta : tajemná říše na Nilu / Claire Somaglino, Claire
Levasseur ; přeložila: Jitka Dědicová -- 1. vydání
V Brně : Lingea, 2021 -- 91 stran -- cze
ISBN 978-80-7508-702-7
Sign.: II 118543V1
dějiny ; dějiny starověku ; starověký Egypt ; politika ; kulturní dějiny
Historický atlas popisuje vznik, vývoj a zánik egyptské civilizace, vše doplňuje
mapkami nebo infografikou. Kniha shrnuje to, co víme o společnosti, kultuře a
politice starověké říše, kterou symbolizují pyramidy, mumie faraonů a hieroglyfy.
https://katalog.npmk.cz/documents/519458
7.
Bizarní a zaniklá povolání / Jan Pohunek -- 1. vydání
V Brně : CPress, 2021 -- 193 stran -- cze
ISBN 978-80-264-3723-9
Sign.: II 118622V1
profese ; dějiny
Průvodce neobvyklých, zaniklých a jinak pozoruhodných zaměstnání.
https://katalog.npmk.cz/documents/520249

8.
Cestami Mnémosyné : paměť a identita v moderních českých
dějinách / Antonín K.K. Kudláč (ed.) -- Vydání první
Pardubice : Univerzita Pardubice, 2021 -- 211 stran -- cze
ISBN 978-80-7560-345-6
Sign.: II 118531V1
literatura ; dějiny literatury ; historiografie ; paměť ; 19.-20. století
Kolektivní monografie autorského týmu doktorandů Fakulty filozofické
Univerzity Pardubice pod vedením historika Antonína K.K. Kudláče přistupuje k
problematice tzv. paměťových studií poněkud jinak, než u nás bývá běžně
zvykem. Základním výzkumným materiálem je zde literární text v širokém pojetí
literárnosti, který autoři knihy analyzují za pomoci řady různorodých metod, jež
nabízejí současné sociální a humanitní vědy. Tým badatelů se přitom pohybuje
na pozadí doby od druhé poloviny devatenáctého do sklonku dvacátého století.
https://katalog.npmk.cz/documents/519187

9.
Citování kartografických dokumentů : Chicagský styl a ISO 690 / Christine
Kollenová,
Wangyal Shawa, Mary Larsgaardová -- Druhé přepracované vydání
Praha : Knihovna geografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy : Národní
knihovna České republiky, 2021 -- 54 stran -- cze
ISBN 978-80-7050-744-5
Sign.: II 118574V1
kartografie ; dokument ; citace ; mapy
Návod k citacím tištěných i elektronických kartografických dokumentů.
https://katalog.npmk.cz/documents/520082

10.
Co je to národ? : od Evropy národů k národu Evropanů / Ulrike Guérotová ;
přeložil Petr Dvořáček -- V českém jazyce vydání první
Praha : Prostor, 2021 -- 186 stran, 8 nečíslovaných stran obrazové přílohy -- cze
ISBN 978-80-7260-495-1
Sign.: II 118606V1
národ ; národní identita ; nacionalismus ; Evropa ; evropanství ; populismus
Zkoumá definici národa v evropském kontextu a proces sjednocení Evropy.
https://katalog.npmk.cz/documents/519601

11.
Co nás učí nádory : paralely v chování buněk a lidí / Jana Šmardová ; ilustrace Jana
Koptíková -- Vydání první
Brno : Masarykova univerzita, 2021 -- 363 stran -- cze
ISBN 978-80-210-9699-8
Sign.: II 118563V1
člověk ; chování ; společnost ; biologie člověka ; sociologie ; nádorové onemocnění ;
cytologie
Kniha se zabývá podstatou vzniku a vývoje nádorů a hledá paralely mezi těmito
patologickými procesy v našich tělech a problémy současné společnosti.
https://katalog.npmk.cz/documents/519363

12.
Čísla nelžou : 71 věcí, které byste měli vědět o světě / Václav Smil ;
přeložil Roman Šolc -- Vydání první
Praha : Kniha Zlín, 2020 -- 399 stran -- cze
ISBN 978-80-7662-220-3
Sign.: I 34819V1
energetika ; životní prostředí ; ekologie ; doprava ; pandemie ; západní civilizace ;
objevy a vynálezy ; zajímavosti
Celosvětově uznávaný kanadský vědec českého původu Václav Smil nás ve své knize
bere na faktografickou výpravu za poznáním, na níž pomocí překvapivých statistik
a názorných grafů zpochybňuje naše mnohdy pohodlné myšlení a vyvrací novodobé
mýty o tom, jak svět fyziky funguje.
https://katalog.npmk.cz/documents/519728

13.
Desatero smyslů / Jaroslav Petr -- První vydání
Praha : Argo : Dokořán, 2020 -- 309 stran, 40 nečíslovaných stran obrazových příloh
-- cze
ISBN 978-80-7363-879-5
Sign.: II 118562V1
živočich ; vnímání ; komunikace ; všeobecnosti a zajímavosti ; smyslové vnímání ;
ptáci ; želvy ; mořské biotopy ; sonar
Jaroslav Petr se v publikaci zaměřuje na různé možnosti vnímání světa za pomoci
smyslů. Nejedná se o klasické smysly, kterými svět vnímáme my (lidé), ale jedná
se o unikátní schopnosti zvířat okolo nás. Uvidíme zde zajímavosti a kuriozity
zvířecího světa, ale i potíže jaké jim lidé za pomoci moderních technologií způsobují.
https://katalog.npmk.cz/documents/519641

14.
Deset let s Václavem Havlem : s unikátními fotografiemi Karla Cudlína / Ladislav
Špaček -- Dotisk druhého vydání
Praha : Mladá fronta, 2021 -- 226 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh -- cze
ISBN 978-80-204-5890-2
Sign.: II 118619V1
Havel, Václav, ; Špaček, Ladislav, ; prezidenti ; zahraniční cesty ; pracovní cesty ;
státní návštěvy ; NATO ; 20.-21. století
Ladislav Špaček vzpomíná na to, jak se seznámil s Václavem Havlem, na začátky
jejich spolupráce a na jejich zahraniční cesty.
https://katalog.npmk.cz/documents/520224
15.
Filozofové ve městě / Radim Brázda -- Vydání první
Brno : Masarykova univerzita, 2021 -- 149 stran -- cze
ISBN 978-80-210-9826-8
Sign.: II 118534V1
filozofové ; filozofie ; akademická hodnost ; vysoké školství ; Brno (Česko) ;
20.-21. století
Kniha je věnovaná připomínce prvních devíti filozofů, kteří postupně vykonávali
funkci vedoucího Filozofického semináře (pozdější Katedry filozofie) Filozofické
fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jejich život, dílo a působení v čele katedry
připomínají ukázky z jejich odborných a popularizačních textů z materiálů uložených
v Archivu Masarykovy univerzity. Vybrané texty umožňují nahlédnout do úřední i
osobní korespondence, deníkových záznamů, vzpomínek jejich současníků a dalších
dokumentů spjatých s jejich dílem a životem. Texty a archiválie jsou propojeny a
paralelizovány s obecnými filozofickými tématy a evropskými filozofy tehdejšího
období, stejně jako s filozofy současnými. Nakladatelská anotace. Kráceno.
https://katalog.npmk.cz/documents/519365
16.
Gombrich : tajemství obrazu a jazyk umění : pozvání k dějinám a teorii umění /
František Mikš -- 4. rozšířené vydání
Brno : Books & Pipes, 2021 -- 397 stran -- cze
ISBN 978-80-7485-231-2
Sign.: II 118564V1
dějiny umění ; umělecká činnost ; interpretace ; estetika ; filozofie ; psychologie ;
Gombrich, E. H. ; Sacks, Oliver, ; Popper, Karl R. ; da Vinci, Leonardo ; Rubens,
Petrus Paulus, ; Rakousko ; teorie umění ; historici umění ; sociobiologie ;
manýrismus ; expresionismus ; CoBrA ; 20. století
Pojednává nejenom o teorii dějin umění, ale pohybuje se i v oblasti estetiky, filosofie,
psychologie a také sociobiologie přičemž odkazuje jak na významné Gombrichovy
vídeňské současníky, tak na jeho následovníky zabývající se psychologií obrazového
znázorňování.
https://katalog.npmk.cz/documents/519638

17.
Habitus českých vědců 1918 - 1968 : příklad dvou generací / Martin Franc a kol. –
Vydání první
Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2021 -- 508 stran -- cze eng
ISBN 978-80-88304-65-4
Sign.: II 118608V1
vědec ; dějiny vědy ; sociální postavení ; profesní dráha ; vztah učitel-žák ; manželství ;
vědecká organizace ; politická příslušnost ; Česko ; intelektuální život ; 1918-1968
Vzhled do soukromého i veřejného života českých vědců a akademického prostředí
v letech 1918 až 1968.
https://katalog.npmk.cz/documents/519801
18.
Instituce a osobnosti ruské meziválečné emigrace v Československu / Hanuš Nykl
(ed.) -- Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021 -- 194 stran -- cze
ISBN 978-80-246-4826-2
Sign.: II 118599V1
ideologie ; dějiny ; Rusko ; umělci ; intelektuálové ; exilová literatura ; exilový
kulturní život ; exilová politická činnost ; Rusové ; politická emigrace ; 1918-1938 ;
20. století
Kniha je věnována stému výročí Ruské pomocné akce československé vlády.
Ta byla bezprecedentní humanitární pomocí ruskému protibolševickému exilu.
Díky ní se Československo stalo centrem ruské vědy, myšlení a umění. Jednotlivé
kapitoly se zabývají jednak vybranými institucemi vzniklých v rámci Ruské
pomocné akce a jednak vybranými osobnostmi, které našly v naší zemi možnost
pracovat ve svém oboru.
https://katalog.npmk.cz/documents/520066

19.
Jazykový živočich : šíře lidského užívání jazyka / Charles Taylor ; z anglického
originálu The language animal : the full shape of the human linguistic capacity
vydaného nakladatelstvím Harvard University Press roku 2016, přeložil Ondřej
Štěch ; doslov k českému vydání Petr Glombíček -- První české vydání
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021 -- 393 stran -- cze
ISBN 978-80-246-4849-1
Sign.: II 118600V1
jazyk ; sémantika ; lingvistika ; filozofie ; komunikace ; informace ; hodnotová
orientace
Jazyk není jen nástrojem kódování a sdělování informací, ani prostředkem
přenášení myšlenek od jednotlivce k jednotlivci. Podílí se na jejich formování a
jako podstatně společenská instituce pomáhá každému z nás porozumět
vlastní orientaci na pozadí hodnotového horizontu, jenž dohromady skládá
dlouhodobá síť společenských vztahů. Kniha významného kanadského filozofa,
nositele Templetonovy ceny Charlese Taylora přináší plody jeho mnoho desítek
let trvajícího promyšlení tradičních dilemat filozofie jazyka.
https://katalog.npmk.cz/documents/520067

20.
Je (středověk) doba temna? : umění, migrace a moc / Ivan Foletti, Martin F. Lešák,
Veronika Pichaničová, Sabina Rosenbergová -- Vydání první
Brno : Books & Pipes : Masarykova univerzita, 2021 -- 163 stran -- cze
ISBN 978-80-7485-236-7
Sign.: II 118565V1
dějiny středověku ; umění ; křesťanství ; migrace ; příroda ; ekologie ; Evropa ; raný
středověk ; drahé kameny ; drahé kovy ; krajina ; panovníci ; konceptuální umění ;
interpretace dějin ; 6.-15. století
Nový pohled na středověk bez předsudků nastiňuje, jak vypadala středověká krajina
či jaký vliv mělo mísení kultur a křesťanství na uměleckou tvorbu.
https://katalog.npmk.cz/documents/519366

21.
Kritické myšlení / Jiří Šedý -- První vydání
Praha : Galén, [2021] -- 328 stran -- cze
ISBN 978-80-7492-543-6
Sign.: II 118523V1
poznávací proces ; manipulace ; argumentace ; rozhodování ; význam ; praxe ;
kritické myšlení
Publikace se zaměřuje na kritické myšlení a jeho uplatnění v praxi.
https://katalog.npmk.cz/documents/519449

