
 

 
 
 
 
 
 
1. 
52 týdnů se zvířátky : zábavné tvoření s roztomilouši / Sabina Konečná ; 
ilustrace: Misha Bera -- 1. vydání 
V Brně : Edika ve společnosti Albatros Media a.s, 2021 -- 127 stran -- cze 
ISBN 978-80-266-1621-4 
Sign.: II 118099V1 
  
přírodopis ; zoologie ; živočichové ; předškolní dítě ; tvořivost ; svět ; zvířata ; 
savci ; šelmy ; plazi ; ptáci ; obojživelníci ; motýli ; zábavné úkoly 
Kniha přináší nápady na zábavné tvoření po celý rok. Zajímavé povídání a hezké 
ilustrace potěší všechny děti předškolního i mladšího školního věku. Zvláště ty, 
které mají v oblibě zvířata a chtějí se dovědět více o jejich životě. 
https://katalog.npmk.cz/documents/517085 

 
2. 
Antipädagogik : studien zur Abschaffung der Erziehung / Ekkehard v. 
Braunmühl -- 3., korrigierte Auflage  
Weinheim ; Basel : Beltz Verlag, 1980 -- 277 stran -- ger 
ISBN 3-407-83010-6 
Sign.: II 118109V1 
  
výchova ; vzdělávání ; pedagogika ; školství ; výchova, zaměření a cíle ; 
pedopsychologie ; samostatnost ; nezávislost ; Německo ; nemanipulativní 
výchova ; německá pedagogika, školství 
Základní kritika pedagogiky. Sborník článků o pedagogice a výchově mládeže a 
snahy dosáhnout úplné nezávislosti a soběstačnosti pedagogiky, učitelů a 
ostatních pedagogických pracovníků. 
https://katalog.npmk.cz/documents/517139 
 
3. 
Ars docendi / Radim Palouš -- Vydání první 
V Praze : Vydalo Nakladatelství Karolinum, 2004 -- 127 stran -- cze 
ISBN 80-246-0855-3 
Sign.: II 118104V1 
  
filozofie ; filozofie výchovy ; výchova a vzdělávání ; názornost ; vnímání ; 
poznávací proces ; inteligence ; vysoké školství ; svoboda ; myšlení ; vzdělávání 
učitelů ; Česko ; návyky ; svobodné myšlení 
Studie křesťansky orientovaného pedagoga. Jejím cíle je zkoumat různorodé 
aspekty problematiky filozofie výchovy. 
https://katalog.npmk.cz/documents/517134 
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4. 
Hledá se dvojjazyčný asistent... : zkušenosti s dvojjazyčnými asistenty v 
českých školách a inkluzí žáků s odlišným mateřským jazykem / autoři Kristýna 
Titěrová, Rumyana Georgieva, Petra Vávrová, Klára Horáčková, Ivana Skuta, 
Varja Hajrapetyan, Nikolay Demyanenko, Lindsey Elms, Hanna Ihnatsenia -- 2. 
 vydání 
Praha : Meta - Společnost pro příležitosti mladých migrantů, [2014] -- 91 stran –
ISBN 978-80-270-2566-4 
Sign.: II 118082V1 
pedagogika ; sociální pedagogika ; integrovaná výuka ; asistent ; sociologie ; 
výchova ; vzdělávání ; Česko ; asistenti pedagogů ; podpůrná opatření ; děti 
cizinců ; dvojjazyční asistenti ; odlišný mateřský jazyk 
Publikace shrnuje zkušenosti dvojjazyčných asistentů pedagoga, kteří byli 
zaměstnáni v pražských školách a podporovali učitele i děti a žáky s odlišným 
mateřským jazykem (OMJ).  
https://katalog.npmk.cz/documents/517032 
 
5. 
Jak si porozumět, domluvit se a společně si hrát : neverbální dítě v mateřské 
škole / Pavla Foster Skalová, Alena Kunová, Jana Šarounová -- Vydání první 
V Praze : Pasparta Publishing (nakladatelství), 2021 -- 131 stran -- cze 
ISBN 978-80-88290-73-5 
Sign.: II 118140V1 
předškolní výchova ; předškolní dítě ; pedopsychologie ; pedagogika ; mateřská 
škola ; porucha řeči ; hry ; výchova ; vzdělávání ; ústní projev ; speciální 
pedagogika ; nonverbální komunikace ; komunikace ; aktivity 
Metody komunikace s dítětem, která má poruchu řeči. Proč dítě nemluví? Role 
pedagoga v mateřské škole. Hra jako základ komunikace. 
https://katalog.npmk.cz/documents/516846 
 
6. 
Jaká je škola u mě doma / autor ilustrací: Vojtěch Šeda ; autoři odborných 
textů: Tomáš Čech, Eva Homolková, Markéta Hrdoušková, Kristýna Kuhnová, 
Štěpánka Laňová, Petra Martincová, Olga Pavlova, Matyáš Pelant, Eduard 
Sarkisjan, Jasna Skotáková, Adriana Stříbrná, Ivo Vasiljev, Jan Záhořník -- 3. 
vydání 
 Praha : Meta - Společnost pro příležitosti mladých migrantů, [2018] -- 149 stran 
-- cze 
ISBN 978-80-88171-19-5 
Sign.: III 40447V1 
školství ; multikulturní výchova ; regionální geografie ; výchova ; vzdělávání ; 
vzdělávání cizinců ; sociální integrace ; srovnávací pedagogika ; inkluzivní 
vzdělávání ; Česko ; svět ; Arménie ; Myanmar ; Brazílie ; Čína ; Etiopie ; Írán ; 
Kamerun ; Kuba ; Mongolsko ; Rusko ; Ukrajina ; Vietnam ; děti cizinců ; 
imigranti ; projektové vyučování 
Metodická příručka pro učitele a žáky 2. stupně ZŠ a škol středních. Představuje 
českým žákům, jak fungují školy v jiných státech a kontinentech. 
https://katalog.npmk.cz/documents/517034 
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7. 
Management kvality vzdělávacích organizací / Lucie Paulovčáková -- První 
vydání 
Praha : Česká andragogická společnost, z.s, 2020 -- 115 stran -- cze 
 
ISBN 978-80-906894-7-3 
Sign.: II 118124V1 
  
vzdělávání ; výuka ; školská politika ; školství ; pedagogika ; Česko ; řízení kvality 
; vzdělávací organizace ; pedagogové ; vzdělávací programy 
 
Kapitoly popisují různé postupy z oblasti managementu kvality. Navrhují i 
možnosti jejich využití ve vzdělávacích institucích. 
https://katalog.npmk.cz/documents/515726 
 
 

 

8. 
Mýty - omyly - nepravdy : o chibách ve vzdělávání a pedagogice / Tomáš Janík 
a kol. ; překlad Pavla Vytisková -- První vydání 
Brno : Vydala Masarykova univerzita, 2020 -- 116 stran -- cze 
ISBN 978-80-210-9753-7 
Sign.: II 118141V1 
 
pedagogika ; výchova ; vzdělávání učitelů ; filozofie výchovy ; přísloví a rčení ; 
eseje ; chybování ; chyby 
 
Kniha zahrnuje sedm esejí sepsaných autory z univerzit v Německu a Švýcarsku. 
Ti usilují o hlubší výklad některých zavedených náhledů na předmět svého 
zájmu. Tím jsou myšleny výchova, vzdělávání, škola, učitelé, žáci, vyučování a 
učení. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/517037 
 
 

9. 
Náměty k začlenění žáka se zrakovým postižením do provozování vybraných 
pohybových aktivit / Ladislav Bláha -- Vydání první 
Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2020 -- 100 stran -- cze 
  
ISBN 978-80-7561-240-3 
Sign.: II 118131V1 
sport ; cvičení ; tělesná výchova ; pohyb ; výchova dítěte ; zrakově postižený ; 
speciální pedagogika ; kinantropologie ; pohybová aktivita ; děti se zdravotním 
postižením ; děti se zrakovým postižením ; předmětová didaktika 
 
Skriptum vydané pro potřeby výuky studentů v oblasti vzdělávání. Konkrétně 
obory tělesné výchovy a sportu a kinantropologie. Jak začlenit zrakově 
postižené žáky do vybraných pohybových aktivit. 
https://katalog.npmk.cz/documents/516359 
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10. 
Nápadníček aktivit pro MŠ : činnosti pro celou třídu s ohledem na děti s 
odlišným mateřským jazykem / Tereza Linhartová, Petra Ristič, Kateřina 
Hanušková, Kristýna Chmelíková, Klára Bromová ; ilustrace: Matěj Pospíšil -- 2. 
vydání 
 
Praha : META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů, 2020 -- 31 
stran -- cze 
 
ISBN 978-80-88171-11-9 
Sign.: III 40448V1 
  
čeština ; mateřská škola ; předškolní dítě ; předškolní výchova ; lidské tělo ; 
mozek ; řeč ; komunikace ;  výchova ; vzdělávání ; vzdělávání cizinců ; didaktika ; 
Česko ; děti cizinců ; rozvoj myšlení ; řečové dovednosti ; didaktické hry ; 
odlišný mateřský jazyk ; čtenářská pregramotnost ; hudebně-pohybové hry 
 
Nápadníček popisuje obecné principy práce pro zapojení dětí s OMJ (odlišný 
mateřský jazyk) při řízených činnostech. Nabízí týdenní projekt zaměřený na 
lidské tělo a několik konkrétních příkladů her a činností zaměřených na podporu 
dětí s OMJ. Jednotlivé činnosti jsou navrženy tak, aby byly v souladu s běžnou 
praxí v MŠ. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/515685 
 
 
11. 
Planning further professional education in an enterprise as the starting-point 
of implementing and managing education / Marta Matulčíková, Daniela 
Breveníková ; translation of professional text into English: Daniela      
Breveníková 
České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020 -- 141 
stran -- eng 
 
ISBN 978-80-7556-067-4 
Sign.: II 118133V1 
 
výchova ; vzdělávání ; profesní dráha ; profesní poradenství ; řízení ; hodnocení 
; podnik ; podnikové vzdělávání ; Evropa ; Česko ; vzdělávání zaměstnanců ; 
profesní rozvoj ; odborné vzdělávání 
 
Příručka k dalšímu odbornému vzdělávání ve firmě. Startovní bod apliace a 
řízení podnikového vzdělávání. 
 

https://katalog.npmk.cz/documents/516365 
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12. 
Podpora školní adaptace dětí-cizinců : náhled do české a norské praxe / Klára 
Záleská -- Vydání první 
Brno : Masarykova univerzita., 2020 -- 163 stran -- cze 
ISBN 978-80-210-9649-3 
Sign.: II 118075V1 
  
školská politika ; školství ; integrovaná výuka ; základní škola ; srovnávací 
pedagogika ; Česko ; Norsko ; školní adaptace ; výchovná politika ; děti cizinců 
Cílem této práce je poskytnout inspiraci ai zpětnou vazbu akademikům, 
učitelům, ale i autorům vzdělávací politiky. Je také důležité odhalit detailněji 
praxi jednoho zkušenějšího státu v podpoře dětí (cizinců) ve vzdělávání. 
Autorka text rozdělila na dvě části. V první o tématu pojednává z pohledu 
teoretických východisek a dostupných pedagogických výzkumů. Ve druhé části 
se zabývá představením vlastních zjištění. 
https://katalog.npmk.cz/documents/516756 
 
13. 
Pověz mi to obrázkem : aktivity pro děti s odlišným mateřským jazykem / 
Kateřina Konvalinová – Vydání první 
Praha : Vydalo nakladatelství Portál, 2021 -- 56 stran -- cze 
ISBN 978-80-262-1734-3 
Sign.: III 40456V1 
  
předškolní výchova ; předškolní dítě ; vzdělávání ; mateřská škola ; sociální 
pedagogika ; příprava na vyučování ; motorika ; odlišný mateřský jazyk ; aktivity 
; sociální orientace 
Pracovní listy obsahují krátké pojednání o problematice odlišného mateřského 
jazyka (OMJ) a jak se zachovat před nástupem takovýho dítěte do MŠ. Jakými 
radami a postupy se řídit například v době, kdy takové dítě do 
MŠ již dochází. Praktická část je zaměřena na aktivity, které s pomocí karet 
zapojují děti do běžného provozu MŠ a pomáhají i jejich učitelům. 
https://katalog.npmk.cz/documents/516848 
 
14. 
První učitel : k roli ředitele školy v pedagogickém vedení / Martin Sedláček -- 
1. vydání 
Brno : Vydala Masarykova univerzita, 2020 -- 181 stran -- cze 
ISBN 978-80-210-9718-6 
Sign.: II 118143V1 
 
pedagogika ; pedagogové ; základní škola ; sebehodnocení ; kvalitativní výzkum 
; vzdělávání učitelů ; ředitelé škol ; pracovní spokojenost ; pedagogické vedení ; 
organizace výuky a vzdělávání 
 Na základě reálných dat se ukazuje, jak mohou ředitelé přispívat ke zlepšování 
vzdělávacích výsledů žáků. A také lze snadno zjistit, jak jejich práce ovlivňuje 
spokojenost učitelů i jaká jsou úskalí jejich vlastního profesního vývoje. Kniha 
nabízí podněty jak pro další pedagogický výzkum, tak i pro zájemce z řad 
ředitelů i učitelů. 
https://katalog.npmk.cz/documents/517036 

https://katalog.npmk.cz/documents/516756
https://katalog.npmk.cz/documents/516848
https://katalog.npmk.cz/documents/517036


 
15. 
Velká kniha nápadů pro děti / Lucie Dvořáková-Liberdová -- 1. vydání 
V Brně : CPress (nakladatelství), 2021 -- 152 stran – cze 
 
ISBN 978-80-264-3569-3 
Sign.: III 40450V1 
 
výtvarná výchova ; výtvarné techniky a materiály ; tvořivost ; vzdělávání ; 
literatura pro děti a mládež ; kresba ; Česko ; výtvarné práce ; výtvarné práce 
dětí a mládeže ; dekorační předměty ; dekorace ; zábava ; umělecká řemesla 
 
Tvořit (cokoliv) se dá téměř ze všeho. Odpadový materiál, přírodniny a levné a 
snadno dostupné materiály jsou je základem výrobků v této knize. Děti i dospělí 
se mohou těšit na 50 užitečných projektů, které jsou doprovázeny názornými 
fotografiemi. Vše tedy zvládnou i úplní začátečníci. Krok za krokem se mohou 
naučit mnoho výtvarných technik. 
 

https://katalog.npmk.cz/documents/517051 
 
 
16. 
Vstřícné prostředí a vztahy ve škole a jejich vliv na průběh a výsledky 
vzdělávání : vybraná zjištění ze sekundárních analýz / Tomáš Lebeda, Daniel 
Marek, Tomáš Zatloukal, Ondřej Andrys, Jakub Lysek, Roman Folwarczný, 
Kateřina Zymová, Michal Soukop, Josef Basl 
Praha : Vydala Česká školní inspekce, 2021 -- 26 stran -- cze 
 
Sign.: III 40455V1 
 
vzdělávání ; výchova ; základní škola ; klima školy ; vztahy mezi vrstevníky ; 
sebedůvěra ; školství ; 
 
Programme for International Student Assessment ; Teaching and Learning 
International Survey ; Česko ; učitelé a žáci ; organizace výuky a vzdělávání ; 
výsledky vzdělání ; analýzy 
Příručka České školní inspekce (MŠMT), která obsahuje vybraná zjištění ze 
sekundárních analýz českých škol. Tématem jsou vztahy a prostředí ve školách a 
míra vstřícnosti těchto prostředí a jejich vliv na průběh a výsledky vzdělávání. 
 

https://katalog.npmk.cz/documents/517203 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://katalog.npmk.cz/documents/517051
https://katalog.npmk.cz/documents/517203


17. 
Vybrané aspekty ovlivňující edukační proces dítěte / Lukáš Stárek  
-- Vydání I. 
Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2021 -- 152 stran -- cze 
 
ISBN 978-80-7452-203-1 
Sign.: II 118125V1 
  
předškolní dítě ; rozšířené vyučování ; speciální pedagogika ; sociální 
pedagogika ; sociologie ; výchova ; vzdělávání ; Česko ; děti se sociálním 
znevýhodněním ; sociálně-právní ochrana dětí ; výchova a vzdělávání      
zvláštních skupin osob ; učivo vysokých škol 
 
Publikace přináší pohled na problematiku vybraných okolností, které mohou 
ovlivnit (nejen) edukační proces dítěte. Hlavní tematické okruhy se zaměřují 
hlavně na teoretický rámec dané problematiky. Ve většině vybraných případů je 
však využita i praktická zkušenost, která s tématem souvisí a zdůrazňuje jeho      
aktuálnost. Praktická zkušenost je vázána na projektové aktivity a výzkumná 
zjištění z terénu. 
 

https://katalog.npmk.cz/documents/516849 

 

 
18. 
Zábavná logopedie : cvičení na doma i do školky / Irena Šáchová ; ilustroval 
Miroslav Růžek -- 2. vydání 
V Praze : Fragment ve společnosti Albatros Media a.s, 2021 -- 48 stran -- cze 
 
ISBN 978-80-253-5146-8 
Sign.: III 40451V1 
 
logopedie ; pedopsychologie ; výslovnost ; výchova ; vzdělávání ; speciální 
pedagogika ; tvořivost ; předškolní dítě ; řeč ; komunikace ; grafomotorika ; 
literatura pro děti a mládež ; rodina ; Česko ; dovednosti komunikační ; 
vyprávění ; logopedická péče ; rodiče a děti ; zábava pro děti 
 
Nácvik správné výslovnosti je v mnoha rodinách již běžný. Je proto nezbytné, 
aby toto cvičení všechny zúčastněné bavilo, bylo pestré a zábavné (a náležitě 
poučné). Sešit, který máte před sebou, všechna tato kritéria splňuje. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/517053 
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