
 
 
 
1. 
Akademické symboly v životě Univerzity Pardubice / text a redakce: Petr 
Vorel, Valerie Wágnerová -- 1. vydání 
 
Pardubice : Univerzita Pardubice, 2020 -- 189 stran -- cze 
ISBN 978-80-7560-288-6 
Sign.: II 118155V1 
 
univerzity ; vysoké školství ; dějiny ; vysokoškolští učitelé ; výchova ; vzdělávání ; 
Univerzita Pardubice ; Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích ; 
Česko ; Pardubice (Česko) ; vysokoškolské insignie ; univerzitní slavnosti ; 
nositelé cen a vyznamenání ; medaile ; 1950-2020 
 
Kniha přináší ucelený pohled na symbolické prvky a tradice, které "provázejí" 
akademický rok a život Univerzity Pardubice v roce 2020.V něm si připomíná 70 
let od svého založení a od počátků vysokoškolské   výuky v Pardubicích. Součástí 
akademického roku každé univerzity jsou i slavnostní akademické obřady. 
https://katalog.npmk.cz/documents/517245 
 
 
 
2. 
Andragogické poradenstvo / Ivan Pavlov -- 1. vydání v České andragogické 
společnosti Praha : Česká andragogická společnost, 2021 -- 155 stran -- slo cze 
 
 
ISBN 978-80-907809-6-5 
Sign.: II 118190V1 
Edice:Česká a slovenská andragogika 
pedagogika dospělých ; celoživotní vzdělávání ; vzdělávání dospělých ; 
pedagogická psychologie ; profesní poradenství ; poradce ; poradenství ; 
celoživotní poradenství ; personální poradenství ; aplikace 
 
Andragogické poradenství je klíčovým prvkem formálního i neformálního 
vzdělávání. Je důležité zajistit jeho konceptualizaci a systematizaci. Celoživotní 
učení, kariérové, personální a edukační poradenství. 
Andragogický poradce a etapy poradenského procesu. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/517121 
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3.  
Co funguje ve třídě? : most mezi výzkumem a praxí / Carl Hendrick a Robin 
Macpherson ; z anglického originálu What does this look like in the classroom? 
Bridging the gap between research and practice ... přeložila Pavla Le Roch ; 
ilustrace Oliver Caviglioli -- Vydání druhé 
Praha : Euromedia Group : Edukační laboratoř : Čtení pomáhá, 2021 -- 230 stran 
– cze 
 ISBN 978-80-242-7476-8 
 Sign.: II 118200V1 
 
výuka ; vzdělávání ; výchova ; učení ; chování ; čtení ; gramotnost ; motivace ; 
paměť ; komunikace ; třída ; školství ; výzkum ; praxe ; učitelé a žáci ; vyučovací 
metody ; školní třídy 
 
Autoři se v knize ptají současných známých odborníků na vzdělávání, jak dostat 
to nejlepší z aktuálních výzkumů do efektivní praxe. Společně se tedy zaměřili 
na deset nejdůležitějších oblastí výuky. 
https://katalog.npmk.cz/documents/517428 
 
4. 
Dysortografie / Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková -- 2. vydání / 
Praha : D + H, 2017 -- 68 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh – cze 
ISBN 978-80-87295-10-6 
Sign.: II 118199V1 
 
pravopis ; dysortografie ; nápravná výchova ; porucha učení ; speciální 
pedagogika ; pedagogická psychologie ; diagnostika ; prevence ; výchova a 
vzdělávání zvláštních skupin osob ; rodiče a děti ; učitel a žák 
 
Kniha je vhodným vodítkem jak pro rodiče a učitele, tak i pro kvalifikované 
speciální pedagogické a psychologické pracovníky. Jde o metodickou příručku, 
která pojednává o projevech, diagnostice a prevenci dysortografie. 
https://katalog.npmk.cz/documents/517408 
 
5. 
Fond her 2 : výběr her a programů připravených pro kurzy Instruktorů Brno / 
editoři Martin Hanzálek, Matěj Píro ; ilustrace: Lucie Matulová -- Vydání první. 
Brno : Instruktoři Brno, z.s., 2020 -- 185 stran -- cze 
ISBN 978-80-270-7586-7 
Sign.: II 118152V1 
volný čas ; hra ; pedagogika ; sociální psychologie ; metodika ; příroda ; 
pohybové hry ; zážitková pedagogika ; hry v přírodě ; sociálněpsychologické hry 
 
 Uvnitř najdete 41 originálních a dosud nepublikovaných her a programů, které 
jdou určeny pro kurzy zážitkové pedagogiky. Ty pořádá spolek Instruktoři Brno v 
posledních 10 letech a volně navazuje na zdařilý první díl, který byl vydán v roce 
2007. 
https://katalog.npmk.cz/documents/515889 
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6. 
Historický vývoj výuky mateřského jazyka u žáků se zrakovým postižením = 
Historical development of Czech language teaching for pupils with visual 
impairment / Klára Eliášková -- 1. vydání 
Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020 -- 218 stran -- cze 
ISBN 978-80-7603-237-8 
Sign.: II 118146V1 
 
čeština ; jazyková výuka ; základní škola ; vzdělávání ; střední škola ; speciální 
pedagogika ; předmětová didaktika ; osoby se zrakovým postižením 
 
Text se zaměřuje na jazykové vzdělávání žáků se zrakovým postižením na 2. a 3. 
stupni škol. Zřetel je kladen také na historický vývoj této výuky a na pokroky v ní 
již dosažené. 
https://katalog.npmk.cz/documents/516718 
 
7. 
Informačná gramotnosť generácie Z : rozbor problematiky a výsledky 
fenomenografického výskumu začínajúcich študentov učitel'ských programov 
Univerzity Komenského v Bratislavě / Jakub Fázik -- 1. 
Vydanie --V Bratislave : Vydala Slovenská pedagogická knižnica, 2020 -- 170 
stran – slo – ISBN 978-80-972668-5-1  
978-80-972668-6-8 (PDF) 
Sign.: III 40466V1 
 
informatika ; informační gramotnost ; mládež ; informační technologie ; 
informační politika ; generační vztahy ; elektronická média ; sociální média ; 
sociální sítě ; generace Z 
 
Diplomová práce o informační gramotnosti v současné mladé generaci. Ta je 
označována jako "Z" nebo také generace mileniálů. Zaměřuje se na koncepci a 
metodologii informačního vzdělávání a rozšíření informačních 
technologií (ICT) mezi dnešními mladými (a mladšími) lidmi. 
https://katalog.npmk.cz/documents/517451 
 
8. 
Informační bezpečnost žáků základních škol : lekce v knihovnách / Pavla 
Kovářová -- Vydání první / Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 
2019 -- 261 stran – cze 
ISBN 978-80-210-9270-9 
Sign.: II 118189V1 
 
informatika ; práce s informacemi ; knihovnictví ; akční výzkum ; informační 
bezpečnost ; informační výchova ; lekce ; činnost knihoven ; funkce knihoven 
 
Metodická příručka popisuje odborné vymezení obsahu a způsobu vzdělávání 
žáků zejména základních škol v oblasti informační bezpečnost, a to včetně 
zdůvodnění jeho potřebnosti. Na teoretický výklad navazují praktické lekce pro 
každý ročník ZŠ. 
https://katalog.npmk.cz/documents/517366 
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9. 
Inovácie v edukácii seniorov / Miroslav Krystoň, Erik Selecký -- 1. vydání 
Praha : Česká andragogická společnost, 2021 -- 121 stran -- slo 
ISBN 978-80-907809-9-6 
Sign.: II 118191V1 
 
gerontopedagogika ; výzkum ; výchova ; inovace ve vzdělávání ; sociální 
pedagogika ; vzdělávání seniorů ; kvalita vzdělávání 
 
Edukace seniorů je specifickým segmentem celoživotního vzdělávání. Je 
integrální a nezbytnou součástí procesu celoživotního vzdělávání. Jeho koncept 
je též východiskem pro realizaci konkrétních vzdělávacích aktivit. 
https://katalog.npmk.cz/documents/517122 
 
 
10. 
Know-how lektora klinické praxe / autorky: Martina Reĺovská, Slávka 
Mrosková, Danka Boguská -- 1. vydání 
Praha : Grada Publishing, 2020 -- 112 stran -- cze 
ISBN 978-80-271-2219-6 
Sign.: I 34777V1 
 
pedagogická psychologie ; pedagogická komunikace ; výuka ; vzdělávání ; 
hodnocení ; lektorství (vzdělávání); odborné praxe ; ošetřovatelství 
 
Informace o výuce klinické praxe z pohledu lektora v souladu s nejnovějšími 
poznatky pedagogické praxe. Důraz je kladen na individualitu žáků. Proces 
vzdělávání v klinické odborné praxi se zaměřuje na rozvíjení kognitivních, 
psychomotorických, interpersonálních a organizačních dovedností studenta. 
https://katalog.npmk.cz/documents/516530 
 
 
11. 
Komenský ve sběratelství : katalog vybraných komenián ze sbírky Muzea 
Komenského v Přerově (filatelie, filokartie, filumenie, drobné tisky) / Helena 
Kovářová ; editor: Lubor Maloň -- 1. vydání 
Přerov : Muzeum Komenského v Přerově, 2020 -- 136 stran – cze 
ISBN 978-80-87190-61-6 
Sign.: III 40467V1 
 
komeniologie ; výchova ; vzdělávání ; kultura ; sběratelství ; pedagogika ; 
Komenský, Jan Amos, ; Muzeum Komenského (Přerov, Česko) ; muzeologie ; 
sbírky 
 
Publikace podává (jako první svého druhu) systematický přehled o poštovních 
známkách, příležitostných tiscích, pohlednicích, zápalkových nálepkách a 
reklamních materiálech s podobiznou Komenského. Byla vydána k příležitosti 
dvou výročí Jana Amose Komenského. Ta jsou připomínána v letech 2020–2022. 
https://katalog.npmk.cz/documents/517483 
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12. 
Kompetence ve vzdělávání a strategie profesního rozvoje / Jaroslav Veteška, 
Michaela Tureckiová – První vydání 
Praha : Česká andragogická společnost, z.s., 2020 -- 178 stran – cze 
ISBN 978-80-907809-1-0 
Sign.: II 118192V1 
 
způsobilostní minimum ; celoživotní vzdělávání ; výchova ; vzdělávání dospělých 
; kurikulum ; strategie učení ; rozvoj ; profesní kompetence ; personální 
management ; strategie rozvoje ; osobnostní rozvoj 
 
Provázanost mezi edukační a rozvojovou složkou kompetencí a řízením lidských 
zdrojů. Klíčové kompetencem ve školním kurikulu. Problematika získávání a 
rozvíjení kompetencí. Vymezení pojmů kvalifikace a profesní kvalifikace. 
https://katalog.npmk.cz/documents/517123 
 
13. 
Komunikační mosty : v podpoře rozvoje osob s poruchami autistického 
spektra a jiných skupin jedinců s      postižením / Hana Karunová, Jakub Cieslar, 
Lucie Flekačová, Lucie Bednárová, Lucie Pazourková, Vojtěch Regec -- 1. vydání 
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2021 -- 151 stran -- cze 
ISBN 978-80-244-5878-6 
Sign.: II 118156V1 
 
pedagogika ; medicína ; psychologie ; klinická psychologie ; komunikace ; rozvoj 
osobnosti ; autismus ; informační technologie ; lékařská informatika ; poruchy 
autistického spektra ; duševně nemocní ; osoby s autismem ; alternativní a 
augmentativní komunikace ; výzkumné projekty 
 
Publikace se zaměřuje na komunikaci a rozvoj osob s postižením, hlavně s 
poruchami autistického spektra.  Využívá speciální pedagogiku a informatiku. 
Nabízí informace o výzkumném projektu. Kniha je určena především odborné 
veřejnosti. 
https://katalog.npmk.cz/documents/517248 
 
14. 
Na charakteru záleží : je možné naučit dobru? ; Na charakteru záleží : problém 
učitelnosti dobra / Jan Hábl 
Červený Kostelec : Pavel Mervart , 2020 -- 118, 143 stran – cze 
ISBN 978-80-647-5443-5 
Sign.: II 118205V1 
 
filozofie výchovy ; pravda ; charakter ; výchova ; výuka ; vzdělávání ; Sókratés, ; 
Rousseau, Jean-Jacques, ; Komenský, Jan Amos, ; dobro ; lidská přirozenost ; 
lidé ; učitelé 
 
Kniha pojednává o morálních aspektech výchovy a pedagogiky s detailním 
zaměřením na učení se "dobru" a jeho místě ve vzdělávání. Přibližuje též 
postoje k dobru u Sokrata, J.J. Rouseeau či Jana Ámose Komenského. 
https://katalog.npmk.cz/documents/517522 
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16. 
Na okraji kánonu : literárněhistorické úvahy a studie / Dobrava Moldanová -- 
První vydání 
Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2021 -- 248 stran -- cze 
ISBN 978-80-246-4846-0 
Sign.: II 118153V1 
 
literatura ; česká literatura ; dějiny ; kultura ; Česko ; literární historie ; 
interpretace a přijetí literárního díla ; úvahy ; století 19-20 
 
Jedenadvacet studií a úvah věnovaných moderní české literatuře. Byly 
sestavovány od roku 1984 až po současnost a bylo publikováno v časopisech a 
sbornících. Představují jeden z okruhů autorčina badatelského zájmu, 
soustředěný k autorům stojícím na okraji literárního "kánonu".  Ti jsou často (a 
neprávem) opomíjeni a nedoceněni. 
https://katalog.npmk.cz/documents/516967 
 
17. 
Obklopeni knihami : spisovatelé v knihovnách a jejich příběhy / Ángel Esteban 
; ze španělského originálu El escritor en su paraíso ... přeložila Dominika Černá -
- 1. vydání--V Brně : Vydalo nakladatelství Cpress, 2021 -- 189 stran -- cze 
ISBN 978-80-264-3619-5 
Sign.: II 118176V1 
 
literatura ; osobnosti ; kultura ; umění ; poezie ; próza ; spisovatelé ; knihovny ; 
knihovníci 
 
Knihovny pojí se spisovateli velmi silné pouto. Některým autorům však 
knihovny zasáhly do života více než ostatním a na určitou dobu se staly i jejich 
pracovištěm. Příběhy slavných literátů, kteří část svého kariéry strávili jako 
knihovníci. Z důvodu lásky k literatuře, nebo pro potřebu výdělku a někteří jako 
součást svého pobytu ve vězení. 
https://katalog.npmk.cz/documents/517501 
 
18. 
Živá knihovna a její možné využití v hodinách anglického jazyka / editorka: 
Zuzana Plachá ; grafická úprava a ilustrace: Iva Hrubošová -- 1. vydání 
Olomouc : ARPOK, o.p.s., 2018 -- 30 stran -- cze eng 
ISBN 978-80-906162-8-8 
Sign.: II 118184V1 
 
 výchova ; vzdělávání ; sociální výchova ; angličtina ; základní škola ; střední 
škola ; Living Library (projekt) ; Česko ; vzdělávací projekty ; globální rozvojové 
vzdělávání ; projektové vyučování ; osobnostní výchova ; předmětová didaktika 
 
Metoda "živé knihovny" je postavena na práci s příběhem. Kniha proto nabízí 
inspiraci do hodin anglického jazyka. Metodu lze uplatnit i v hodinách občanské 
výchovy, českého jazyka, dějepisu, zeměpisu a pomůže i s pokrytím průřezových 
témat. 
https://katalog.npmk.cz/documents/516932 
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19. 
 
Život onlife : lekce z informační vědy / Michal Černý ; ilustrace Nikola Kalinová 
-- 1. vydání 
Brno : Masarykova univerzita, 2020 -- 125 stran -- cze 
ISBN 978-80-210-9586-1 
 
 Sign.: I 34776V1 
informatika ; informační společnost ; informace ; kultura ; informační 
technologie ; sociologie ; informační gramotnost ; vzdělávání dospělých ; 
sociální média ; informační chování ; lidský život 
 
Zamyšlení nad "hybridní" povahou sociálního a pracovního prostředí, ve kterém 
se většina z nás běžně pohybuje. Hranice mezi online a offline prostředíse 
stírají- spojují se v jeden celek. Záleží na způsobu, kterým     získáváme, 
zpracováváme a využíváme informace. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/517302 
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