
 

 
 
 
 
 
 
1. 
Dynamická rovnováha na dosah? : s chemiky z VŠCHT Praha o vědě a rovnosti 
/ Blanka Nyklová, Hana Víznerová -- Vydání první 
Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2017 -- 191 stran -- cze 
ISBN 978-80-7330-305-1 
Sign.: II 118495V1 
vysoké školství ; vysokoškolský pedagog ; chemický průmysl ; vědec ; Vysoká 
škola chemicko-technologická v Praze ; Praha (Česko) ; chemici ; genderová 
studia ; století 20-21 
Titul Dynamická rovnováha na dosah? odkazuje k tomu, že řada výzkumných a 
pedagogických pracovníků, s nimiž jsme hovořily, vnímá situaci navzdory 
statistikám poměrně opotimisticky a nevidí, s vyjímkou mateřství, žádné 
překážky, které by ženám stály v cestě za vědeckou kariérou a úspěchem. 
Pokud nerovné postavení žen či genderové stereotypy reflektují, pak často 
očekávají, že je pouze otázkou času, kdy chybějící generace "doroste". Kniha 
rozhovorů s muži nám umožňuje nahlédnout rozmanitost názorů na situaci 
vědkyň, na nerovnosti a jejich kořeny i na podmínky vědecké práce obecně a 
konkrétně na VŠCHT Praha.  
https://katalog.npmk.cz/documents/519464 

 
2.  
Hledání dynamické rovnováhy : tři generace výzkumnic na VŠCHT Praha / 
Hana Víznerová, Blanka Nyklová -- Vydání první 
Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2016 -- 206 stran -- cze 
ISBN 978-80-7080-933-4 
Sign.: II 118494V1 
vysoké školství ; vysokoškolský pedagog ; chemický průmysl ; vědec ; žena ; 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ; Praha (Česko) ; genderová studia 
; chemici ; století 20-21 
Dynamická rovnováha charakterizuje chemické reakce, které probíhají 
srovnatelně oběma směry, tedy od výchozích látek k reakčním produktům a 
zároveň opačně. Termín dynamická rovnováha používáme jako metaforu pro 
pozici žen v českých technických oborech. Zatímco na vstupní straně jejich 
počet roste ("výchozí látky" je čím dál tím více), dynamickou rovnováhu se stále 
nedaří nalézt a ženy v těchto oborů po dosažení doktorského titulu, ale mnohdy 
i dříve, často mizí. Složení výsledného produktu - například v podobě poměru 
žen a mužů ve vedoucích pozicích - se tak příliš nemění, ač "výchozí látky" stále 
přibývá. Tato kniha představuje vědecko-výzkumné pracovnice VŠCHT Praha, 
které přes ne vždy ideální podmínky nezmizely a snaží se najít rovnováhu mezi 
řadou rolí, jež chtějí naplňovat (jako vědkyně, výzkumnice, pedagožky, matky či 
babičky). 
https://katalog.npmk.cz/documents/519463 
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3. 
Jedu Edu! : zábavné edukativní opáčko / sestavila Irena Tatíčková ; ilustrace, 
grafická úprava a sazba Jan Kafka -- 1. vydání 
Praha : Albatros Media (firma), [2021] -- 159 stran -- cze 
ISBN 978-80-00-06375-1 
Sign.: I 34817V1 
vzdělávání ; kvízy ; testy ; všeobecnosti ; ročník 3-4 
  
Populárně naučná kniha pro děti obsahující sérii otázek a odpovědí. 
https://katalog.npmk.cz/documents/519409 
 
 
 
 
 
 
  
4. 
Konflikty ve škole : od prevence k řešení / Zuzana Svobodová -- Vydání první 
Praha : Wolters Kluwer, 2021 -- 108 stran -- cze 
ISBN 978-80-7676-154-4 
Sign.: II 118489V1 
národnostní školství ; škola ; konflikt ; komunikace ; pedagogická komunikace ; 
prevence ; řešení ; LEAN ; Kaizen ; spolupráce rodičů a školy 
  
Cílem publikace je popsat komplikované komunikační období ve specifickém 
školním prostředí a navrhnout postupy, jak v nich vhodně komunikovat, 
zachovávat profesionální přístup, efektivně předcházet konfliktům případně je 
umět včas a vhodným způsobem řešit. 
https://katalog.npmk.cz/documents/517836 
 
 
5. 
Malované logopedické pohádky / Magdalena Navrátilová ; ilustrace: Aleš Čuma 
-- 1. vydání 
V Brně : Edika, 2021 -- 66 stran -- cze 
ISBN 978-80-266-1658-0 
Sign.: III 40741V1 
logopedie ; výslovnost ; obrázkové příběhy 
  
Sbírka pohádek (například Pohádky o Šimonově škytavce, O zapomnětlivém 
kouzelníkovi, O chrápajícím strašidle a řada dalších) doplněna o barevné 
ilustrace, která vede děti k procvičování a zlepšování výslovnosti, které dětem 
nejčastěji způsobují potíže: Ď, Ť, Ň, Č, Š, Ž, C, S, Z, D, T, N, L, R, Ř. V. 
https://katalog.npmk.cz/documents/519237 
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6. 
Malý žákovský slovník prevence : slovník pro žáky a jejich rodiče / Josef Hanák 
a kol. ; ilustrace Monika Slezarová (8.A) -- Vydání: první 
Ratíškovice : ZŠ a MŠ Ratíškovice 2021 -- 216 stran -- cze 
ISBN 978-80-11-00054-7 
Sign.: II 118482V1 
výchovné poradenství ; sociální prevence ; prevence ; linka důvěry ; 
terminologie 
  
Cílem této publikace je žákům základní školy i jejich rodičům nabídnout stručný 
vyklad pojmů, jež označují situace a jevy, se kterými se pedagogičtí pracovníci 
(tj. učitelé, vychovatelky školní družiny a asistentky pedagoga) setkávají dnes a 
denně v běžné školní (pedagogické) praxi a jsou důležité pro ucelený pohled na 
školní prevenci na úrovni základní školy. 
https://katalog.npmk.cz/documents/51934912 
  
7. 
Obecná didaktika : (vybraná témata) / Kamil Janiš, Irena Loudová -- Vydání 
druhé 
Ústí nad Orlicí : Oftis, 2018 -- 104 stran -- cze 
ISBN 978-80-7405-444-0 
Sign.: II 118507V1 
didaktika ; výchova a vzdělávání ; cíl výchovy ; teorie výchovy ; forma výuky ; 
učení ve skupině ; týmové vyučování ; diferencovaná výuka ; individualizovaná 
výuka ; vzdělávání učitelů ; koncepce vzdělávání ; párová výuka 
  
Cílem publikace je uvedení do problematiky obecné didaktiky. Obsahuje 
základní okruhy, jako např. didaktické koncepce, didaktické zásady, obsah 
výuky, organizační formy výuky, metody výuky, didaktické prostředky, příprava 
učitele na výuku aj. 
https://katalog.npmk.cz/documents/519541 
 
 
 
 
8. 
Teorie výuky literatury v historické perspektivě / Jitka Zítková -- 1. vydání 
Brno : Masarykova univerzita, 2020 -- 313 stran -- cze 
ISBN 978-80-210-9629-5 
Sign.: II 118371V1 
literární výchova ; předmětová didaktika ; vyučovací metoda ; kurikulum ; 
literárněvědné rozbory ; století 20-21 
  
Cíle, obsah, metody a didaktika literárního vyučování. Hlavní tendence v pojetí 
didaktické interpretace. Proměny pojetí didaktické interpretace uměleckého 
textu. 
https://katalog.npmk.cz/documents/518739 
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