
 

 
 
 
 
 
 
 
1. 
Biologie člověka / Ivan Novotný, Michal Hruška -- 6., upravené vydání 

Praha : Fortuna, 2021 -- 247 stran -- cze 

ISBN 978-80-7373-169-4 

Sign.: II 118544V1 

biologie člověka ; lidské tělo ; anatomie ; fyziologie ; zdraví ; tělesný vývoj ; 
těhotenství ; antikoncepce ; gymnázium 

  
Učebnice pojednává o anatomii a fyziologii člověka, o otázkách vývoje jedince  
a o praktických zásadách zdravého způsobu života. 

https://katalog.npmk.cz/documents/519578 
 

 
2. 
Čínština nejen pro děti / Vít Papoušek ; ilustrace Li Yang -- Vydání první 
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021 -- 163 stran -- cze 
chi 
ISBN 978-80-246-4447-9 
Sign.: III 40822V1 
čínština ; výslovnost ; gramatika ; Čína ; čínské písmo ; základy 
  
Učebnice poutavým způsobem vyučuje základy čínského jazyka. Čtenáři  
si zábavnou formou osvojí správnou výslovnost, základní gramatiku, naučí 
se základní čínské znaky a odhalí příběhy, které prastaré čínské znaky vyprávějí. 
https://katalog.npmk.cz/documents/518584 
 

 
 
 
 3. 
Digitální technologie : pracovní sešit / Pavel Roubal ; grafická úprava a obálka  
Roman Lelek 
[Česko?] : [nakladatel není známý], [2021?] -- 80 nečíslovaných stran -- cze 
Sign.: III 40804V1 
informatika ; informační technologie ; internet ; hardware ; software ; umělá  
inteligence ; rámcový vzdělávací program ; základní škola ; střední škola ;  
vyhledávače ; bezpečný internet ; kódování ; digitální technologie ; ročník 8-9 
  
Sešit je část ze souboru výukových materiálů Informatiky. Obsahuje témata:  
Fungování počítače. Lokální sítě a Internet. Web, prohlížeče, bezpečnost a 
soukromí.  
Vyhledávače a cloudové služby. Bezpečný počítač. Bezpečné digitální prostředí.  
Kódování a komprese dat, hardware. Hardware a software. Umělá inteligence.  
Současnost a budoucnost IT. 
https://katalog.npmk.cz/documents/520026 
 
 

https://katalog.npmk.cz/documents/519578
https://katalog.npmk.cz/documents/518584
https://katalog.npmk.cz/documents/520026


4.  
English for everyone. Anglická frázová slovesa / autoři Thomas Booth, Ben 
Francon Davies, Peter Dainty, Susan Barduhn ; z anglického originálu English 
for everyone phrasal verbs ... přeložila Barbora Haupenthal -- Vydání první 
Praha : Euromedia Group, 2021 -- 256 stran -- eng cze 
ISBN 978-80-242-7550-5 
Sign.: II 118515V1 
angličtina ; slovní zásoba ; komunikace ; cvičení ; frázová slovesa 
  
Učebnice angličtiny pro všechny věkové kategorie zaměřená na procvičování 
frázových sloves. Kniha obsahuje více než tisíc anglických frázových sloves. 
K dispozici je také audio nahrávka, která pomůže s výslovností pro rychlejší 
praktické využití této látky. 
https://katalog.npmk.cz/documents/519321 
 

 
5. 
Fyzika pro 7. ročník základní školy / zpracovali: Růžena Kolářová, Jiří 
Bohuněk -- 3. vydání 
Praha : Prometheus, 2021 -- 203 stran -- cze 
ISBN 978-80-7196-497-1 
Sign.: II 118561V1 
fyzika ; pohyb těles ; světlo ; mechanické vlastnosti materiálů ; laboratorní úloha 
;  
pokusy ; ročník 7 
  
Učebnice Fyziky pro 7. ročníky se věnuje třem oblastem. V první se věnuje 
pohybu  
a síle. Vysvětluje pohyb tělesa, sílu a skládání sil, pohybové zákony, otáčivé 
účinky  
síly, deformační účinky síly a tření. Ve druhé kapitole se věnuje mechanickým  
vlastnostem kapalin a plynů. A nakonec vysvětluje světelné jevy. Ke konci  
učebnice se také nacházejí laboratorní úlohy. 
https://katalog.npmk.cz/documents/519574 
 

  
6. 
Chcete mluvit česky? = Bạn có muốn nói tiếng Séc không? : khoá hoc giao tiếp 
tiếng  
Séc hiên đại dành cho người nói tiếng Việt : trinh độ cơ bán và nȃng cao vừa 
phải :  
tập 1 / Helena Remediosová, Elga Čechová -- 3. vydání 
Praha : Harry Putz, 2020 -- 416 stran -- cze vie 
ISBN 978-80-86727-34-9 
Sign.: II 118535V1 
čeština ; vietnamština ; cizí jazyk ; cvičení ; gramatika ; slovní zásoba ; čeština 
jako  
cizí jazyk 
  
Učebnice češtiny pro Vietnamce obsahuje v 15 lekcí, klíč ke cvičením, 
gramatické  
tabulky, slovníček. 
https://katalog.npmk.cz/documents/518803 
 

 
 
 
 
 

https://katalog.npmk.cz/documents/519321
https://katalog.npmk.cz/documents/519574
https://katalog.npmk.cz/documents/518803


7. 
Neurologie / Evžen Růžička & kolektiv -- 2., rozšířené vydání 
Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021 -- 629 stran -- cze 
ISBN 978-80-7553-908-3 
Sign.: II 118547V1 
neurologie ; vědomí ; porucha řeči ; porucha motoriky ; diagnostika ; nervový 
systém ; 
meningeální syndrom ; klinická meurofyziologie ; dysfágie ; neurogenetika 
Učebnice Neurologie je koncipována pro využití v každodenní praxi, kde vede  
od příznaků přes jejich vyšetření a interpretaci až k úvaze o postižení struktur  
nervového systému a k volbě vhodných pomocných vyšetření k odhalení příčiny.  
Jednotlivé kapitoly mají logické členění a jsou bohatě doplněny přehlednými 
obrázky, 
schématy, grafy a tabulkami. Zvláště jsou zvýrazněny vitální informace, které 
nesmí 
student přehlédnout, a každá speciální kapitola má navíc v závěru shrnutí  
nejdůležitějších bodů. 
https://katalog.npmk.cz/documents/519579 
 

 
8. 
Padesát pět nejčastějších slov Tanachu ve cvičeních / Marie Roubalová, 
Roman  
Králik -- 1st edition 
Praha : Verbum, 2020 -- 138 stran -- cze heb 
ISBN 978-80-87800-70-6 
Sign.: III 40825V1 
hebrejština ; slovní zásoba ; cvičení ; posvátná kniha ; Bible. 
  
Učebnice je zaměřena na procvičování slov, která mají největší frekvenci 
výskytu v Tanachu (od 5000 do 924). V závěru je uveden stručný přehled 
gramatiky hebrejského jazyka. 
https://katalog.npmk.cz/documents/519859 
 

 
 
9. 
Padesát pět nejčastějších slov Tanachu ve cvičeních. (Díl III.) / Marie Roubalová,  
Roman Králik 

Praha ; Moskva : Verbum, 2021 -- 148 stran -- cze heb 

ISBN 978-80-87800-83-6 

Sign.: III 40827V1 

slovní zásoba ; hebrejština ; cvičení ; posvátná kniha ; Bible. 

  
Učebnice je zaměřena na procvičování slov, která mají frekvenci výskytů v Tanachu  
od 492 do 298. 

https://katalog.npmk.cz/documents/518984 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/519579
https://katalog.npmk.cz/documents/519859
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10. 
Padesát pět nejčastějších slov Tanachu ve cvičeních. (Díl II.) / Marie Roubalová,  
Roman Králik -- 1st edition 

Praha : Verbum, 2021 -- 154 stran -- cze heb 

ISBN 978-80-87800-80-5 

Sign.: III 40826V1 

hebrejština ; slovní zásoba ; cvičení ; posvátná kniha ; Bible. 

Učebnice je zaměřena na procvičování slov, která mají největší frekvenci výskytů  
v Tanachu (od 893 do 492). 
 

https://katalog.npmk.cz/documents/519860 
 
 
 
 
 
 

 

11. 

Padesát pět nejčastějších slov Tanachu ve cvičeních. (Díl IV.) / Marie Roubalová,  
Roman Králik -- 1st edition 

Praha : Verbum, 2021 -- 166 stran -- cze 

ISBN 978-80-87800935 
Sign.: III 40828V1 
 

hebrejština ; slovní zásoba ; cvičení ; posvátná kniha ; Bible. 

  
Učebnice je zaměřena na procvičování slov, která mají frekvenci výskytů v Tanachu  
od 219 do 297. 

https://katalog.npmk.cz/documents/519861 
 

 
 
12. 
Sociální správa : organizace a řízení sociálních systémů / Kateřina Šámalová, 
Petr  
Vojtíšek (eds.) -- Vydání 1. 
Praha : Grada Publishing, 2021 -- 456 stran -- cze 
ISBN 978-80-271-2195-3 
Sign.: II 118550V1 
sociální zabezpečení ; státní správa ; sociální politika ; legislativa ; financování ;  
řízení ; historický vývoj ; leadership ; správní řízení ; nemocenské pojištění ;  
důchodový systém ; kontrolní činnost ; zaměstnanost ; sociálně-právní ochrana 
  
Učebnice je dělena do dvou částí. V první části představuje čtenářům obecnou 
teorii sociální správy, genezi současných modelů řízení sociálních systémů, 
principy řízení v sociální správě a další klíčové koncepty, které je nutné znát pro 
porozumění souvislostem předloženým v části druhé. Ta se zabývá výkladem 
specifických způsobů organizace a řízení jednotlivých segmentů sociální správy, 
jako je sociální pojištění a podpora, zdravotní správa, správa systému sociálně-
právní ochrany, podpora nezaměstnaných, ohrožených a sociálně vyloučených 
osob.  
https://katalog.npmk.cz/documents/519351 
 

https://katalog.npmk.cz/documents/519860
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13. 
Srbština nejen pro samouky / Hana Jirásková, Dragana Kostadinovičová 
Voznice : LEDA, 2021 -- 369 stran -- cze 
ISBN 978-80-7335-679-8 
Sign.: II 118514V1 
gramatika ; slovní zásoba ; frazeologie ; srbština 
  
První česká učebnice srbštiny pro samouky přináší kompletní přehled srbské 
gramatiky, bohatou slovní zásobu v rozsahu zhruba 3000 slov, nejčastější 
frazeologii a slovní obraty. Systematicky upozorňuje na slovíčka stejného znění, 
ale odlišného významu, ve kterých se dělají často chyby. Texty v učebnici jsou 
aktuální a zaměřené jak na každodenní komunikaci, tak na srbské reálie. Od 
osmé lekce se střídá latinské a cyrilické písmo, Klíč a Slovník jsou pro větší 
přehlednost napsány celé latinkou. 
https://katalog.npmk.cz/documents/518825 
 

 
 
  
14. 
Učebnice improvizace pro chrámové varhaníky / Jan Steyer 
[Praha] : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021 -- 93 stran -- cze 
ISBN 978-80-7603-259-0 
Sign.: III 40823V1 
nástrojová hra ; improvizace ; hudební improvizace ; varhany ; noty 
  
Učebnice varhanní improvizace je věnovaná melodické, variační, 
kontrapunktické a harmonické tvorbě. Je určena varhaníkům působícím v 
českém liturgickém prostředí, začátečníkům, amatérským varhaníkům i hráčům 
různých technických úrovní. Učebnice sestává ze čtyř samostatných lekcí z 
improvizace melodické linky, zdobení a variačních technik na zharmonizovaném 
podkladu a z jednoduchého kontrapunktu a harmonie. Lekce obsahují množství 
hudebních příkladů a cvičení. V úvodu nechybí komentář k dosavadní literatuře 
o hudební improvizaci a v závěru se nachází soupis použité literatury. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/519919 
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