
 
 

Česká sborová tvorba III/B : (od poloviny 20. století) / Stanislav 
Pecháček -- 1. vydání 
Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022 -- 427 stran -
- cze 
ISBN 978-80-7603-331-3 
Sign.: II 119107V1 
vokální hudba ; sborový zpěv ; Česko^7ge128065^7^2czenas^2 ; 
hudební skladatelé ; tvorba ; 20.-21. století 
 
Čtvrtý díl řady Česká sborová tvorba je stejně jako předešlý svazek 
věnován období od poloviny 20. století do současnosti. Autor v něm 
tentokrát přináší portréty dvanácti významných osobností: Emil 
Hradecký, Jiří Laburda, Zdeněk Lukáš, Jan Málek, Jan Novák, Alois 
Piňosa, Miroslav Raichl, Luboš Sluka, Zdeněk Šesták, Jiří Templ, 
Antonín Tučapský a Jan Vičara. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/525680 
 
 
Deskové hry : procvičujeme násobilku / napsala Andrea Brázdová ; 
ilustroval Josef Quis -- 3. vydání 
V Brně : Edika, 2022 -- 10 nečíslovaných stran -- cze 
ISBN 978-80-266-1773-0 
Sign.: VIII 244V1 
matematika ; aritmetika ; cvičení ; násobení ; dělení 
 
Prostřednictvím deskových her se děti pobaví a netradiční formou 
procvičí násobení a dělení. Je možné volit ze 4 herních plánů podle 
zaměření početních příkladů či pohádkových prostředí. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/525593 
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Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi. 2, Řídicí a ovládací 
prvky / Štěpán Berka -- 3. vydání 
V Brně : Computer Press, 2022 -- 221 stran -- cze 
ISBN 978-80-251-5082-5 
Sign.: II 119099V1 
elektroinženýrství ; elektrotechnika ; instalace ; elektrické obvody 
 
Schematická zapojení domovních elektroinstalací, doporučená 
zapojení elektrických rozvaděčů, elektronických ovladačů a spoustu 
dalších. Všechna schémata jsou vykreslena barevně a doplněna 
ilustračními fotografiemi. Publikace volně navazuje na první díl a 
opět uvádí schémata a zapojení, která se v praxi nejvíce vyskytují. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/525599 
  
 
Josef Mysliveček / Daniel E. Freeman ; z anglického originálu Josef 
Mysliveček, Il Boemo ... přeložila Petra Johana Poncarová -- Vydání 
první 
V Praze : Vyšehrad, 2022 -- 556 stran -- cze 
ISBN 978-80-7601-716-0 
Sign.: III 41119V1 
 
hudba ; Mysliveček, Josef, ; Česko^7ge128065^7^2czenas^2 ; 
hudební skladatelé ; hudební život ; 18. století 
Obsáhlá monografie o životě a díle jednoho z našich 
nejvýznamnějších hudebních skladatelů Josefa Myslivečka (1737–
1781). 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/525591 
 
 
Expedice Z101 : cestou Hanzelky a Zikmunda : africká etapa. Část 
1, Z Tuniska do ostrovních rájů / Tomáš Vaňourek -- 1. vydání 
V Brně : CPress, 2022 -- 359 stran -- cze 
ISBN 978-80-264-4444-2 
Sign.: III 41120V1 
 
turistika ; Afrika ; Tunisko ; Egypt ; Súdán ; Seychely ; Mauricius ; 
Réunion (Maskarény : ostrov) ; Mayotte; cesty a pobyt 
 
Dobrodruh Tomáš Vaňourek se opět vydává cestou Hanzelky a 
Zikmunda, tentokrát v doprovodu odbornice na Afriku Lindy 
Piknerové. Společně vyrážejí z Tunisu přes Egypt, Súdán, Seychely a 
Mahé. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/525592 
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K fenoménu soupatření, nikoli k soupeření / Anna Hogenová, 
Luboš Y. Koláček 
Praha : Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2021 -- 248 stran -
- cze 
ISBN 978-80-7603-335-1 
Sign.: II 119109V1 
společenství ; individualismus ; filozofie ; fenomenologie ; 
gnozeologie ; ontologie (filozofie) 
Filozofické myšlenky a pohledy české filozofky Anny Hogenové a 
Luboše Y. Koláčka týkající se fenomenologie a fenomenolegického 
pojmu ""soupatření"", poznání, existencialismu, bytí) z pohledu 
západního i východního myšlení. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/525681 
 
 
Klavírní literatura : úvod do sólového repertoáru / Vít Gregor 
[Praha] : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022 -- 114 stran 
-- cze 
ISBN 978-80-7603-301-6 
Sign.: II 119114V1 
hudba ; hudební skladatelé ; hudba pro klavír ; hudební literatura ; 
17.-20. století 
 
Pojednává o jednotlivých nejvýznamnějších autorech klavírní 
literatury. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/521841 
 
 
 
Logopedické deskové hry : procvičujeme hlásky R, Ř, L, C, S, Z, Č, 
Š, Ž / napsala Ivana Novotná ; ilustroval Miroslav Růžek -- 3. vydání 
V Brně : Edika, 2022 -- 10 nečíslovaných stran -- cze 
ISBN 978-80-266-1777-8 
Sign.: VIII 243V1 
logopedie ; řečová dovednost ; výslovnost ; čeština ; předškolní 
výchova 
 
Velkoformátové leporelo s jednoduchými deskovými hrami, které 
zábavnou formou procvičují výslovnost hlásek L, C - S - Z a Č - Š - Ž, 
R a Ř. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/525542 
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Logopedické pexeso a obrázkové čtení L-R-Ř / Bohdana Pávková ; 
ilustrace: Jan Duchoň -- 3. vydání 
V Brně : Edika, 2022 -- 16 stran -- cze 
ISBN 978-80-266-1823-2 
Sign.: III 41110V1 
čeština ; řečové cvičení ; výslovnost ; logopedie ; čtení ; slovní 
zásoba ; obrázkové čtení 
Logopedické pexeso a obrázkové čtení je možné využít při nápravě 
řeči k procvičení a výslovnosti hlásek L, R, Ř. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/525541 
 
 
 
Sociolekt interpretů klasické hudby / Petra Vlhová 
[Praha] : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022 -- 119 stran 
-- cze 
ISBN 978-80-7603-296-5 
Sign.: II 119104V1 
 
čeština ; sociolingvistika ; hudba ; slang ; hudebníci 
 
Publikace je rozdělena do dvou částí. První se věnuje tvoření 
sociolektismů. Druhá část obsahuje slovník v abecedním řazení. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/525676 
 
 
 
 
 
Umění starých herbářů : od renesance po 19. století / předmluva 
Chiara Nepiová ; editoři Andrea Accorsi, Giuseppe Brillante, Elena 
Percivaldiová ; z anglického originálu Botanical art ... přeložila Hana 
Vašková -- 2. vydání 
V Brně : CPress, 2022 -- 207 stran -- cze 
ISBN 978-80-264-4243-1 
Sign.: III 41098V1 
botanika ; rostlina ; výtvarné umění ; kniha ; ilustrace ; herbáře ; 1.-
20. století 
 
Představuje svět starých herbářů a vědců i umělců, kteří po staletí 
přispívali k prohlubování znalostí o rostlinách tím, že je popisovali a 
zpodobovali na krásných obrazech. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/525447 
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