
 
 
1.  
Lekce dramatické výchovy pro děti předškolního věku / Michael 
Novotný -- 1. vydání 
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2021 -- 110 stran – cze 
 
ISBN 978-80-244-5964-6 
Sign.: II 118801V1 
 
předškolní výchova ; dramatická výchova ; vyučovací metoda ; 
pohybové hry ; rámcový vzdělávací program ; rozvoj osobnosti ; 
představivost ; paměť ; myšlení ; vnímání 
 
Zásobník nejrůznějších pohybových i dramatických her a činností 
pro děti předškolního nebo mladšího školního věku. Každá hra 
obsahuje úvodní, průpravnou, hlavní, závěrečnou část a 
doporučení. V popisu každé hry je také uvedeno, jaké dílčí cíle podle 
RVP PV hra rozvíjí. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/520967 
 
 
2. 
Motorika dětí s lehkým mentálním postižením / Pavel Zikl -- Vydání 
první 
Praha : Univerzita Karlova, Karolinum, 2021 -- 196 stran – cze 
 
ISBN 978-80-246-5015-9 
Sign.: II 118803V1 
 
mentální handicap ; mentálně postižený ; dítě ; motorika ; člověk ; 
grafomotorika ; školní věk ; výchova ; vzdělávání ; kurikulum ; lehké 
mentální postižení 
 
Stěžejní část práce prezentuje výsledky výzkumů srovnávajících děti 
s LMP s běžnou populací v jemné a hrubé motorice a manuálních 
dovednostech. Také rozebírá kurikulární dokumenty se zaměřením 
na motorické aktivity a doporučení pro praxi. 
 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/520964 
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3. 
Netradiční studenti pedagogických oborů na českých vysokých 
školách / Petr Novotný, Karla Brücknerová, Milada Rabušicová, 
Libor Juhaňák, Dana Knotová, Katarína Rozvadská -- 1. vydání 
Brno : Masarykova univerzita, 2021 -- 307 stran – cze 
 
ISBN 978-80-210-9973-9 
Sign.: II 118804V1 
 
vzdělávání učitelů ; vzdělávání dospělých ; vysokoškolské studium ; 
vysoká škola pedagogická ; sociologický výzkum ; student ; motivace 
; Česko ; 1950-1989 ; 2011-2020 ; 2018-2021 
 
Zabývá se motivy netradičních studentů pedagogických oborů ke 
vstupu do studia, jak studují, co jim činí obtíže, jak se s různými 
překážkami vyrovnávají, jak se ve studiu angažují, jak svoje studium 
vnímají a co pro ně znamená. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/521024 
 
4. 
Učení prožitkem : jak postavit vaše rozvojové, výchovné a 
vzdělávací programy na prožitku / Petra Drahanská -- 1. vydání 
Račice : Petra Drahanská, 2020 -- 240 stran – cze 
 
ISBN 978-80-270-8093-9 
Sign.: II 118800V1 
 
kurs ; vzdělávání ; hra ; rozvoj ; pedagogika zážitku 
 
Vysvětluje, jak cíleně zařadit do výchovy a vzdělávání vlastní 
prožitek. Nabízí univerzální principy, které pomohou vytvářet a 
realizovat vlastní zážitkové kurzy a pracovat s rozvojovým 
potenciálem. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/520732 
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