
 
Bezpečné chování na internetu pro kluky a pro holky : (náměty na 
výukové aktivity) / Kamil Kopecký, René Szotkowski, Lukáš Kubala -
- 1. vydání 
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2022 -- 157 stran -- cze 
ISBN 978-80-244-6197-7 
Sign.: III 41285V1 
 
internet ; komunikace ; počítač ; bezpečnost ; školní věk ; chování ; 
hra ; kyberšikana ; autorské právo ; sociální sítě ; sexting 
 
Soubor různých výukových aktivit (pracovních listů, námětů do 
výuky apod.) pro žáky ZŠ, které se zaměřují na problematiku 
bezpečného chování v online prostředí. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/526912 
 
 
Blahodárná monarchie : vláda, podnikatelé a sociální politika 
1867-1914 / Zdeněk Nebřenský, Tomáš Gecko, Svatopluk Herc -- 
Vydání první 
Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., : NLN, 2022 -- 351 
stran – cze 
 
ISBN 978-80-7422-866-7 
Sign.: II 119255V1 
 
sociální politika ; průmysl ; podnik ; byt ; podnikové vzdělávání ; 
zaměstnanec ;  sirotčinec ; náboženství ; společnost ; politika ; vláda 
Česko ; 19.-20. století ; průmyslové podniky ; sociální bydlení ; 
bytová politika ; 1867-1914 ; 19.-20. století 
 
Zabývá se vztahem Habsburské monarchie k sociální politice 
průmyslových podnikatelů. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/526178 
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Do nové práce / k vydání připravili Gabriela Končitíková a Jakub 
Malovaný -- První vydání 
Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2022 -- 149 stran -- cze 
ISBN 978-80-908563-2-5 
Sign.: I 34924V1 
 
podnik ; personální řízení ; sociální politika ; podnikové vzdělávání ; 
zaměstnanec ; pracovní podmínky ; Baťovy závody ; Zlín (Česko) ; 
Baťova soustava řízení ; kultura organizace ; zaměstnanecké výhody 
 
Brožura firmy Tomáše Bati určená každému novému zaměstnanci 
seznamuje se základními filozofickými myšlenkami, pracovními 
zásadami, ale také s radami, jak být sobě a firmě prospěšným 
spolupracovníkem. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/526181 
 
Kniha matematiky / z anglického originálu The maths book ... 
přeložil Jozef Kovaľ -- Vydání první 
Praha : Euromedia Group, 2022 -- 351 stran -- cze 
ISBN 978-80-242-8431-6 
Sign.: II 119240V1 
matematika ; dějiny ; teorie ; dějiny vědy ; matematici ; do 21. 
století 
 
Představuje úvod do oboru matematiky. Využívá formu mozaiky a 
prostřednictvím textů, doprovodných ilustrací a názorných schémat 
přináší odpovědi na matematické otázky. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/526718 
 
 
Mína : jablko ze stromu Aspergerů / Blanka Holzäpfelová -- První 
vydání 
V Praze : Pointa, 2022 -- 158 stran -- cze 
ISBN 978-80-7650-954-2 
Sign.: II 119259V1 
matka; autismus ; Aspergerův syndrom ; těhotenství ; Holzäpfelová, 
Blanka ; porod ; mateřství ; 20.-21. století 
 
Mína je knihou nejen pro čtenáře, které zajímá autismus, ale 
zejména pro ženy, které samy tápou, zda jejich odlišnost (ne)může 
dítěti ublížit, zda ho dokážou dostatečně milovat, podporovat a 
rozumět mu. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/526150 
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Mámo, táto, a co já? : o rozvodech s pediatrem Milošem 
Velemínským / Ivana Karásková 
Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2023 -- 143 stran -- cze 
ISBN 978-80-7684-149-9 
Sign.: I 34925V1 
rodiče ; rozvod ; dítě rozvedených rodičů ; pedopsychologie ; dítě 
 
Publikace přináší příběhy mladých lidí, které vypovídají o tom, kam 
až může zajít rozvodová či rozchodová zášť a jaké škody páchá na 
dětské duši. Příběhy prostupují rozhovory s Milošem Velemínským. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/526723 
 
 
 
Zvuky probouzení / Petr Třešňák, Petra Třešňáková -- Vydání první 
Brno : Druhé město, 2020 -- 294 stran -- cze 
ISBN 978-80-7227-435-2 
Sign.: I 34923V1 
 
rodiče ; dítě ; autismus ; mentální retardace ; výchova ; 
psychoterapeut ; Třešňák, Petr, ; Třešňáková, Petra, ; Česko ; 
novináři ; 21. století 
 
Vypráví příběh výchovy dcery s autismem, spojeným s mentální 
retardací a vážnými projevy chování. Není primárně svědectvím o 
autismu, ale spíše o hledání rovnováhy v extrémně náročné životní 
situaci a vnitřním vyrovnávání se s narozením postiženého dítěte. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/526779 
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