
 
 

Dějiny filozofie výchovy / Gabriela Šarníková -- Vydání 1. 
Praha : Grada, 2022 -- 211 stran – cze 
 
ISBN 978-80-271-3560-8 
Sign.: II 119149V1 
 
Edice: Pedagogika (Grada) 
filozofie výchovy ; dějiny filozofie ; filozofie ; výchova ; pedagogika ; 
univerzita ; Komenský, Jan Amos, ; do 21. století 
 
Publikace se zaměřuje na historický přehled filozoficko-
pedagogických koncepcí od starověku po současnost. Jejím cílem je 
podnítit pedagogy k zamyšlení nad touto problematikou. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524921 
 
 
Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera 
omnia. 19/II, De rerum humanarum emendatione consultatio 
catholica. (Část 2 = Pars 2)., Pansophia. (Část 1 = Pars 1) / vydali 
Martin Steiner, Markéta Klosová, Vojtěch Balík, Magda Králová, 
Marie Kyralová, Lenka Řezníková, Věra Schifferová, Martin Žemla -- 
Vydání první 
Praha : Academia, 2022 -- 347 stran -- lat cze eng 
 
ISBN 978-80-200-3398-7 
Sign.: II 62850/19/2V1 
 
filozofie ; společnost ; přeměna ; vzdělávání ; pansofie ; Komenský, 
Jan Amos, ; Česko ; univerzalismus ; metafyzika ; komeniana ; 17. 
století 
Druhý svazek kritické edice Komenského zásadního díla De rerum 
humanarum emendatione consultatio catholica (Obecná porada o 
nápravě věcí lidských) obsahuje první část ústřední a nejrozsáhlejší 
části Obecné porady nazvané Pansophia, hoc est Universalis 
sapientia (Pansofie, to jest Všeobecná moudrost). 
 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524592 
 
 

https://katalog.npmk.cz/documents/524921
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Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání / Kateřina 
Jančaříková -- 2. vydání 
Praha : Raabe, [2022] -- 154 stran – cze 
 
ISBN 978-80-7496-510-4 
Sign.: II 119157V1 
 
předškolní výchova ; ekologická výchova ; mateřská škola ; praxe ; 
pozorování ; hra ; činnosti v přírodě ; Česko 
Seznamuje s teorií environmentální výchovy v předškolním věku a s 
praktickými náměty k environmentálním činnostem. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/525523 
 
Jednotlivec s nevyliečiteľnou chorobou v kontexte pedagogiky 
telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených / Kristína 
Tkáčová, Terézia Harčaríková -- Vydanie prvé 
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022 -- 133 
stran -- slo 
ISBN 978-80-246-5056-2 
Sign.: II 119150V1 
 
nemoc ; postižený ; mládež ; speciální pedagogika ; integrovaná 
výuka ; zdraví ; rodina ; rodiče ; výzkum ; škola ; nevyléčitelně 
nemocní 
Zaměřuje se na problematiku nevyléčitelného onemocnění z 
hlediska medicíny, psychologie a speciální pedagogiky. V praktické 
kapitole zkoumá specifika edukace dospívajících jednotlivců s 
vybranými nevyléčitelnými onemocněními. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524590 
 
 
Krize jako příležitost (nejen ve školství) / Irena Trojanová, Zuzana 
Svobodová -- Vydání první 
Praha : Wolters Kluwer, 2021 -- 107 stran -- cze 
ISBN 978-80-7676-215-2 
Sign.: II 119151V1 
řízení školy ; řízení ; ředitel školy ; škola ; poradenství ; krizové 
situace ; krizový management ; benchlearning 
 
Publikace je rozdělena do tří částí: Před (co můžeme udělat pro 
předcházení krizi), Při (Jak vzniklou krizi řešit) a Po (Jak se z krize 
poučit). Shrnutím všeho je pak příběh ředitelky, která sama krizí 
prošla. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524781 

https://katalog.npmk.cz/documents/525523
https://katalog.npmk.cz/documents/524590
https://katalog.npmk.cz/documents/524781


Líný učitel : vše o školním hodnocení / Robert Čapek -- 1. vydání 
Praha : Raabe, [2022] -- 200 stran -- cze 
ISBN 978-80-7496-511-1 
Sign.: II 119158V1 
 
hodnocení žáka ; klima třídy ; formativní hodnocení ; souhrnné 
hodnocení ; vysvědčení ; kriteriální hodnocení ; slovní hodnocení ; 
test ; žákovská knížka ; sebehodnocení 
 
Věnuje se všem způsobům hodnocení používaných v českých 
školách: od klasifikace přes slovní hodnocení až k portfoliu. Ukazuje 
mnoho hodnotících metod, způsobů hodnocení i vzájemného 
hodnocení žáků s praktickými příklady. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/525524 
 
Logopedie včas : otázky a odpovědi : všechno, co rodiče potřebují 
vědět o vývoji dětské řeči / Jana Pečarková ; překlad do českého 
jazyka: Hana Borovská -- 1. vydání 
Praha : Raabe, 2022 -- 140 stran, 18 nečíslovaných stran obrazových 
příloh -- cze 
ISBN 978-80-7496-502-9 
Sign.: III 41200V1 
logopedie ; řečová dovednost ; dítě ; porucha řeči ; vývoj řeči ; 
výslovnost ; autismus ; hlas ; diagnostika ; bilingvismus 
Přináší odpovědi na nejčastější otázky rodičů o vývoji dětské řeči, o 
jeho podpoře, obtížích a o logopedické péči. Pomůže pochopit, jak 
se rozvíjí komunikace, jak ji podporovat, co ji ovlivňuje, jak to 
vypadá, když něco není v pořádku, jak to vypadá na logopedii. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524704 
 
Montessori do každé rodiny : praktická rodičovská příručka o 
životě, výchově dětí a lásce k nim / Tim Seldin a Lorna McGrathová 
; z anglického originálu Montessori for every family ... přeložila 
Miroslava Lánská -- Vydání první 
Praha : Euromedia Group, 2022 -- 191 stran -- cze 
ISBN 978-80-242-8080-6 
Sign.: II 119141V1 
 
výchova dítěte ; rodiče ; dítě ; rodinná výchova ; chování ; prostředí 
učení ; hra ; volný čas ; tradice ; montessoriovský systém 
Praktické rady pro rodičovskou výchovu nabízejí užitečné rady a 
nápady na společné aktivity, které mají napomáhat k vytvoření 
vlídného a podnětného domácího prostředí. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524790 

https://katalog.npmk.cz/documents/525524
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Rozhovory v Komenském : tucet zamyšlení o výchově a vzdělávání 
/ Veronika Rodová (ed.) -- 1. vydání 
Brno : Masarykova univerzita, 2022 -- 191 stran -- cze 
ISBN 978-80-280-0100-1 
Sign.: II 119152V1 
školství ; školská politika ; pedagogické povolání ; vzdělávání učitelů 
pedagogika ; výchova a vzdělávání ; matematika ; artefiletika ; 
dějepis 
Zahrnuje 12 rozhovorů o pedagogických, kurikulárních a 
didaktických tématech s předními osobnostmi české pedagogiky. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/525589 
 
Století nového dítěte : úvahy o výchově / Ellen Key ; ze švédského 
originálu Barnets århundrade vybrala, přeložila a vysvětlivkami 
opatřila Viola Somogyi -- Vydání první 
Praha : Portál, 2022 -- 207 stran -- cze 
ISBN 978-80-262-1953-8 
Sign.: II 119144V1 
výchova dítěte ; vzdělávání ; filozofie výchovy ; náboženství ; škola ; 
výuka ; pedagogika 
Výbor z klasického díla švédské myslitelky Ellen Key (1849–1926) 
obsahuje texty zabývající se úvahami o výchově dětí, o „škole 
budoucnosti“, o úskalích náboženské výchovy nebo o „vraždění 
duší“ ve školách. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/525414  
 
Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v tělesné výchově / 
Jitka Vařeková, Klára Daďová, Pavlína Nováková a kolektiv -- Vydání 
první 
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022 -- 196 
stran -- cze 
ISBN 978-80-246-5181-1 
Sign.: II 119154V1 
inkluzivní vzdělávání ; handicap ; dítě ; postižený ; asistent pedagoga 
tělesná výchova ; tělesný handicap ; mentální handicap ; ADHD ; 
astma ; diabetes ; Downův syndrom ; epilepsie ; mozková obrna ; 
obezita ; sluchově postižený ; zrakově postižený ; antropomotorika 
hypermobilita ; nádorové onemocnění ; poruchy příjmu potravy 
První část publikace je teoretická (obor aplikované pohybové 
aktivity, principy a příklady podpůrných opatření a práce asistenta 
pedagoga v TV). Druhá část publikace nabízí praktické návody a tipy 
pro tělovýchovnou praxi u konkrétních typů poruch, onemocnění a 
postižení. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524591 
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