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e-mailem na adrese studovna@npmk.cz 
 
1. 

Box ploty v MS Excelu a jejich možné využití ve výuce / František Mošna -- 

cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5 

 

In: Učitel matematiky -- ISSN 1210-9037 -- Roč. 23, č. 4 (96) květen 

(2014/2015), s. 206-214. 

 

Příspěvek se zabývá grafickými prostředky tzv. krabicovými grafy či box-ploty, a 

to z hlediska jejich možného využití ve výuce a tvorbě v programu MS Excel na 

střední škole. Na příkladech autor ukazuje význam a užití těchto statistických 

nástrojů. 

 

výuka ; výukový software ; informační technologie ; didaktické využití počítače ; 

střední škola ; učivo ; obsah výuky ; řešení úloh ; statistická metoda ; 

matematická logika ; mezioborový přístup ; graf ; MS Excel 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/447940 

 

2. 

Češi v síti: jak se Češi chovají na internetu? : přinášíme šest hlavních trendů, 

které vyplývají z unikátního průzkumu / Markéta Fišerová, Jakub Horáček – 

cze 

 

In: Ekonom : týdeník vydavatelství Economia -- ISSN 1210-0714 -- Roč. 59, č. 

46 (2015), s. 12-18. 

 

Závěry studie společnosti TNS Aisa s názvem Češi na síti realizované v roce 

2015, podpořené statistickými daty. Podrobnější rozbor šesti hlavních trendů 

chování naší populace na internetu: nárůst podílu zástupců starší generace mezi 

uživateli internetu, nárůst používání mobilních zařízení, nárůst obav ze zneužití 

osobních dat a informací, který se však zatím nepromítá do našeho chování např. 

na Facebooku, nárůst počtu lidí nakupujících přes internet, stoupající oblíbenost 

sledování videí na internetu a vystavování vlastních videí např. na YouTube mezi 

http://www.epk.cz/
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teenagery, rostoucí počet lidí přihlášených a pravidelně přispívajících do 

Facebooku. 

 

průzkum ; uživatel ; mládež ; starší člověk ; Internet ; směr ; chování ; informační 

technologie ; bezpečnost ; sociologický výzkum ; statistická data ; Česká 

republika ; elektronická komunikace ; mobilní zařízení ; facebook 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/448487 

 

3. 

Digitální domorodci / Radka Gottwaldová – cze 

 

In: Psychologie dnes -- ISSN 1212-9607 -- Roč. 21, č. 11 (2015), s. 32-33. 

 

Jako digitální domorodci se označují lidé narození do prostředí informačních 

technologií (po roce 1980 nebo spíše 1990), v němž se dokážou hravě orientovat. 

Naopak lidé narození před rokem 1980 mají často s informačními technologiemi 

problém. Co tyto generace odlišuje a co je spojuje? Generace digitálních 

imigrantů tvrdě pracovala a zlepšovala technologie, aby je další generace mohla 

využívat. Důležité je, aby obě generace začaly spolupracovat, začaly si vážit jedna 

druhé, protože spory mezi generacemi se budou opakovat. Důležité je naučit se je 

využívat ke svému dobru a také udržovat určitou techno-hygienu. 

 

informační technologie ; informační společnost ; informatická výchova ; znalost ; 

znalostní společnost ; generační konflikt ; generační vztahy ; komparace ; 

adaptabilita ; postoj ; digitální technologie 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/448427 

 

4. 

Do lesa na povolení?: trampové tváří v tvář vlastníkům pozemků, lesnímu 

personálu a ochranářům / Jan Krško -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy 

 

In: Dějiny a současnost : kulturně historická revue -- ISSN 0418-5129 -- Roč. 37, 

č. 9 (2015), s. 10-13. 

 

V meziválečném období začal vzkvétat český tramping, jeho osud však závisel na 

libovůli vlastníků lesů i obhospodařované půdy. Ti ale již měli zkušenosti s 

výletníky z dřívějších časů, proto rádi trampy přijímali coby nenáročné 

návštěvníky a často i pomocníky v hospodářství. Kontakty trampů s místními - 

většinou kladné, ale např. majitelé velkostatků se k žádostem trampů o pronájem 

http://katalog.npmk.cz/documents/448487
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půdy nestavěli kladně. Odsun Němců po válce otevřel nové prostory pro 

tramping. Poúnorový režim však tramping z ideových důvodů potlačoval. Vztah 

tolerance vůči trampům po sametové revoluci, na druhé straně jejich boj s 

ochranáři. Některé trampské osady jsou často svým stářím a specifickým vývojem 

významnými archeologickými lokalitami. 

 

volný čas ; příroda ; historické hledisko ; prostředí ; tábornictví 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/448438 

 

5. 

Malí agresoři / Daniela Kramulová – cze 

 

In: Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách 

a školních družinách -- ISSN 1210-7506 -- Roč. 22, č. 10 (2015), s. 14-15. 

 

V mateřských školách roste počet dětí, které nejsou zvyklé vyrovnávat se s 

nastavením hranic a s omezováním vlastních přání. Často se z nich stávají pasivní 

agresoři nebo se uchylují k přímé agresi. Pro některé děti může být velkou zátěží 

přemíra podnětů ve třídě, ale slovní a fyzická agrese se mohou vyskytnout i v 

situacích, na které dítě není zvyklé. Dítě také často opakuje vzory, které fungují v 

rodině (agresivní otec či starší sourozenec). Jde o zárodky šikany, které se mohou 

objevit už v předškolním věku. V tomto věku jsou děti přirozeně nastavené k 

respektování dospělé autority. Toho by měli využít rodiče i pedagogové a 

neustupovat příliš často ze svých pozic. 

 

předškolní dítě ; předškolní věk ; předškolní výchova ; agresivita ; 

pedopsychologie ; rodinné prostředí ; působení ; šikanování ; vztah rodiče-dítě ; 

vztah dospělý-dítě ; autorita 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/448659 

 

6. 

Matematická olympiáda – cze 

 

In: Učitel matematiky -- ISSN 1210-9037 -- Roč. 23, č. 4 (96) květen 

(2014/2015), s. 235-255. 

 

Příspěvek zveřejňuje úlohy celostátního kola 64. ročníku matematické olympiády 

a jejich řešení, seznam vítězů, úspěšných řešitelů a uvádí seznam úloh prvního 

http://katalog.npmk.cz/documents/448438
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kola příštího ročníku matematické olympiády, kategorií A, B, C pro školní rok 

2015/2016. 

 

matematika ; olympiáda ; řešení úloh ; soutěžení ; úspěch ; soupis ; školní rok ; 

matematická olympiáda ; vítěz ; kategorie ; 2015-2016 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/447945 

 

7. 

Mozek dvouletých dětí je nesmírně plastický / Zuzana Ludvíková ; [Autor 

interview] Marie Těthalová – cze 

 

In: Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách 

a školních družinách -- ISSN 1210-7506 -- Roč. 22, č. 10 (2015), s. 8-10. 

 

Rozhovor s lékařkou, která rodičům malých dětí nabízí kurz zaměřený na 

smyslovou stimulaci. Děti ve věku dvou let mají největší schopnost zvyšovat 

plasticitu svého mozku a tvořit nové synapse. Mají asi dvakrát více mozkových 

synapsí než dospělý člověk, proto mají obrovskou schopnost přijímat nové 

informace. Jak by měla být profesně vybavena učitelka pracující s takto malými 

dětmi, jak by měla vypadat spolupráce s rodiči. Zahraniční zkušenosti MUDr. 

Ludvíkové a popis jejích kurzů Ostrov objevů určených pro děti ve věku 2 - 3 let 

(hračky a pomůcky, denní režim). 

 

malé dítě ; mozek ; informace ; učení ; vztah rodiče-škola ; kurs ; rozvíjení 

schopností ; batole ; věk 2 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/448630 

 

8. 

Předčasné odchody ze středních škol jsou dlouhodobý problém / Jana 

Trhlíková ; Národní ústav pro vzdělávání – cze 

 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- 

Roč. 118, č. 38 (2015), s. 22-23. 

 

Problematika předčasných odchodů žáků ze středních škol, předčasné odchody 

jako důsledek dlouhodobé nedostatečné podpory žáka, jako proces odpoutávání se 

od školy. Příručka Prevence a intervence předčasných odchodů ze středních škol 

(NÚV). Oblasti prevence, včasné vyhledávání žáků, kteří jsou předčasným 

http://katalog.npmk.cz/documents/447945
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odchodem ze školy potenciálně ohroženi, způsoby a metody identifikace 

ohrožených žáků, motivace k dokončení studia. Situace v zemích EU. 

 

žák ; neúspěch ; školní neúspěch ; nedokončení studia ; střední škola ; odborné 

vzdělání ; odborná škola ; prevence ; působení ; příručka ; Evropa 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/448663 

 

9. 

Resilience: některé novější koncepce psychické odolnosti / Vladimír Kebza, 

Iva Šolcová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy 

 

In: Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi -- 

ISSN 0009-062X -- Roč. 59, č. 5 (2015), s. 444-451. 

 

V článku se autoři zaměřují na některé novější přístupy k otázkám resilience 

(psychické odolnosti) a na vývoj metod ke zjišťování její úrovně u konkrétního 

člověka. Nové trendy z posledních několika let jsou spojovány s pojmem 

flexibilita, dále dělená na akceptaci (schopnost přijímat své příjemné i nepříjemné 

psychické zážitky bez potřeby jejich změny) a well-being neboli osobní pohodu. 

Flourishing (rozkvět, rozvoj) - pojetí osobní pohody, štěstí a psychické odolnosti - 

je koncepce podporovaná četnými současnými psychology v USA. Zmíněny jsou 

konkrétní metody na měření stupně resilience u dospělých a měření stupně 

resilience u dětí a mladistvých. 

 

psychologie osobnosti ; psychologie chování ; psychika ; koncepce ; psychické 

vlastnosti ; měření ; flexibilita ; dospělý ; adolescent ; dítě ; psychická odolnost ; 

metoda 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/448476 

 

10. 

Rodinné skupinové konference / Alena Sentenská – cze 

 

In: Školní poradenství v praxi -- ISSN 2336-3436 -- Roč. 2, č. 6 (2015), s. 20-21. 

 

Probační a mediační služba (PMS) nově využívá při řešení protiprávního jednání 

dětí a mladistvých restorativní program - rodinné skupinové konference. Jedná se 

o řízené společné setkání pachatele, oběti, jejich blízkých osob a také zástupců 

komunity, která byla protiprávním jednáním zasažena (spolužáci, učitelé, 

sousedé...). Zapojením všech zúčastněných usiluje PMS o to, aby si dospívající 

http://katalog.npmk.cz/documents/448663
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pachatelé uvědomili následky svých činů. Konference tak mohou přispět k 

nalezení přiměřeného způsobu potrestání pachatele a současně zohlednit zájmy 

oběti i dotčené komunity. Kazuistika a zkušenosti ředitele ZŠ. 

 

mládež ; dítě ; rodina ; trestný čin ; riziková skupina ; rizikové dítě ; delikvence 

mládeže ; nesprávné chování ; nápravná výchova ; nápravné zařízení pro 

mladistvé ; kurátorský dohled ; skupinové poradenství ; Rodinné skupinové 

konference ; probace ; mediace ; kazuistika 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/448249 

 

11. 

Sociální a osobní činitelé celkové životní spokojenosti respondentů v datech 

European Quality of Life survey 2012 (EQSL 2012) / Jozef Výrost, Ilona 

Gillernová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy 

 

In: Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi -- 

ISSN 0009-062X -- Roč. 59, č. 5 (2015), s. 393-405. 

 

Kvalitu života je třeba chápat jako multidimenzionální konstrukt, na jehož 

postižení se používají dvě skupiny indikátorů: objektivní a subjektivní. Osm 

objektivních indikátorů (materiální životní podmínky, práce, zdraví, vzdělání, 

volnočasové a sociální vztahy, ekonomické a fyzické bezpečí, řízení společnosti a 

základní práva, životní prostředí), subjektivní indikátory (životní spokojenost, 

emoční prožívání a eudaimonia - pojímána jako optimální psychologické 

fungování. Výzkum životní spokojenosti v rámci Evropské unie (EQSL 2012). Na 

otázky odpovídalo 43000 osob. Prediktory osobní spokojenosti. Výsledky a 

závěry studie. 

 

život ; spokojenost ; ukazatel ; zaměstnání ; zdraví ; vzdělání ; sociální role ; 

výzkum ; subjektivní pohoda ; Evropská unie ; bezpečí ; životní spokojenost 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/448474 

 

12. 

Testování žáků ve škole při podezření na užití návykové látky (alkoholu nebo 

jiné návykové látky). Část 1 / Monika Puškinová – cze 

 

In: Školní poradenství v praxi -- ISSN 2336-3436 -- Roč. 2, č. 6 (2015), s. 2-5. 

 

http://katalog.npmk.cz/documents/448249
http://katalog.npmk.cz/documents/448474


Cílem článku je zmapovat základní právní pravidla umožňující testování žáků ve 

škole při podezření na užití návykové látky, přispět k provádění testování ve 

školách za podmínek stanovených zákonem a varovat školy před unáhleným 

testováním. V textu jsou uvedeny odkazy na právní předpisy, metodická 

doporučení a stanoviska. V závěru přehledné schéma podmínek orientačního 

testování. 

 

žák ; nesprávné chování ; test ; základní škola ; drogy ; toxikomanie ; závislost ; 

alkohol ; kouření ; zákon ; školská legislativa 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/448236 

 

13. 

Trendy ve výživě českých dětí školního věku v letech 2002-2014 = Dietary 

trends among Czech school children between 2002-2014 : HBSC studie : HBSC 

study / Jaroslava Voráčová, Erik Sigmund, Dagmar Sigmundová -- cze -- 

Obsahuje bibliografické odkazy 

 

In: Tělesná kultura -- ISSN 1211-6521 -- Roč. 38, č. 2 (2015), s. 83-103. 

 

Východiska, metodika a výsledky studie, jejímž cílem bylo analyzovat vývojový 

trend ve stravovacích návycích u 11, 13 a 15 letých chlapců a dívek v České 

republice v období od roku 2002 do roku 2014. Data byla získána z české verze 

mezinárodní studie HBSC. Sledována byla zejména pravidelnost snídaní ve 

všedních dnech a během víkendů a konzumace ovoce, zeleniny, sladkostí a 

slazených nápojů. 

 

stravovací zvyklosti ; jídlo ; chlapec ; dívka ; starší školní věk ; analýza ; směr ; 

výzkum ; výsledek výzkumu ; Česká republika 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/448516 

 

14. 

Vybrané aspekty kvality školního stravování / Jitka Krmíčková, Zdena 

Trestrová – cze 

 

In: Speciál pro školní jídelny : příloha časopisu Řízení školy -- ISSN 2336-6818 -

- Roč. 1, č. 2 (2015), s. 9-11. 

 

Identifikátory kvality školního stravování, výživové normy a spotřební koš, 

pestrost stravy, suroviny, technologické postupy. Hodnocení kvality školního 

http://katalog.npmk.cz/documents/448236
http://katalog.npmk.cz/documents/448516


stravování, zastoupení makroživin a mikroživin, receptury, pokrmy. Kontrolní 

orgány, kontrolní činnost, metodika. Legislativa. 

 

školní stravování ; jídelna ; jídlo ; výživa ; zdraví ; inspekce ; kontrola ; kvalita ; 

legislativa ; školní strava ; strava 
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http://katalog.npmk.cz/documents/448312 

 

15. 

Životní koučování při vzdělávání mladých lidí? / Jitka Navrátilová -- cze -- 

Obsahuje bibliografické odkazy 

 

In: Andragogika : čtvrtletník pro vzdělávání dospělých -- ISSN 1211-6378 -- Roč. 

19, č. 4 (2015), s. 13-22. 

 

Životní koučink jako jedna z metod přípravy mladých lidí na jejich budoucí 

profesi a život. Koučink a jeho potenciál pro rozvoj myšlení. Uplatňování 

koučinku v procesu učení, ve školách. Koučování a jeho přístup k lidskému 

potenciálu, mladí lidé a životní koučink. 

 

vzdělávání ; mládež ; rozvoj osobnosti ; psychologie osobnosti ; osobnost ; 

myšlení ; rozvíjení schopností ; příprava na život v dospělosti ; koučování ; 

poradenství 
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http://katalog.npmk.cz/documents/448610  
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