
 

 

1.     Buďte šťastnějším rodičem s NLP / Judy Bartkowiak ; překlad: Zuzana Zafarová 

-- 1. vydání 

Bratislava : D.T. Studio, 2018 -- 256 stran -- cze 

     ISBN 978-80-970884-9-1 

     Sign.: II 115791V1 

rodinná výchova ; výchova ; vzdělávání ; dítě ; rodiče ; 

sebedůvěra ; psychologie chování ;     kognitivně-

behaviorální terapie ; priority ; každodenní život 

Kniha vysvětluje metodu neurolingvistického 

programování (NLP) a její praktické využití ve výchově dětí. 

Používání prověřených technik NLP vám může pomoci cítit 

se sebejistě a rozhodně a vychovat tak šťastné a     

sebevědomé dítě. 

https://katalog.npmk.cz/documents/468334 

 

2.     E-learning jako prostředek pro rozvoj cizojazyčného akademického psaní v 

anglickém jazyce / Gabriela Hublová -- 1. vydání 

Brno : Masarykova univerzita, 2017 -- 233 stran -- cze, cze eng 

     ISBN 978-80-210-8818-4 

     Sign.: II 115796V1 

angličtina ; jazyková výuka ; e-learning ; text ; sloh ; student 

; komunikační schopnost ; psaný projev ; struktura a 

kompozice textu ; koherence a koheze textu 

V centru pozornosti publikace je posouzení vlivu čistě e-

learningového kurzu cizojazyčného akademického     psaní 

v anglickém jazyce na rozvoj diskurzivní kompetence 

participujících studentů. 

https://katalog.npmk.cz/documents/468339 

https://katalog.npmk.cz/documents/468334
https://katalog.npmk.cz/documents/468339


 

3.     Gerontopedagogika / Pavel Mühlpachr -- 2. vyd. 

Brno : Masarykova univerzita, 2009 -- 203 s. -- cze 

     ISBN 978-80-210-5029-7 

     Sign.: II 115790V1 

gerontologie ; gerontopedagogika ; stáří ; starší člověk 

; nemoc ; mentální handicap ; vzdělávání ; pedagogika     

dospělých ; univerzita třetího věku ; aktivita ; sexualita 

; ústavní péče ; hospic ; umírání 

Stáří jako společenský fenomén. Koncept úspěšného 

stárnutí. Chorobné procesy ovlivňující stáří. Syndrom     

demence. Senioři z pohledu sociální patologie. 

charakteristika ústavní péče. Celoživotní vzdělávání a     

výchova dospělých. 

https://katalog.npmk.cz/documents/468333 

 

4.     Grafomotorika a čtení SPU : pro děti od 6 do 9 let : pracovní listy určené žákům 

1. až 3. ročníku ZŠ,     procvičování pro děti se specifickými poruchami učení, aktivity 

pro nácvik psaní, čtení a vnímání -- 1. vydání 

Praha : Raabe, 2018 -- 96 stran 

     ISBN 978-80-7496-365-0 

     Sign.: III 39212V1 

    

speciální pedagogika ; porucha učení ; grafomotorika ; školní 

věk ; cvičení 

96 úžasných aktivit k nácviku i docvičování při výuce psaní a 

čtení pro děti se specifickými poruchami učení, které mají 

obtíže v grafickém projevu či se zvládnutím techniky čtení. 

https://katalog.npmk.cz/documents/468258 

https://katalog.npmk.cz/documents/468333
https://katalog.npmk.cz/documents/468258


5.     Interdisciplinární přístup v rané logopedické intervenci / Ilona Bytešníková -- 

1. vydání 

Brno : Masarykova univerzita, 2017 -- 262 stran -- cze 

     ISBN 978-80-210-8659-3     Sign.: II 115848V1 

logopedie ; raná péče ; porucha řeči ; rodičovská 

účast ; pedagogický výzkum ; analýza vstupů a 

výstupů ;     porucha komunikace ; logopedická 

prevence ; dítě s vadou řeči 

Raná logopedická intervence. Mezioborová 

spolupráce při intervenci u dítěte s deficity ve vývoji 

komunikační schopnosti. Předškolní vzdělávání v 

kontextu péče o dítě s deficity. Rodič a jeho úloha v 

rané logopedické intervenci. Analýza názorů 

logopedů, foniatrů, pedagogů na přístupy k dětem.  

Výsledky šetření, návrhy a opatření pro praxi. 

     https://katalog.npmk.cz/documents/468638 

 

6.     Kontrakt (dohoda) jako předpoklad reedukace žáka s poruchou emocí a chování 

na základní škole / Ivan Jařabáč -- Vydání první 

Ostrava : Montanex, 2018 -- 112 stran 

     ISBN 978-80-7225-453-8     Sign.: II 115802V1 

porucha chování ; dítě ; školní věk ; záškoláctví ; lhaní ; 

krádež ; delikvence ; nápravná výchova ; prevence ; 

poradenství ; pedagogická diagnostika ; zákrok ; 

pedagog ; výchova ; streetwork ; sociální péče ; kázeň ; 

základní škola ; šikana ; porucha emocí ; problémové 

chování ; kazuistika 

Prevence, výchova, edukace a reedukace žáků s 

poruchami emocí a chování na základní škole. 

Implementace dohody o spolupráci mezi rodiči, školou 

a žákem s poruchou emocí a chování. 

     https://katalog.npmk.cz/documents/468345 

https://katalog.npmk.cz/documents/468638
https://katalog.npmk.cz/documents/468345


7.     Lesk a bída vzdělávání / Vladimíra Dvořáková, Jiří Smrčka -- Vydání první 

Praha : Knižní klub, 2018 -- 207 stran 

     ISBN 978-80-242-6106-5 

     Sign.: I 34522V1 

vzdělávání ; vysoké školství ; školská politika ; ekonomika 

školství ; Česko ; sociální aspekt ; etické aspekty ;     

morální aspekty ; století 21 

Publikace se věnuje odvrácené tváři současného 

vysokého školství. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/468346 

 

 

8.     Metoda ukotvujících vinět a její využití v pedagogickém výzkumu / Hana 

Voňková -- 1. vydání 

Praha : Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 2017 -- 261 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7290-954-4 

     Sign.: II 115783V1 

pedagogický výzkum ; metodologie ; hodnocení žáka ; 

sebehodnocení ; rodina ; škola ; pedagogická     

metodologie ; zakotvená teorie ; model CHOPIT ; rodina 

a škola 

Teoretické základy metody ukotvujících vinět. Aplikace 

v sociálních vědách. Statistické přístupy. Zpracování     

dat. Formulace vinět a jejich umístění v dotazníku. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/468293 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/468346
https://katalog.npmk.cz/documents/468293


9.     Nápravná cvičení - český jazyk a literatura : vzděláváme žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami na 2. stupni ZŠ / Jitka Kendíková 

Praha : Raabe - Společně pro kvalitní vzdělávání, [2018] -- 123 stran 

     ISBN 978-80-7496-364-3 

     Sign.: III 39216V1 

čeština ; gramatika ; literární výchova ; sloh ; speciální 

vzdělávací potřeby ; základní škola ; druhý stupeň ;     

náprava ; cvičení 

Inspirace pro učitele, asistenty pedagoga, ale i speciální 

pedagogy a rodiče žáků se speciálními vzdělávacími     

potřebami. Obsahuje pracovní listy z gramatiky, slohu a 

literatury. 

https://katalog.npmk.cz/documents/468262 

 

 

10.     Odpojte své dítě od sítě : 101 způsobů, jak se odtrhnout od přístrojů a užívat 

si skutečného života / Liat Hughes Joshiová ; z anglického originálu How to unplug 

your child ... přeložila Jitka Ondryášová -- Vydání první 

Praha : Euromedia Group, 2018 -- 127 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7549-632-4 

     Sign.: I 34527V1 

 

dítě ; mládež ; výchova dítěte ; aktivita ; tvořivost ; 

mentální hygiena ; volný čas 

Nabídka různých aktivit, jak v dnešní přetechnizované 

době trávit volný čas jinak než před obrazovkou, ať už   

jsou to mobilní telefony, tablety, notebooky či televize. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/468569 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/468262
https://katalog.npmk.cz/documents/468569


11.     Otevřená rodina : cesta, během níž vyrostou děti i rodiče / Shefali Tsabaryová 

; překlad: Viktor Jurek -- 1. vydání 

Brno : BizBooks, 2018 -- 302 stran -- cze 

     ISBN 978-80-265-0734-5 

     Sign.: II 115840V1 

rodičovská role ; vztah rodiče-dítě ; výchova dítěte ; 

emoce ; inteligence ; sebeuvědomění ; dovednost ;     

vcítění ; psychologie rodiny ; výchova k rodičovství 

Vědomé rodičovství - revoluce ve výchově. Hledejte, co 

vás jako rodiče svazuje, a osvoboďte celou rodinu.     

Budujte a pěstujte blízký vztah s dětmi. Otevřete se a 

rozkveťte. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/468611 

 

 

12.     Pedagogická příprava učitelů praktického vyučování : odborná konference 

sítě TTnet ČR : konference se konala 30.11.-1.12. 2017 v Berouně / editorka Anna 

Konopásková 

Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2018 -- 79 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7481-201-9 

     Sign.: III 39226V1 

učitel odborného výcviku ; pedagogická praxe ; vzdělávání 

učitelů ; kvalifikace ; osobnost ; praktické     vyučování 

 

Sborník příspěvků týkajících se pedagogické praxe a specifik 

přípravy učitelů odborné přípravy. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/468307 

https://katalog.npmk.cz/documents/468611
https://katalog.npmk.cz/documents/468307


13.     Prevence rizikového chování ve školství / Michal Miovský a kolektiv ; -- Druhé, 

přepracované a doplněné vydání 

Praha : Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015 -- 328 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7422-391-4 

     Sign.: II 115811/1V1 

 

školství ; dítě ; mládež ; chování ; prevence ; vzdělávací 

program ; rizikové chování ; sociální problém ; 2001-

2020 

Historie a současné pojetí školské prevence rizikového 

chování v ČR. Minimální preventivní program školy.     

Podpora vzdělávání a zdroje informací v prevenci. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/468381 

 

 

14.     Programy a intervence školské prevence rizikového chování v praxi / Michal 

Miovský a kolektiv ; -- Druhé, přepracované a doplněné vydání 

Praha : Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015 -- 405 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7422-391-4 

     Sign.: II 115811/3V1 

základní školství ; dítě ; mládež ; chování ; prevence ; 

vzdělávací program ; záškoláctví ; šikanování ; agrese ;     

sekta ; týrané dítě ; rizikové chování ; sociální problém ; 

adiktologie 

Minimální preventivní program základní školy. Pravidla 

pro vytvoření "bezpečné školy". Příklady dobré praxe 

všeobecné školské prevence. Programy všeobecné 

prevence pro rodiče. 

https://katalog.npmk.cz/documents/468383 

https://katalog.npmk.cz/documents/468381
https://katalog.npmk.cz/documents/468383


15.     Řízení pedagogického procesu v současné škole / Václav Trojan 

Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017 -- 132 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7290-961-2 

     Sign.: II 115785V1 

pedagogika ; výchova ; vzdělávání ; kurikulum ; řízení školy 

; hospitace ; vyučující personál ; základní škola ;     

pedagogická evaluace ; pedagogický proces 

Faktory ovlivňující pedagogický proces. Řízení školního 

kurikula. Klíčové osoby pedagogického procesu. Sdílení 

pedagogického procesu. Kritéria kvality školy pro základní 

vzdělávání. 

https://katalog.npmk.cz/documents/468296 

 

 

 16.     Specifické aspekty výuky českého jazyka na středních školách u žáků se 

zrakovým postižením : učební text pro posluchače ČJ učitelství 2. a 3. stupně / Klára 

Eliášková 

Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017 -- 132 stran 

     ISBN 978-80-7290-966-7 

     Sign.: II 115786V1 

čeština ; literární výchova ; jazyková výuka ; maturita ; 

zrakově postižený ; didaktika ; pomůcky žáka ;     střední 

škola ; předmětová didaktika ; didaktické pomůcky 

Cíle a vyučovací metody jazykové výuky u žáků se 

zrakovým postižením. Edukace žáků se zrakovým     

postižením na střední škole. Pomůcky v hodinách 

českého jazyka. Státní maturitní zkouška ve vztahu k     

žákům se zrakovým postižením. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/468297 

https://katalog.npmk.cz/documents/468296
https://katalog.npmk.cz/documents/468297

