
    

1.     Ať mohou přijeti : organizace poválečné repatriace a návratů 1942-1947 / 

Jana Kasíková -- Vydání první. Edice:1938-1953 (Academia) 

Praha : Academia, 2017 -- 293 stran 

     ISBN 978-80-200-2818-1     Sign.: II 115554V1 

válka ; United Nations Relief and Rehabilitation 

Administration ; Spojenci (koalice). ; Československo ; 

druhá světová válka ; repatriace ; repatriant ; 

mezinárodní pomoc ; humanitární pomoc ; sociální 

pomoc ; 1942-1947 

Repatriace a repatrianti po válce. Před koncem války: 

mezinárodní přípravy a plány organizování repatriace.     

Československé státní orgány a zajištění repatriace. 

Cizinci a repatriace v Československu. Československá     

veřejnost a repatriace. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=467258 

 

2.     Česká filharmonie pod tlakem stalinské kulturní politiky v padesátých 

letech / Michaela Iblová -- Vyd. 1. 

Praha : Karolinum, 2014 -- 247 s. -- cze 

     ISBN 978-80-246-2332-0     Sign.: II 115515V1 

Vážná hudba v komunistické kulturní politice. Česká 

filharmonie první poloviny dvacátého století. Osobnost     

Karla Ančerla. Dramaturgie a koncertní činnost České 

filharmonie na konci čtyřicátých a v první polovině     

padesátých let. Organizační struktura České filharmonie. 

Politická a státněbezpečnostní kontrola a řízení. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=467037 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=467258
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=467037


3.     Deprese : zvládněte ji bez léků a získejte svůj život zpátky : včetně 

třicetidenního plánu na změnu životního stylu / Kelly Broganová a Kristina 

Lobergová ; překlad: Jana Kočičková -- 1. vydání 

Brno : BizBooks, 2018 -- 296 stran -- cze 

     ISBN 978-80-265-0727-7 

     Sign.: II 115501V1 

 

žena ;  deprese ; zdraví ; hygiena ; životní styl ; stravovací 

zvyklosti ; prevence ; zdravý životní styl ; přírodní     léčitelství 

; naturopatie 

Pravda o depresi. Přirozená léčba, aby celému tělu bylo 

dobře. 

 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=466987 

 

4.     Ex definitione : pansofické pojmy J.A. Komenského a jejich dobové 

kontexty : studie Martinu Steinerovi / Lenka Řezníková a Vladimír Urbánek 

(eds.) -- Vydání první 

     Praha : Filosofia, 2017 -- 360 stran -- cze, cze ger 

     ISBN 978-80-7007-504-3 

     Sign.: II 115574V1 

 

filologie ;  filozofie ; komeniologie ; sémantika ; Komenský, 

Jan Amos, ; pansofie ; novověká filozofie ; století 17 

Studie obsažené v této publikaci představují vybrané pojmy, 

jež Komenský do svého slovníku zařadil, a z historických, 

filosofických, filologických a dalších pozic interpretují jejich 

sémantický obsah, kulturní význam či rozličné diskursy.     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=467308 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=466987
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=467308


5.     Můj rok 1958 / Jarmila Frejtichová, Alena Breuerová -- 1. vydání 

Brno : BizBooks, 2018 -- 229 stran 

     ISBN 978-80-265-0725-3 

     Sign.: II 115585V1 

 

dějiny dvacátého století  ; svět ; společnost ; kultura ; 

Československo ; událost ; masová kultura ; každodenní     

život ; 1958 ; 1951-1960 

Rok 1958 je považován za nenápadný, ale důležitý. Žádná 

mimořádná událost naši zemi nepostihla, ale ti, kteří jej 

pamatují, o něm mluví jako o prvním roce, kdy začal být 

ve společnosti cítit aspoň mírný závan svobody. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=467335 

 

6.     Náhradní péče o dítě / Lucie Trnková -- Vydání první 

Praha : Wolters Kluwer, 2018 -- xiv, 151 stran 

     ISBN 978-80-7552-864-3 

     Sign.: II 115485V1 

náhradní rodina  ; ohrožené dítě ; práva dítěte ; ústavní 

výchova ; Česko ; náhradní rodinná péče ; sociálně-

právní ochrana 

Historický vývoj náhradní péče a sociálně-právní ochrany 

dítěte na našem území. Systém a indikace náhradní péče 

o dítě. Osvojení. Mezinárodní osvojení. Pěstounství. 

Svěření dítěte do péče jiné osoby. Hostitelství. 

Poručenství a opatrovnictví. Ústavní výchova. Řízení ve 

věcech poručenství, opatrovnictví, ústavní výchovy a 

pěstounské péče. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=466952 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=467335
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=466952


7.     Obrázkovník pro nácvik správného chování. Etiketa / Hana Zobačová, Klára 

Weishäupelová-Hockeová -- Vydání první 

V Praze : Pasparta, 2017 -- 47 stran 

     ISBN 978-80-88163-86-2 

     Sign.: II 115486V1 

kulturní chování ;  dítě ; postižený ; etiketa 

Základy dobrého chování pro malé děti od čtyř 

do šesti let názornou formou a na konkrétních 

příkladech. Použitá metoda obrázků, která je 

srozumitelná pro děti s běžným vývojem, ale 

také pro děti s hendikepem či s opožděným 

mentálním vývojem.      

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=466953 

 

8.     Pojetí případové sociální práce (casework a casemanagement) / odborný 

garant a editor vydání: Pavel Navrátil ; autoři kazuistik: Jan Kaňák, Zuzana 

Klápšťová, Jitka Navrátilová, Ladislav Ptáček, Karel Řezáč 

Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2017 -- 72 stran 

     ISBN 978-80-7421-137-9 

     Sign.: II 115513/2V1 

sociální práce ;  pěstounská péče ; podpora ; rodina ; 

marginální jedinec ; Česko ; krizové situace ; 

pěstounská     rodina ; kazuistika ; případová sociální 

práce 

Krizová situace vyvolaná konflikty ve škole. Adaptace 

dítěte v pěstounské rodině. Podpora rodin s dětmi (v 

evidenci OSPOD). Člověk bez domova. Doprovázení 

pěstounských rodin. Doporučení pro kvalitní praxi. 

      

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=467004 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=466953
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=467004


9.     Průvodce po světě současné estetiky / Věra Beranová -- Vydání první 

Slušovice : Monument, 2017 -- 171 stran -- cze 

     ISBN 978-80-88143-13-0 

     Sign.: II 115528V1 

 

estetika ;  umění ; terminologie ; slovník ; teorie umění ; 

kulturologie ; oborová terminologie ; výkladový     slovník ; 

terminologický slovník 

Terminologie z estetiky s termíny užívanými v populárně 

vědních i čistě populárních textech. 

 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=467058 

 

10.     První republika u stolu / Jaroslav Vašák -- 1. vydání 

[Brno] : CPress, 2017 -- 334 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh 

     ISBN 978-80-264-1711-8 

     Sign.: II 115441V1 

 

jídlo ;  stravovací zvyklosti ; Česko ; gastronomie ; 

Vánoce ; osobnosti ; kuchařské recepty ; první 

republika ; 1918-1939 ; 1918-1938 

Rozmary, choutky a pochoutky slavných. Vánoce 

za první republiky. Recepty a gastronomické 

zajímavosti z první republiky. 

 

      

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=466733 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=467058
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=466733


11.     Přínosy a limity terénní sociální práce / odborný garant a editor vydání: 

Dana Nedělníková ; autoři kapitol: Kateřina Hůlová, Drahomíra Pavlíková, Ivana 

Šimíková, Vladimíra Salvetová, Kateřina Glumbíková 

Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2017 -- 56 stran 

     ISBN 978-80-7421-138-6 

     Sign.: II 115513/3V1 

sociální práce ;  streetwork ; raná péče ; obec ; Česko ; 

terénní práce ; vyloučená lokalita 

Depistáž v terénní sociální práci. Potenciál (terénní) sociální 

práce na obci. Reflexe limitů terénního programu (nejen) 

zdravotně sociální pomoc. Terénní sociální práce ve 

službách rané péče. Partnerský přístup v terénní sociální 

práci v sociálně vyloučené lokalitě. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=467005 

 

12.     Rodičem kdykoliv a jakkoliv? : průvodce asistovanou reprodukcí a 

náhradní rodinnou péčí / Hana Konečná et al. -- První vydání 

Praha : Mladá fronta, 2017 -- 255 stran -- cze 

     ISBN 978-80-204-4652-7 

     Sign.: II 115487V1 

náhradní rodina ; adopce ; rodičovství ; neplodnost ; 

asistovaná reprodukce ; náhradní rodinná péče ; umělé 

oplodnění 

V posledních desetiletích došlo k obrovským změnám v 

rodinném chování. Přispěla k tomu především hormonální 

antikoncepce a metody asistované reprodukce – ta nyní může 

udělat rodiče v podstatě z kohokoliv a kdykoliv.  

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=466961 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=467005
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=466961


13.     Soukromý zájem ve veřejném prostoru / Miroslav Kalný -- První vydání 

Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2017 -- vii,190 stran -- cze 

     ISBN 978-80-261-0707-1 

     Sign.: II 115530V1 

občanské právo ;  veřejné právo ; právní dualismus ; 

soukromí ; veřejný zájem ; veřejný prostor ; teorie práva 

Dualismus práva soukromého a veřejného. Soukromý 

zájem. Veřejný zájem. Veřejný prostor. Veřejné užívání. 

Veřejné vlastnictví. Střet soukromého a veřejného zájmu. 

Veřejný zájem v právních předpisech. Veřejné 

prostranství. Internet - veřejný prostor. Kauza Corso. 

 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=467061 

 

14.     Třetí vlna v kognitivně-behaviorální terapii : nové směry / Miloš Šlepecký, 

Ján Praško, Antónia Kotianová, Jana Vyskočilová -- Vydání první 

Praha : Portál, 2018 -- 231 stran -- cze 

     ISBN 978-80-262-1340-6 

     Sign.: II 115495V1 

psychoterapie ; kognitivně-behaviorální terapie ; 

psychické trauma ; všímavost ; dialekticko-behaviorální     

terapie 

Kniha přibližuje nové přístupy v kognitivně-behaviorální 

terapii, které se více zaměřují na analýzu hluboce     

zakořeněných vzorců v uvažování a chování, jež vznikly u 

jedinců, kteří byli v raném dětství vystaveni  škodlivému 

působení a u nichž v důsledku toho vznikly obtížně 

měnitelné způsoby uvažování a chování. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=466981 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=467061
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=466981


15.     Vznik a vývoj písma / Jana Průšová -- 2. přepracované vydání 

V Praze : Jana Průšová, 2017 -- 179 stran 

     ISBN 978-80-270-3121-4 

     Sign.: II 115565V1 

 

písmo  ;  dějiny ; dějiny písma ; vznik ; vývoj písma ; druhy 

písma ; evropská písma ; latinka ; nelatinková     písma ; 

kaligrafie 

První díl zachycuje písmo jako lidskou činnost, která má 

v různých kulturách různé vlastnosti, nicméně se stále 

jedná o jednu oblast s určitými společnými znaky. Druhý 

díl je věnován výhradně historii latinky, jak je zjevná z 

paleografických i epigrafických památek. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=467270 

 

16.     Základy metodologie výzkumu / Ludvík Eger, Dana Egerová -- 2. 

přepracované a rozšířené vydání 

V Plzni : Západočeská univerzita, 2017 -- iv, 184 stran 

     ISBN 978-80-261-0735-4 

     Sign.: II 115534V1 

 

výzkum ;  etika ; metodologie ; souhrnné hodnocení ; 

dotazník ; dotazování ; vysoká škola ; sociální vědy ;     

vědecký výzkum ; kvantitativní výzkum ; kvalitativní 

výzkum ; smíšený výzkum ; vyhodnocení dat 

Věda, výzkum, metodologie vědy. Strategie výzkumu. 

Vyhledávání, posuzování a využívání informačních     

zdrojů. Vyhodnocování dat z výzkumu. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=467065 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=467270
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=467065

