
 

 

1.     1918 Rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa / Jan Rychlík -- Vydání 

první 

Praha : Vyšehrad, 2018 -- 275 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7429-988-9     Sign.: II 116237V1 

dějiny dvacátého století ; válka ; politika ; stát ; Rakousko-

Uhersko ; Československo ; první světová válka ; odboj ; 

století 20 ; - 1918 ; 1914-1918 ; 1918 

Rakousko-Uhersko před první světovou válkou. Národy 

monarchie a Velká válka. Češi, Slováci a odboj do     

počátku roku 1917. Rok 1917 - neúspěšný pokus o 

reformu monarchie. Jaro 1918: na cestě k zániku     

monarchie. Agónie a zánik monarchie. 

https://katalog.npmk.cz/documents/470514 

 

2.     Alzheimer : rodinný průvodce péčí o nemocné s Alzheimerovou chorobou a 

jinými demencemi : ztráta paměti, změny chování a nálad, jak vydržet v roli 

ošetřovatele, každodenní péče o blízké s demencí či ztrátou paměti / Nancy L. 

Mace, Peter V. Rabins ; přeložil Daniel Micka -- 6. přepracované a aktualizované 

vydání 

Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018 -- 427 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7553-583-2     Sign.: II 116178V1 

nemoc ; mentální handicap ; terapie ; mozek ; agresivita 

; emoce ; rodina ; podpora ; Alzheimerova choroba ;     

ztráta paměti ; ošetřovatelská péče ; domácí péče ; 

zdravotní problémy ; dlouhodobá péče 

Základní zdroj informací pro ty, kteří pečují o nemocného 

s Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence. 

Předkládá řadu návodů k péči, seznamuje s možnostmi 

prevence i podpůrné léčby. 

https://katalog.npmk.cz/documents/470327 

https://katalog.npmk.cz/documents/470514
https://katalog.npmk.cz/documents/470327


3.     Co v průvodcích nebývá, aneb, Historie Prahy k snadnému zapamatování / 

Stanislava Jarolímková -- Vydání třetí 

Praha : Motto, 2018 -- 279 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh 

     ISBN 978-80-267-1221-3 

     Sign.: II 116099V1 

kultura ; společnost ; vlastivěda ; dějiny ; Praha (Česko) ; 

všeobecnosti a zajímavosti 

Netradiční a zábavný průvodce Prahou pro turisty, rodiny 

a zvídavé děti, které nudí letopočty, stavební slohy,     

střídající se panovníci, ale přitom se dozví mnoho 

zajímavosti o událostech, domech, ulicích a lidech. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/469972 

 

 

4.     Děti systému, aneb, Juvenilní justice nezákonného odebírání dětí z biologických 

rodin : autobiografická kniha faktu / Helga Scharschmied -- Prvé vydání 

[Krásno] : Johanna Helga Scharschmied, 2018 -- 188 stran 

     ISBN 978-80-270-4138-1 

     Sign.: II 116226V1 

rodina ; adopce ; adoptivní rodiče ; vztah rodiče-dítě ; 

práva dítěte ; soudní rozhodnutí ; Scharschmied,     

Helga, ; soudní proces ; autobiografie ; století 20-21 

Životní příběh s úředními důkazy jako faktickou ukázku 

toho, kam až je "ochranitelský" systém schopný zajít    za 

asistence státních pracovníků a jaký fatální dopad má 

jejich činnost v životech dětí a jejich rodin. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/470500 

https://katalog.npmk.cz/documents/469972
https://katalog.npmk.cz/documents/470500


5.     Digital childhoods : technologies and children's everaday lives / Susan J. Danby, 

Marilyn Fleer, Christina Davidson, Maria Hatzigianni editors 

Singapore : Springer, [2018] -- xii, 287 stran 

     ISBN 978-981-10-6483-8 

     Sign.: II 116227V1 

 

dítě ; výchova ; informační technologie ; každodenní život 

Digitální technologie a děti v jejich každodenním životě. 

Jejich vliv na dítě. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/470501 

 

 

6.     Držme se pevně : párová terapie zaměřená na emoce / Sue Johnson ; z 

anglického originálu Hold me tight, přeložila Pavla Le Roch -- Vydání první 

Praha : Portál, 2018 -- 262 stran -- cze 

     ISBN 978-80-262-1376-5 

     Sign.: II 116197V1 

psychoterapie ; emoce ; láska ; partnerské vztahy ; 

partnerská terapie ; párová psychoterapie 

Terapie zaměřená na emoce vnímá milostný vztah 

jako vazbu (attachment) svou intenzitou a 

hloubkou podobnou té, která se v raném dětství 

utváří mezi matkou a dítětem. Rozpoznání tohoto 

vzorce je prvním   krokem k tomu, aby se partneři z 

tohoto kruhu vymanili, rozpoznali u sebe i u 

druhého bolavá místa, naučili se navzájem 

naslouchat svým hlubším emocím, byli tu opět 

jeden pro druhého a především posilovali vzájemné 

pouto a životně důležitou citovou vazbu. 

https://katalog.npmk.cz/documents/470365 

https://katalog.npmk.cz/documents/470501
https://katalog.npmk.cz/documents/470365


7.     Duchovní rozměr fenoménu Foglar / Pavel Hošek (ed.) 

Praha : Dingir, 2018 -- 223 stran -- cze 

     ISBN 978-80-86779-48-5 

     Sign.: II 116150V1 

společnost ; literatura pro děti a mládež ; dílo ; 

náboženství ; vnímání ; skauting ; Foglar, Jaroslav, ; 

česká literatura ; spiritualita ; sociologie literatury ; 

duchovní aspekty ; civilní náboženství ; vnímání 

literárního díla ; století 20 

Vynikající znalci Foglarovy tvorby v knize nabízejí 

interpretaci jednotlivých aspektů jeho díla, přičemž     

orientující perspektivou všech studií je sledování 

spirituálního rozměru Foglarova působení, jak 

výchovného, tak uměleckého. 

https://katalog.npmk.cz/documents/470200 

 

8.     Epištoly o elitách a lidu / Vlastimil Vondruška -- Vydání první 

Brno : MOBA, 2018 -- 258 stran 

     ISBN 978-80-243-8317-0 

     Sign.: II 116165V1 

 

společnost ; elita ; politika ; Česko ; Evropa ; krize 

společnosti ; století 21 

 

Kniha je volným pokračováním "Breviáře pozitivní 

anarchie". Rozebírá zejména otázku elit a lidu jakožto     

dvou rozdílných společenských entit. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/470293 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/470200
https://katalog.npmk.cz/documents/470293


9.     Geriatrická paliativní péče a komunikace o nemoci / Ladislav Kabelka -- Druhé, 

přepracované a doplněné vydání 

Praha : Mladá fronta, 2018 -- 341 stran -- cze 

     ISBN 978-80-204-5049-4 

     Sign.: II 116240V1 

medicína ; nemoc ; bolest ; komunikace ; etika ; péče ; 

geriatrie ; paliativní péče ; pečovatel ; chronické     

onemocnění ; syndrom ; spiritualita ; umírání ; 

psychologické aspekty ; sociální aspekt ; péče o 

pozůstalé ; doprovázení ; kvalita života 

Geriatrická paliativní péče je souzněním pokory, úcty, 

zkušenosti a dovedností. Věnuje se nemocným vyššího     

věku, většinou v posledních měsících jejich života. 

Paliativní péče jako profesní i životní postoj. 

https://katalog.npmk.cz/documents/470520 

 

 

10.     Gesta : hrajeme si s Kamínkem : pohybem k mluvené řeči / koncepce: Jitka 

Kaulfuss ; ilustrace: Petra Z. Jelen 

[Praha] : Logos, [2018] -- 14 listů vymačkávacích karet, 1 dvojlist základní 

informace 

     ISBN 978-80-906707-3-0 

     Sign.: III 39529V1 

komunikace ; nonverbální komunikace ; řeč ; dítě ; 

poznávací proces ; batole 

126 barevných karet se znázorněnými gesty. Gesta jsou 

významným pomocníkem při rozvoji dětské řeči.  Gesto 

musí být vidět, slyšet a mělo by být zábavné. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/470478 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/470520
https://katalog.npmk.cz/documents/470478


11.     Jak se žije Čechům v současné Evropě? / Jaroslava Pospíšilová, Eva Krulichová 

a kol. -- Vydání I. 

Praha : Academia : Sociologický ústav AV ČR, 2018 -- 170 stran -- cze 

     ISBN 978-80-200-2855-6 

     Sign.: II 116167V1 

názor ; postoj ; hodnotový systém ; Česko ; Evropa ; Češi 

; Evropané ; sociální poměry ; kvalita života ;     2016-

2017 ; století 21 

Zevrubná analýza postojů Evropanů v mnoha oblastech 

jejich života, ať už jde o celkové hodnotové     nastavení, 

spokojenost se životem, obavy z kriminality a migrace, 

kvaltu demokracie, nebo sociální kapitál. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/470295 

 

 

12.     Jakou barvu má pondělí? : jak autismus změnil jednu rodinu k lepšímu / Carrie 

Cariello ; z anglického originálu Whar color is Monday přeložila Monika Kittová -- 

Vydání první 

Praha : Portál, 2018 -- 165 stran -- cze 

     ISBN 978-80-262-1388-8 

     Sign.: II 116204V1 

 

rodina ; dítě ; autistický jedinec ; postižený ; Cariello, 

Carrie, ; každodenní život ; autobiografické vzpomínky 

Matka pěti dětí, z nichž jedno ma poruchu autistického 

spektra, ukazuje, jak probíhal a probíhá rodinný život,     

s čím se potýkají a co zažívají. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/470372 

https://katalog.npmk.cz/documents/470295
https://katalog.npmk.cz/documents/470372


13.     Jazyková integrace a komunikace s cizinci: (úroveň A2) / Svatava Škodová, 

Jitka Cvejnová -- První vydání 

Praha : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro 

další vzdělávání 

     pedagogických pracovníků, 2017 -- 142 stran 

     ISBN 978-80-7481-199-9 

     Sign.: II 116160V1 

čeština ; cizí jazyk ; přistěhovalec ; cizinec ; integrace 

; jazyková výuka ; psaní ; ústní projev ; jazyková 

komunikace ; čtení s porozuměním ; poslech ; 

interpersonální komunikace 

Jazyková politika vůči cizincům. Různé aspekty 

jazykové integrace. Motivace z hlediska jazykové 

integrace. Společný evropský referenční rámec 

(SERR). Čeština jako druhý jazyk. Kulturní specifika 

komunikace s cizinci. Kompetence nerodilého 

mluvčího na úrovni A2. 

https://katalog.npmk.cz/documents/470249 

 

14.     Když už na ničem nezáleží : rádce pro dospívající s depresí a poruchami nálad 

/ Bev Cobain ; z anglického originálu When nothing matters anymore: a survival 

guide for depressed teens přeložila Petra Diestlerová -- Vydání první 

Praha : Portál, 2018 -- 149 stran -- cze 

     ISBN 978-80-262-1387-1     Sign.: II 116198V1 

puberta ; mládež ; psychologie osobnosti ; deprese ; 

porucha chování ; adolescence ; terapie ; afektivní     

porucha ; farmakoterapie ; kazuistika 

Příčiny, příznaky a typy deprese. Souvislosti mezi depresí, 

sebevraždou a zneužíváním drog či alkoholu.     

Nejnovější informace o terapiích, výživě a zdraví a 

seznamy aktuálních zdrojů pomoci. 

https://katalog.npmk.cz/documents/470366 

https://katalog.npmk.cz/documents/470249
https://katalog.npmk.cz/documents/470366


15.     Komplexní kineziologický rozbor : funkční poruchy pohybového systému / 

Radana Poděbradská -- 1. vydání 

Praha : Grada Publishing, 2018 -- 176 stran -- cze 

     ISBN 978-80-271-0874-9 

     Sign.: II 116213V1 

 

lidské tělo ; kineziologie ; rehabilitace ; pohybový 

systém ; funkční porucha ; kineziologický rozbor 

Kineziologický rozbor zahrnuje komplexní posouzení 

pomocí aspekce a palpace, které musí být často     

doplněno o další, specializovaná vyšetření. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/470427 

 

 

16.     Mezi mýty a minarety : Kmoníček, Mendel, Pelikán a Tureček v rozhovorech 

o islámu a muslimském světě / Jan Rovenský a kol. -- Vydání první 

Praha : Filosofia, 2018 -- 306 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7007-523-4 

     Sign.: II 116171V1 

 

islám ; společnost ; kultura ; politika ; islámský 

fundamentalismus ; islámská komunita ; muslimové 

 

Osobité pohledy na politiku, náboženství, dějiny, 

kulturu i mentalitu muslimské civilizace. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/470300 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/470427
https://katalog.npmk.cz/documents/470300


17.     Na vzdělání záleží : jak vzdělanostní rozdíly ovlivňují osudy lidí v české 

společnosti / Dana Hamplová, Tomáš Katrňák (eds.) -- 1. vydání 

Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018 -- 227 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7325-457-5 

     Sign.: II 116156V1 

společnost ; životní styl ; životní úroveň ; hodnotový 

systém ; rodina ; rozvod ; vzdělání ; mzda ; Česko ;     

vzdělanost ; kvalita života ; 1991-2020 

Vzdělání, kulturní kapitál a proměny životního stylu. 

Vzdělanostní nerovnosti. Finanční a nefinanční     

návratnost vzdělání. Vzdělání a: rodičovství, rodina, 

riziko rozvodu. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/470208 

 

18.     Osmičky : osudová výročí českých a československých dějin končící na jednu 

číslici / vedoucí autorského kolektivu Libor Jan ; Tomáš Borovský, Tomáš Dvořák, 

Jiří Hanuš, Libor Jan, Tomáš Knoz, Jiří Malíř, Denisa Nečasová, Jiří Němec, Libor 

Vykoupil, Martin Wihoda -- Vydání první 

Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018 -- 318 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7422-640-3 

     Sign.: II 116173V1 

 

dějiny ; Československo ; Česko ; událost ; 1158-2018 ; 

století 12-21 

Všechna důležitá výročí končící na osmičku přibližují 

variabilními formami historikové z Historického ústavu 

Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/470303 

https://katalog.npmk.cz/documents/470208
https://katalog.npmk.cz/documents/470303


19.     Pod vládou Narcise : co je v sázce, když popřeme rozdíl mezi pohlavími / Tony 

Anatrella ; překlad: Lucie Cekotová 

Brno: Jiří Brauner- Kartuziánské nakladatelství, 2018 -- 185 stran -- cze 

     ISBN 978-80-87864-97-5 

     Sign.: II 116157V1 

 

homosexualita ; narcismus ; společnost ; sexualita ; sociální 

psychologie ; sociální aspekt 

Narcistní společnost. Identifikace a homosexualita. Vývoj 

sexuality. Společenské souvislosti požadavků     

homosexuálů. Homofobie a intelektuální podvod. 

https://katalog.npmk.cz/documents/470209 

 

 

20.     Prarodičovství v současné české společnosti / Jaroslava Hasmanová 

Marhánková a Martina Štípková -- První vydání 

Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) , 2018 -- 232 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7419-265-4 

     Sign.: I 34564V1 

generační vztahy ; rodina ; prarodiče ; péče o dítě ; 

gender ; sociologický výzkum ; rodinné vztahy ; aktivní     

stárnutí ; případová studie 

Rodinné vazby v individualizované společnosti. 

Proměny společenských představ o roli seniorů a role 

prarodičů. Genderová dimenze role prarodiče. 

Porovnání předchozích generací babiček. Dopad 

partnerské situace a genderu prarodičů na jejich 

zapojení do péče. 

https://katalog.npmk.cz/documents/470211 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/470209
https://katalog.npmk.cz/documents/470211


21.     Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky : souvislosti mezi 

zvládáním životních problémů, tělesným zdravím a nemocí / Jan Poněšický -- 2., 

dopl. vyd. 

Praha : Triton, 2014 -- 167 s. -- cze 

     ISBN 978-80-7387-804-7 

     Sign.: I 34565V1 

 

psychosomatika ; nemoc ; psychoterapie ; 

etiopatogeneze 

Shrnuje dosavadní názory lékařů a psychologů, 

zabývajících se psychosomatickými souvislostmi 

nemocí, a zároveň předává autorovy dlouholeté 

zkušenosti v tomto oboru medicíny, jehož krédem je: 

Nemocí netrpí jenom postižený orgán, ale celý člověk. 

https://katalog.npmk.cz/documents/470212 

 

 

22.     Rizikové chování ve sportu dětí a mládeže / Pavel Slepička, Irena Slepičková, 

Jiří Mudrák -- První vydání 

Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018 -- 180 stran -- cze 

     ISBN 978-80-246-3995-6 

     Sign.: II 116189V1 

sport ; adolescent ; mládež ; dítě ; agrese ; podvádění ; 

prevence ; volný čas ; sportovní aktivita ; rizikové     

chování ; doping ; tělesná cvičení ; sociální problém 

Informace zaměřené na nejzávažnější formy rizikového 

chování ve sportu - doping, agresi a podvádění     užívané 

k dosažení úspěchu za každou cenu. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/470352 

https://katalog.npmk.cz/documents/470212
https://katalog.npmk.cz/documents/470352


23.     Tři kroky anthroposofie: filosofie, kosmologie, náboženství : deset 

autoreferátů k Francouzskému kurzu v Goetheanu, Dornach, 6. až 15. září 1922 / 

Rudolf Steiner ; z německého originálu Drei Schritte der Anthroposophie: 

Philosophie, Kosmologie, Religion ... přeložil Radomil Hradil -- Vydání první 

Lelekovice : Franesa, 2018 -- 76 stran -- cze 

     ISBN 978-80-907114-7-1 

     Sign.: II 116190V1 

hermeneutická pedagogika ; poznání ; náboženství ; 

myšlení ; anthroposofie ; duchovní poznání ; spiritualita      

teorie poznání ; prožívání ; duševní život 

Dnešní přírodní vědy ústí do oblasti zpřístupňované 

spirituální, duchovní vědou. Autor ve své knize ukazuje,    

jak k tomu dochází ve filosofii, kosmologii a náboženství. 

https://katalog.npmk.cz/documents/470354 

 

 

 

24.     Úspěšná prezentace : získejte si své publikum krok za krokem / Emma Ledden 

; překlad Eva Křápková -- První české vydání 

Praha : Grada, 2018 -- 168 stran -- cze 

     ISBN 978-80-247-2912-1     

     Sign.: II 116216V1 

 

prezentace ; informace ; úspěch ; ústní projev ; 

komunikační schopnost ; veřejné vystoupení 

Jednoduchý postup, jak vytvořit špičkovou prezentaci, 

která posluchače opravdu zaujme a přesvědčí. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/470433 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/470354
https://katalog.npmk.cz/documents/470433


25.     Vnitřní hra tenisu = Inner game of tennis : mentální stránka vrcholového 

výkonu / W. Timothy Gallwey ; z anglického originálu ... přeložil Pavel Novák -- 3., 

rozšířené vydání 

Praha : Management Press, 2018 -- 182 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7261-556-8 

     Sign.: II 116134V1 

míčové hry ; závodní sport ; výkonnost ; psychologie ; 

myšlení ; psychologické aspekty 

Nejdůležitější dovedností, kterou hráč pomocí metody 

vnitřní hry získává, je umění uvolněné koncentrace,     

objevuje skutečný základ sebevědomí a zjšťuje, že 

tajemství jak zvítězit v jakékoli hře spočívá v umění příliš     

se nesnažit. 

https://katalog.npmk.cz/documents/470077 

 

 

26.     Z nouze život, z nouze smrt? : slovenští Židé v Terezíně, Sachsenhausenu, 

Ravensbrücku a Bergen-Belsenu, 1944-1945 / Daniel Putík -- Vydání první 

Praha : Academia, 2018 -- 239 stran -- cze 

     ISBN 978-80-200-2856-3 

     Sign.: II 116177V1 

 

dějiny dvacátého století ; Slovensko ; Evropa ; Židé ; 

pronásledování ; nacismus ; koncentrační tábor ;     

1944-1945 

Kniha o osudu asi pěti tisíc osob židovského původu 

deportovaných od listopadu 1944 do března 1945     

nacistickými okupačními orgány ze slovenského státu. 

https://katalog.npmk.cz/documents/470308 

https://katalog.npmk.cz/documents/470077
https://katalog.npmk.cz/documents/470308

