
 

 

1.     ADHD a ADD v dospívání : dozrávání a překonávání krizí / Uta Reimann-Höhn 

; z německého originálu  AD(H)S in der Pubertät: Jugendliche stärken und Krisen 

meistern přeložila Alena Bezděková -- Vydání první 

Praha : Portál, 2018 -- 157 stran -- cze 

     ISBN 978-80-262-1362-8     Sign.: II 116052V1 

mládež ; puberta ; ADHD ; hyperaktivita ; vznětlivost ; 

deprese ; závislost ; škola ; rodina ; porucha    pozornosti 

; psychologie adolescentů ; hyperfokus ; hypoaktivita ; 

přecitlivělost 

ADHD a ADD patří k nejčastějším poruchám v dětství a 

dospívání. Typické situace a chování v tomto     období 

jednak vysvětlují pozadí problémů a jednak navrhují 

možné způsoby jednání v každodenním životě. 

https://katalog.npmk.cz/documents/469777 

 

2.  Anorexie, bulimie a psychogenní přejídání : interdisciplinární a transdiagnostický 

pohled / Hana Papežová et al. -- První vydání 

Praha : Mladá fronta, 2018 -- 607 stran -- cze 

     ISBN 978-80-204-4904-7     Sign.: II 116053V1 

zdraví ; anorexie ; bulimie ; fyziologie ; diagnostika ; 

terapie ; prevence ; poradenství ; rodina ; psychoterapie     

; psychogenní přejídání ; kognitivně-behaviorální terapie 

; rodinná terapie 

Historie poruch příjmu potravy. Epidemiologie poruch 

příjmu potravy. Diagnostika a léčba poruch příjmu     

potravy. Nutriční poradenství. Prevence a základní 

poradenství poruch příjmu potravy. Psychoanalytický 

pohled na poruchy příjmu potravy. 

https://katalog.npmk.cz/documents/469778 

https://katalog.npmk.cz/documents/469777
https://katalog.npmk.cz/documents/469778


3.     Církevní dějiny. Novověk / Drahomír Suchánek, Václav Drška -- Vydání 1. 

Praha : Grada, 2018 -- 502 stran -- cze 

     ISBN 978-80-247-3720-1 

     Sign.: II 116057V1 

 

křesťanství ; církev ; dějiny ; společnost ; politika ; 

křesťanská spiritualita ; křesťanská teologie ; 

osvícenství ; sociální změna ; století 16-18 

Evropa ve víru reformace. Strukturální a organizační 

vývoj církví. Vnitřní život a zbožnost v době 

reformace. Církve mezi barokem a osvícenstvím. 

Organizace a činnost církví. Vnitřní život a nauka. 

https://katalog.npmk.cz/documents/469783 

 

 

 

4.     Cviky a protahování při sedavém zaměstnání : první pomoc při bolesti zad : kdo 

více sedí, dříve umírá / Frank Thömmes ; překlad Iva Michňová -- První vydání 

Praha : Grada, 2018 -- 126 stran -- cze 

     ISBN 978-80-247-3493-4 

     Sign.: II 116076V1 

zdraví ; pohyb ; bolest ; zaměstnání ; pracoviště ; tělesná 

cvičení ; záda ; strečink ; kompenzační cvičení ;     kancelář 

; sedavé zaměstnání 

Dlouhodobé sezení doma či v kanceláři nenápadně 

poškozuje zdraví a zkracuje život. Pomocí jednoduchých,     

ale velmi účinných cviků pro posílení a mobilizaci různých 

částí těla, předejdete i vážnějším problémům. 

https://katalog.npmk.cz/documents/469881 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/469783
https://katalog.npmk.cz/documents/469881


5.     Doba jedová 10. Méně medicíny - více zdraví : prevence, diagnostika, screening, 

testy / H. Gilbert Welch ; z anglického originálu Less medicine, more health ... 

přeložil Václav Petr -- 1. vydání 

Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018 -- 269 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7553-564-1 

     Sign.: II 116059V1 

 

 medicína ; nemoc ; prevence ; diagnostika ; zdraví ; 

alternativní medicína ; screening ; zdravotnická péče ;     

kritika 

Názor, že více zdravotní péče neznamená lepší zdraví, ale 

právě naopak. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/469785 

 

 

6.     Domácí první pomoc dětem : co dělat při nehodách, poraněních či nemocech 

/ Vivien J. Armstrongová ; z anglického originálu First aid fast for babies and 

children ... přeložila Miroslava Lánská -- Vydání první 

Praha : Euromedia, 2018 -- 128 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7549-616-4 

     Sign.: II 116078V1 

dítě ; nemoc ; nehoda ; první pomoc ; poranění ; 

bezpečí dětí ; bezpečnost a ochrana zdraví ; lékárnička 

Nepostradatelný průvodce pro rodiče a všechny, kdo 

pečují o děti. Jak rychle a jistě řešit každou dětskou     

nehodu a poranění, od odřenin a řezných ran až po 

uvízlé sousto a otravu. Jak postupovat u dětí různého     

věku. 

https://katalog.npmk.cz/documents/469883 

https://katalog.npmk.cz/documents/469785
https://katalog.npmk.cz/documents/469883


7.     Hospic : příběh naplněné naděje / Jana Sieberová -- Vydání první 

Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016 -- 122 stran 

     ISBN 978-80-7553-038-7 

     Sign.: I 34554V1 

stáří ; nemoc ; zdravotnický personál ; Sieberová, Jana, 

; Domácí hospic Duha (Hořice, Jičín, Česko) ; paliativní 

péče ; hospic ; hospicová péče ; domácí péče ; 

pomáhající chování ; nevyléčitelně nemocný ;     

duchovní vedení ; autobiografické vzpomínky ;  

Silný a inspirující příběh zdravotní sestry, která se vzdala 

kariéry na špičkovém klinickém pracovišti a pustila se 

do budování mobilního hospice. Je to vyprávění o smrti 

a zázracích. 

https://katalog.npmk.cz/documents/469818 

 

 

8.     Kolik morčat se vejde do letadla? : odpovědi na nejzáludnější dětské otázky / 

Laura Overdecková ; překlad: Helena Haraštová -- 1. vydání 

Brno : CPress, 2018 -- 137 stran -- cze 

     ISBN 978-80-265-0770-3 

     Sign.: II 116110V1 

 

počítání ; všeobecnosti a zajímavosti ; kuriozita ; 

kuriozity, rekordy a zajímavosti 

Kniha plná zábavných matematických úloh, na 

nejzáludnější dětské otázky, které zaujmou i dospělé a 

je možné se k nim dopočítat. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/470017 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/469818
https://katalog.npmk.cz/documents/470017


9.     Mluvená mateřština : jak se stát řečníkem během 15 lekcí / Václav Martinec ; 

ilustrace Pavla Hovorková -- 1. vydání 

V Brně : Edika, 2018 -- 151 stran 

     ISBN 978-80-266-1286-5 

     Sign.: II 116081V1 

čeština ; řečnictví ; mluvený jazyk ; ústní projev ; 

řečová dovednost ; komunikační schopnost ; 

jazykolam 

Metodické postupy, které poslouží nejen dětem, ale 

všem, kteří potřebují ve své profesi zkultivovat mluvní     

projev. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/469887 

 

 

10.     Mobilisace 1938 : události, obránci, zrada / Martin Brabec ed. -- Vydání první 

Brno : Extra Publishing, s.r.o., 2018 -- 78 stran 

     ISBN 978-80-7525-171-8 

     Sign.: III 39415V1 

 

dějiny dvacátého století ; armáda ; politika ; 

mezinárodní vztahy ; válka ; Československo ; 1938 

 

Soubor dokumentů týkajících se československé 

mobilizace v roce 1938. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/469888 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/469887
https://katalog.npmk.cz/documents/469888


11.     Mokře chodí v suše : vodník v české literatuře / Pavel Šidák -- Vydání první 

Praha : Academia, 2018 -- 254 stran, 36 stran obrazových příloh -- cze 

     ISBN 978-80-200-2827-3 

     Sign.: II 115873V1 

 

literatura ; dílo ; interpretace ; česká literatura ; 

vodníci ; literární námět ; literární postava 

Kniha popisuje, jak postava vodníka působí v prvotním 

prostředí lidového podání (včetně exkurzu do oblasti 

předfolklorní) a zejména jak přechází do moderní 

umělecké literatury. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/468735 

 

 

12.     "Nechtění" spoluobčané : skupiny obyvatel perzekvovaných či 

marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských i jiných důvodů v 

letech 1945-1989 / Jaroslav Pažout, Kateřina Portmann (eds.) -- Vydání první 

Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2018 -- 254 stran -- cze 

     ISBN 978-80-88292-06-7 

     Sign.: II 116051V1 

 

obyvatelstvo ; menšina ; politika ; stát ; společnost ; 

Československo ; občan ; perzekuce ; 1945-1989 

"Nechtění" spoluobčané z obecné perspektivy. 

"(Ne)chtěné" menšiny. "Nechtění" spoluobčané v 

případových studiích. "Nechtění" spoluobčané ve výuce 

a ve filmu. 

https://katalog.npmk.cz/documents/469776 

https://katalog.npmk.cz/documents/468735
https://katalog.npmk.cz/documents/469776


13.     Péče v závěru života / Helena Kisvetrová 

Praha : Maxdorf, [2018] -- 149 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7345-496-8 

     Sign.: II 116061V1 

člověk ; úzkost ; gender ; dějiny ; paliativní péče ; 

umírání ; rodinná péče ; hospicová péče ; důstojnost ;     

sociální podpora ; duchovní podpora ; spiritualita 

Proces umírání a s ním spojená péče o nemocného v 

závěru života proto určitým způsobem vždy oslovovaly 

a stále oslovují každého člověka, každou kulturu i 

civilizaci. Péče o terminálně nemocné a umírající patří k     

základním principům lékařské, ošetřovatelské i sociální 

péče. 

https://katalog.npmk.cz/documents/469788 

 

14.     Proč spíme : odhalte sílu spánku a snění / Matthew Walker ; překlad Filip 

Drlík 

V Brně : Jan Melvil Publishing, 2018 -- 414 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7555-050-7 

     Sign.: II 116064V1 

   

spánek ; zdraví ; mozek ; sen ; porucha spánku ; 

podřimování ; fyziologické aspekty ; zdravý spánek 

Nejnovější poznatky z výzkumu o spánku. Poprvé v 

historii dnes věda dokáže zodpovědět, proč vůbec 

spíme, jak spánek prospívá našemu tělu a mozku a 

proč má spánková deprivace tak ničivé následky. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/469796 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/469788
https://katalog.npmk.cz/documents/469796


15.     Slovník filosofických pojmů současnosti / Jiří Olšovský -- 4., rozšířené a 

přepracované vydání 

Praha : Vyšehrad, 2018 -- 549 stran 

     ISBN 978-80-7601-001-7 

     Sign.: II 116084V1 

 

filozofie ; terminologie ; současnost ; filozofické pojmy 

Další rozšířené a přepracované vydání výkladového 

slovníku filozofických pojmů současnosti. 

 

  

https://katalog.npmk.cz/documents/469891 

 

 

 

16.     Spirituální péče o nemocné a umírající / Aleš Opatrný 

Červený Kostelec : Pavel Mervart , 2017 -- 175 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7465-269-1 

     Sign.: I 34555V1 

nemocný ; člověk ; bolest ; etika ; spiritualita ; 

umírající ; pastorační péče ; duchovní vedení ; 

kvalita života ; křesťanská spiritualita ; křesťanská 

víra 

Duchovní péče o nemocné má především brát zřetel 

na konkrétního člověka v jeho jedinečném životním     

příběhu a v jeho specifických potřebách. Pomáhající 

se má snažit nemocnému porozumět a nevnucovat 

mu svou vlastní cestu. 

https://katalog.npmk.cz/documents/469825 

https://katalog.npmk.cz/documents/469891
https://katalog.npmk.cz/documents/469825


 

17.     Tajemná zatmění / Petr Horálek -- 2. vydání 

Brno : CPress, 2018 -- 264 stran 

     ISBN 978-80-264-2000-2 

     Sign.: II 116112V1 

 

astronomie ; pozorování ; Měsíc ; Slunce ; zatmění 

Průvodce po patrně nejkrásnějších a zároveň jedněch 

z nejvzácnějších úkazů na obloze - slunečních a     

měsíčních zatměních. Přehled všech zatmění 

viditelných z České republiky a ve světě. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/470019 

 

 

18.     Top 15 vil v CZ : 1927-1939 / Pavel Nejedlý -- 1. vydání v českém jazyce 

[Praha] : Pavel Nejedlý, [2018] -- 40 stran 

     ISBN 978-80-270-2894-8     Sign.: II 115952V1 

 

architektura ; Česko ; vila ; 1925-1940 ; 1927-1939 

 

15 vil, které jsou označeny jako Top vily v CZ. Jedná 

se o období 1925-1940, podle staveb pak přesně     

1927-1939 ve stylu moderní architektury, zejména 

funkcionalismu. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/469232 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/470019
https://katalog.npmk.cz/documents/469232


19.     Únor 1948 : komentované dokumenty / Karel Kaplan -- První vydání 

Praha : Epocha, 2018 -- 463 stran 

     ISBN 978-80-7557-116-8 

     Sign.: II 116085V1 

  

dějiny dvacátého století ; komunismus ; politika ; 

Československo ; Únor 1948 ; převrat ; 1948 

Nástin klíčových událostí československé politiky po 

konci druhé světové války, které vyvrcholily     

komunistickým převratem v únoru 1948. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/469899 

 

 

20.     Vyhnání Čechů z pohraničí v roce 1938 / editorem prvního vydání byl Karel 

Zelený ; úvod Jiří Prokop ; historické shrnutí Nenechme si "vyřezávat" listy z 

historie napsal Jindřich Marek ; autorem obrazové přílohy je Jaroslav Čvančara -- 

Druhé, doplněné vydání, v T&M první 

Praha : Toužimský & Moravec, 2018 -- 134 stran, 56 stran obrazových příloh 

     ISBN 978-80-7264-189-5 

     Sign.: III 39417V1 

dějiny dvacátého století ; etnické vztahy ; 

Československo ; Česko ; Češi ; vyhnání ; Češi a Němci ; 

1938 

Vzpomínky více než dvou set pamětníků na těžký rok 

1938. Zachycují často velice hořké pocity těch Čechů,     

kteří byli krutě vyhnáni ze svých domovů. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/469900 

https://katalog.npmk.cz/documents/469899
https://katalog.npmk.cz/documents/469900


21.     WTF? Co přinese budoucnost a jak ji přežít / Tim O'Reilly ; překlad Aleš Drobek 

-- Vydání první 

Brno : Jan Melvil Publishing, 2018 -- 428 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7555-054-5 

     Sign.: II 116086V1 

 

informační technologie ; technika ; ekonomika ; 

technologie ; budoucnost ; prognóza 

 

Převratná historie IT posledních čtyřiceti let. Náčrt 

optimistické vize budoucnosti. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/469901 

 

 

22.     Zrození republiky : národní revoluce 1918 / František Emmert -- Vydání první 

Praha : Knižní klub, 2018 -- 205 stran 

     ISBN 978-80-242-6203-1 

     Sign.: III 39411V1 

 dějiny dvacátého století ; stát ; společnost ; revoluce ; 

Československo ; republika ; vznik státu ; odboj ; 1918 

; 1914-1920 

Politické a společenské události vedoucí ke vzniku 

samostatného Československého státu : od příprav na 

založení zahraničního odboje T.G. Masarykem až po 

ukotvení Československa v poválečné Evropě. 

https://katalog.npmk.cz/documents/469801 

https://katalog.npmk.cz/documents/469901
https://katalog.npmk.cz/documents/469801

