
 
 

1.     Bilingvní programy a jejich reflexe v přípravě učitelů cizích jazyků / Dagmar 
Švermová, Pavla Nečasová 
Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011 -- 121 s. -- cze 
     ISBN 978-80-7290-540-9 
     Sign.: II 115242V1 

jazyková výuka ;  bilingvismus ; dvojjazyčné 
vzdělávání ; vzdělávání učitelů ; vzdělávací program 
; Česko ; 
bilingvní výuka ;  kurikulární reforma ; učitel cizích 
jazyků ; bilingvní gymnázium 
Bilingvismus a bilingvní výuka. Nástin historického 
vývoje bilingvní výuky. Popis konkrétních forem 
bilingvní výuky realizovaných na území České 
republiky nebo ve spolupráci s ČR. Průzkum stavu 
reflexe nové kurikulární reformy do výchovně-
vzdělávacího procesu na bilingvních gymnáziích. 
Reflexe kurikulární reformy do přípravy budoucích 
učitelů cizích jazyků. 

     
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=464477 
 
 
2.     Dyspraxie : vývojová porucha pohybové koordinace / Olga Zelinková ; 
ilustrace Libor Drobný -- Vydání první 
Praha : Portál, 2017 -- 140 stran 
     ISBN 978-80-262-1266-9 
     Sign.: II 115278V1 

porucha učení ; porucha motoriky ; tělesně postižený ; 
dítě ; adolescent ; dospělý ; diagnostika ; komunikace ; 
nápravná výchova ; rodina ; škola ; relaxace ; vývojová 
porucha koordinace ; sebeobsluha ; kazuistika ; volný čas 
 
Projevy dyspraxie: od narození, předškolní věk, školní věk, 
dospívání, dospělost. Diagnostika. Dyspraxie a další 
poruchy. Život s dyspraxií. Kazuistiky. 
 

     
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=464775 
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3.     Etická výchova : učebnice [pro 8. - 9. ročník základních škol a víceletá 
gymnázia] / Hana Ginterová, Světlana Hajdinová ; [ilustrace Alena Legierská] 
Praha : Národní institut pro další vzdělávání, [2014] -- 128 s. -- cze 
     ISBN 978-80-87449-57-8 
     Sign.: III 37810/AV2 

 
etika ; mravní výchova ; asertivita ; emoce ; komunikace ; 
sexuální výchova ; vcítění ; základní škola ; 
víceleté gymnázium ; důstojnost ; etické chování ; ctnost 
; ročník 8 ; ročník 9 
 
Učebnici tvoří 36 lekcí, které jsou rozděleny do 
jednotlivých témat.  Pro lepší orientaci v učebnici slouží 
ikony. K učebnici patří také metodika pro učitele a 
pracovní listy pro žáky. 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=464624 
 
 
4.     Etická výchova : učebnice [pro 6. - 7. ročník základních škol a víceletá 
gymnázia] / Marie Navrátilová, Hana Brichová, Marcela Matějcová ; [ilustrace 
Roman Bureš] 
Praha : Národní institut pro další vzdělávání, [2014] -- 112 s. -- cze 
     ISBN 978-80-87449-56-1 
     Sign.: III 37809/AV2 

 
mravní výchova ; etika ; rodina ; komunikační schopnost ; 
emoce ; příroda ; ochrana životního prostředí ; 
základní škola ; ročník 6 ; ročník 7 
      
Učebnici tvoří 36 lekcí, které jsou rozděleny do jednotlivých 
témat.  Pro lepší orientaci v učebnici slouží ikony. K učebnici 
patří také metodika pro učitele a pracovní listy pro žáky. 
 
 

 
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=464621 
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5.     Etická výchova : učebnice [pro 4. - 5. ročník základních škol] / Květa Trčková, 
Romana Zemanová ; [ilustrace Roman Bureš] 
Praha : Národní institut pro další vzdělávání, [2014] -- 96 s. -- cze 
     ISBN 978-80-87449-55-4 
     Sign.: III 37808/AV2 

  
mravní výchova ; etika ; komunikační schopnost ; 
komunikace ; nonverbální komunikace ; asertivita ; emoce 
; vcítění ; sebeúcta ; sebehodnocení ; základní škola ; ročník 
4-5 
Učebnici tvoří 36 lekcí, které jsou rozděleny do jednotlivých 
témat.  Pro lepší orientaci v učebnici slouží ikony. 
K učebnici patří také metodika pro učitele a pracovní listy 
pro žáky. 
 

 
 
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=464617 
 
 
6.     Key data on teaching languages at school in Europe : 2017 edition / 
European Commission, EACEA, Eurydice 
Brussels : Education, Audiovisual & Culture Executive Agency, 2017 -- 176 stran 
     ISBN 978-92-9492-482-7 
     Sign.: III 38987V1 

 
cizí jazyk ; jazyková výuka ; učení ; školní vzdělávání ; 
Evropa ; 2017 
 
Vzdělávací politika týkající se výuky a učení cizím 
jazykům v 42 evropských vzdělávacích systémech. 
      
 
 
 
 

 
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=464223 
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7.     Klinická škola a její role ve vzdělávání učitelů / Vladimíra Spilková, Anna 
Tomková, Nataša Mazáčová, Jana Kargerová a kolektiv 
[Praha] : Retida spol. s r.o., 2015 -- 197 stran 
     ISBN 978-80-260-9405-0 
     Sign.: II 115283V1 

 
učitel ; profesní příprava ; vzdělávání učitelů ; pedagogická 
praxe ; pedagogická dovednost ; hodnocení ; 
základní školství ; asistentská praxe ; klinická škola 
Klíčové koncepty - reflektivní model učitelského vzdělávání, 
realistický přístup k přípravě učitelů, klinická 
praxe a klinické zkušenosti. Tvorba a ověřování nových 
forem klinické praxe. Asistentská praxe ve studiu 
učitelství pro i. a 2. stupeň ZŠ. Inovativní aktivity při přípravě 
budoucích učitelů. 

 
     
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=464828 
 
 
8.     Komenský a Bacon : dvě raně novověké cesty k obnově vědění / Jan Čížek 
Červený Kostelec : Pavel Mervart , 2017 -- 214 stran -- cze 
     ISBN 978-80-7465-265-3 
     Sign.: II 115244V1 

 
filozofie ; pedagogika ; pedagog ; vzdělávání ; 
komeniologie ; Bacon, Francis, ; Komenský, Jan Amos, 
; Anglie ; Česko ; filozof ; pansofie ; století 16-17 ; 
století 17 
 
Komenského cesta k nápravě vědění. Baconovo úsilí o 
obnovu vědění. Komenský a Bacon: Dvě raně 
novověké cesty k obnově vědění. 
 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=464483 
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9.     Maturita 2018 z českého jazyka a literatury - ČJ / autorsky zpracovali: Petra 
Adámková, Dagmar Dvořáková, Soňa Havlíčková, Šárka Pešková, Pavel Šidák, 
Vlasta Tobolíková -- Vydání první 
Brno : Didaktis, [2017] -- 144 stran 
     ISBN 978-80-7358-281-4 
     Sign.: III 38999V1 

 
čeština ; didaktický test ; písemná práce ; ústní zkouška ; 
maturita ; státní maturita ; střední škola ; 2018 
 
Příručka na přípravu maturitní zkoušky z českého jazyka 
a literatury: didaktický test, písemná práce a ústní 
zkouška. 
 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=464605 
 
 
 
10.     Maturita 2018 z matematiky - M / autorské zpracování: Dana Gazárková 
(II. část, celek 9; didaktický test 3), Marie Chadimová (II. část, celek 2,5), Běla 
Vobecká (II. část, celek 1, 3, 4, 8; didaktický test 1), René Vokřínek (II. část, celek 
6, 7; didaktický test 2) -- Vydání první 
Brno : Didaktis, [2017] -- 140 stran 
     ISBN 978-80-7358-282-1 
     Sign.: III 38998V1 

 
matematika ; maturita ; státní maturita ; učivo ; didaktický 
test ; střední škola ; 2018 
 
Informace o maturitní zkoušce z matematiky.  Tipy a 
doporučení pro používané pomůcky. Didaktický test. 
Průběh maturitní zkoušky. 
 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=464604 
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11.    Moderní pedagogika / Jan Průcha -- Šesté, aktualizované a doplněné vydání 
Praha : Portál, 2017 -- 483 stran 
     ISBN 978-80-262-1228-7 
     Sign.: II 115280V1 

 
pedagogika ; žák ; vzdělávání ; učitel ; profese ; profesní 
dráha ; začínající učitel ; kurikulum ; učebnice ; vztah 
učitel-žák ; klima třídy ; klima školy ; edukace ; školní 
třída 
 
Terminologie pedagogiky. Edukační realita - základní 
pojmy a vztahy. Edukační procesy. Školní edukace.     
Psychosociální klima ve třídě. Profesní dráha učitelů. 
Struktura a funkce učebnic. 
 

     
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=464777 
 
 
 
12.     Modernisation of higher education in Europe: academic staff - 2017 / 
European Commission, EACEA, Eurydice 
Brussels : Education, Audiovisual & Culture Executive Agency, 2017 -- 168 stran 
     ISBN 978-92-9492-508-4 
     Sign.: III 38986V1 

 
vysokoškolské studium ; školská politika ; vyučující 
personál ; inovace ve vzdělávání ; modernizace ; Evropa 
; pracovní místo ; 2017 
 
Akademický sbor v proměnách vysokoškolského 
vzdělávání v Evropě. Data o vysokoškolských 
vzdělávacích systémech z 35 zemí. 
 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=464222 
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13.     Procvičme si jazýček! : edukační listy k procvičení motoriky mluvidel / 
koncepce Jitka Kaulfuss ; ilustrace Edita Plicková -- 4., rozšířené vydání 
[Praha] : Logos, [2017] -- 2 listy, 6 listů vymačkávacích karet 
     ISBN 978-80-906707-2-3 
     Sign.: III 39005V1 

 
dítě ; řeč ; motorika ; vývoj řeči ; logopedie ; cvičení ; 
mluvidlo 
 
Rozšířené vydání úspěšného edukačního programu pro 
zlepšení motoriky mluvidel a posílení orofaciálního 
svalstva. 
 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=464631 
 
 
14.     Slovníček pojmů z českého jazyka a literatury / František Brož ; ilustroval 
Petr Palma -- 1. vydání 
Praha : Fragment, 2017 -- 118 stran 
     ISBN 978-80-253-3386-0 
     Sign.: II 115246V1 

 
čeština ; literární výchova ; terminologie ; přijímací 
zkouška ; základní škola ; víceleté gymnázium ; první 
stupeň ; cvičení ; test 
 
Definice a pojmy z českého jazyka a literatury jsou 
jednoduše vysvětleny. Užitečný pomocník při přípravě 
do školy, ale také při přípravě na jednotné přijímací 
zkoušky na osmileté  gymnázia. Testové úlohy pro 1. 
stupeň ZŠ. 
    
 

  
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=464485 
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15.     Studijní neúspěšnost na vysokých školách : teoretická východiska, 
empirické poznatky a doporučení / Aleš Vlk, Jakub Drbohlav, Tomáš Fliegl, 
Vladimír Hulík, Šimon Stiburek, Václav Švec -- Vydání první 
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) , 2017 -- 154 stran -- cze 
     ISBN 978-80-7419-248-7 
     Sign.: II 115233V1 

 
vysoká škola ; vysokoškolské studium ; nedokončení 
studia ; školní neúspěch ; školská politika ; Česko ; 
země Evropské unie ; školní neúspěšnost 
 
První česky psané dílo, které systematickým způsobem 
shrnuje dosavadní poznatky o studijní (ne)úspěšnosti 
na vysokých školách. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=464220 
 
 
 
16.     Testujme a rozvíjejme svoje dítě / Mária Tóthová Šimčáková, Petra Arslan 
Šinková, Monika Antošová, Monika Klapková ; překlad Dagmar Pilařová -- První 
vydání 
Praha : Fortuna Libri, [2017] -- 217 stran -- cze 
     ISBN 978-80-7546-129-2 
     Sign.: II 115289V1 

 
dítě ; psychický vývoj ; motorika ; řeč ; hygiena ; zdraví 
; sourozenec ; vztah rodiče-dítě ; rodinná výchova ; hra 
; učení ; pozornost ; vnímání ; paměť ; školní zralost ; 
test ; vstup do školy 
 
Vývojová stadia dítěte a jejich specifika. Faktory 
ovlivňující vývoj. Zdraví dítěte. Rodičovský přístup a 
výchova. Učení a dítě. Komunikace s dítětem. 
Jednoduché testy a náměty na stimulaci. 

     
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465032 
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17.     Výchova ke zdravému životnímu stylu : učebnice pro 2. stupeň ZŠ a 
odpovídající ročníky víceletých gymnázií / Milada Krejčí, Lenka Šulová, František 
Rozum, Dagmar Havlíková -- 1. vydání 
Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2017 -- 200 stran 
     ISBN 978-80-7489-358-2 
     Sign.: III 39004V1 

interpersonální vztahy ; sociální komunikace ; rozvoj 
osobnosti ; vývoj dítěte ; člověk ; komunikační 
schopnost ; asertivita ; předškolní dítě ; zdraví ; 
výživa ; životní styl ; rámcový vzdělávací program ; 
základní škola ; víceleté gymnázium ; druhý stupeň ; 
vstup do školy ; ochrana člověka za mimořádných 
událostí ; výchova ke zdraví 
Vztahy mezi lidmi. Dorozumívání. Sociální vývoj 
dítěte. Rozvoj osobnosti. Emocionální změny. 
Stravovací návyky a zlozvyky. Životní styl. Ochrana 
člověka za mimořádných událostí. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=464629 
 
 
18.     Vzácné školní obrazy. V. díl, Sklizeň ve světě / autor: Alena Matyášová -- 
První kritické vydání 
Praha : Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského, 2017 -- 83 
stran 
     ISBN 978-80-86935-37-9 
     Sign.: VI 10309/5V1 

školství ; výuka ; učební pomůcka ; prvouka ; ilustrace ; 
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. 
Komenského (Praha, Česko). ; muzejní sbírka ; školní 
obraz ; století 20 
 
Knižní vydání sbírkového fondu školních obrazů NPMK - 
Sklizeň ve světě - využívané k názornému zobrazení ve 
výuce. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=464731 
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