
 

1.  Bakalářská a diplomová práce : od zadání po obhajobu / Jana Kapounová, 

Pavel Kapoun -- Vydání 1. 

Praha : Grada, 2017 -- 134 stran 

     ISBN 978-80-271-0079-8 

     Sign.: II 114645V1 

diplomová práce ; prezentace ; metodika ; vysokoškolská 

kvalifikační práce ; bakalářská práce ; struktura ;    

informační zdroje ; citace 

Vysokoškolská kvalifikační práce. Téma práce. Struktura. 

Primární a sekundární informační zdroje. Bibliografická 

citace. Forma a úprava práce. Prezentace. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=456681 

 

2.  Desetiminutovky : koncovky podstatných a přídavných jmen / Pavla 

Brožová, František Brož -- 1. vydání 

Brno : Edika, 2017 -- 95 stran 

     ISBN 978-80-266-1076-2 

     Sign.: II 114670V1 

čeština ; pravopis ; diktát ; cvičení ; podstatná jména ; přídavná 

jména ; skloňování 

Koncovky podstatných a přídavných jmen. Skloňování. Příprava 

na přijímačky ke studiu na střední školy. Procvičování. 

 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=457159 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=456681
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=457159


3.   Jak budovat dobrý vztah s rodiči žáků / Robert Čapek, Marek Lauermann, 

Irena Příkazská, Miroslav Vosmik, Jan Vyhnálek 

Praha : Raabe - Společnost pro kvalitní vzdělávání, [2017] -- 116 stran 

     ISBN 978-80-7496-295-0 

     Sign.: III 38600/3V1 

žák ; škola ; základní škola ; vztah rodiče-škola ; vztah 

rodiče-žák ; vztah učitel-žák ; vztah rodiče-učitel ;     

interpersonální vztahy ; mezikulturní komunikace ; 

komunikace ; třídní učitel ; podpora ;  

Vztah školy a rodiny. Spokojený žák = spokojený rodič. 

Komunikace třídního učitele, školy s rodinou žáka.   

Specifika komunikace. Škola a veřejnost. Rodič jako 

dobrovolník. Řešení výchovných a výukových problémů 

žáků. Podpůrná opatření při vzdělávání žáka s SVP. 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=456391 

 

4. Jak se učitelé učí : cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování / 

Klára Šeďová, Roman Švaříček, Martin Sedláček, Zuzana Šalamounová -- Vydání 

první 

Brno : Masarykova univerzita, 2016 -- 325 stran -- cze 

     ISBN 978-80-210-8462-9 

     Sign.: II 114630V1 

výuka ; učení ; dialog ; učitel ; odborný rozvoj zaměstnanců 

; komunikace ; praxe ; sebedůvěra ; video ;     metodologie 

; výzkum ; dialogické vyučování ; reflexe 

Sociokulturní teorie jako východisko. Dialogické vyučování. 

Podpora profesního rozvoje učitelů. Využití videa, 

videonahrávky. Metodologie výzkumu. Reflexe a rozvoj 

praktické moudrosti. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=456622 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=456391
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=456622


5. Jak se úspěšně učit : nejlepší strategie a techniky / Eberhardt Hofmann, 

Monika Löhle ; překlad Iva Michňová -- První vydání 

Praha : Grada, 2017 -- 189 stran -- cze 

     ISBN 978-80-271-0286-0 

     Sign.: II 114646V1 

 

učení ; paměť ; mentální mapa ; zkouška ; emoce ; asociační 

učení ; elaborace učiva ; time management ; relaxační 

metody 

Učení a paměť. Krátkodobá a dlouhodobá paměť. 

Strukturování. Vizualizace. Motivace. Plánování učení.    

Komunikace a prezentace. Zkoušky. Techniky uvolnění. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=456683 

 

6.  Jdu do školy : chytrý pomocník pro děti a rodiče / Simona Pekárková ; 

ilustrovala Jana Baborová ; básničky a hádanky napsala a ilustrovala Ivana 

Knetlová -- 1. vydání 

Praha : Fragment, 2017 -- 218 stran 

     ISBN 978-80-253-3111-8 

     Sign.: III 38647V1 

předškolní výchova ; předškolní dítě ; pohybový rozvoj ; 

grafomotorika ; myšlení ; řečová dovednost ; akustické 

vnímání ; pozornost ; komunikace ; rodinná výchova ; 

dotazník ; cvičení 

Ucelený soubor základních dovedností a znalostí, které 

by si měl předškolák osvojit. Dotazník pro předškoláka. 

Grafomotorika. Motorika. Poruchy pozornosti. 

Specifické poruchy učení. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=457164 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=456683
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=457164


7.  Mezigenerační učení : teorie, výzkum, praxe / Milada Rabušicová, Karla 

Brücknerová, Lenka Kamanová, Petr Novotný, Kateřina Pevná, Zuzana 

Vařejková -- 1. vydání 

Brno : Masarykova univerzita, 2016 -- 294 stran -- cze 

     ISBN 978-80-210-8460-5 

     Sign.: II 114634V1 

výchova ; vzdělávání ; generační vztahy ; neformální 

vzdělávání ; celoživotní vzdělávání ; informální učení ;     

škola ; pracoviště ; společenství ; pedagogický výzkum ; 

metodologie ; analýza 

Mezigenerační učení jako pojem, jako setkávání generací, 

jako proces informálního učení, jako proces uvědomované 

změny. Podpora mezigeneračního učení v českých školách. 

Pracoviště jako místo k učení. Prostředí, sociální i 

organizační podmínky. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=456626 

 

8.  Proč chtěl ptakopysk do Solopisk, aneb, Vybraná slova pro vybíravé děti / 

Daniela Kalinová ; ilustroval Martin Krkošek -- První vydání 

Praha : Mladá fronta, 2016 -- 124 stran 

     ISBN 978-80-204-3768-6 

     Sign.: II 114674V1 

 

čeština ; pravopis ; říkanka ; povídka ; vypravěčství ; 

zajímavosti 

Knížka plná vtipných říkanek, povídek, zajímavostí a 

vyprávění. Vyjmenovaná slova v trochu jiném podání. 

 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=457169 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=456626
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=457169


9.  Teorie a praxe projektové výuky / Jana Kratochvílová -- 2. vydání 

     Brno : Masarykova univerzita, 2016 -- 160 stran -- cze 

     ISBN 978-80-210-8163-5 

     Sign.: II 114629V1 

vzdělávání ; systém výchovy a vzdělávání ; učitel ; 

vzdělávání učitelů ; profesní příprava ; projektová 

metoda ; výuka ; terminologie ; integrovaná výuka ; 

sebehodnocení ; empirický výzkum ; interpretace ; 

Česko ; volné psaní ; kvantitativní výzkum ; století 20-

21 ; 2001-2003 ; 2001 - 2010 

Dítě 21. století. Východisko proměny výchovy a 

vzdělávání. Pedagogické odkazy projektové výuky v     

minulosti. Typologie projektů. Profesní příprava k 

učitelství. Empirický výzkum. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=456621 

 

 

10.  Větné rozbory expres / Vlasta Gazdíková -- 1. vydání 

Brno : Edika, 2017 -- 159 stran 

     ISBN 978-80-266-1074-8 

     Sign.: II 114677V1 

 

čeština ; syntax ; věta ; cvičení ; větné členy ; větné rozbory 

Základní větné členy: podmět a přísudek. Rozvíjející větné 

členy: přívlastek, předmět a příslovečné určení.     Věty a 

souvětí. Cvičení a opakování. 

 

      

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=457172 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=456621
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=457172

