1.

100 pohledů na Česko / Pavel Scheufler, Jan Vaca a kolektiv -- 1. vydání

Brno : CPress, 2017 -- 308 stran
ISBN 978-80-264-1626-5
Sign.: III 39008V1

fotografie ; dějiny ; současnost ; Česko ; zajímavost
100 pohledů na naší republiku pomocí unikátních
historických a současných fotografií. Zajímavosti
vztahující se k jednotlivým místům.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=464678

2.
Česká katolická literatura v kontextech 1945-1989 / Martin C. Putna -Vydání první
Praha : Torst, 2017 -- 1023 stran
ISBN 978-80-7215-554-5
Sign.: II 115351V1
literatura ; katolicismus ; Česko ; česká literatura ; katolická
literatura ; 1945-1989
Evropská a americká katolická literatura 1945-1989.
Náboženství v české společnosti a politice 1945-1989.
Katolická literární generace poválečná. Katolíci v
poúnorovém exilu. Podzemní církve a kultura.
Underground. Katolíci v posrpnovém exilu. Katolická
antimoderna a postmoderna.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465242

3. Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami / Barbora Osvaldová Jana Čeňková -- Vydání první. Edice: První republika
Praha : Academia, 2017 -- 189 stran -- cze
ISBN 978-80-200-2754-2
Sign.: II 115352V1

žurnalistika ; tisk ; periodikum ; hromadné sdělovací
prostředky ; kultura ; společnost ; publicistika ; literární
časopis ; kulturní časopis ; století 20 ; 1918-1938
Česká meziválečná publicistika, žurnalistika, stranický tisk
a koncerny. Česká kulturní a literární publicistika v
meziválečné době.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465243

4. Dvory a rezidence ve středověku. III, Všední a sváteční život na středověkých
dvorech / [odpovědný redaktor řady Supplementum Dana Dvořáčková-Malá] -1. vyd.
Praha : Historický ústav AV ČR, 2009 -- 549 s. -- cze, ger, pol, slo
ISBN 978-80-7286-153-8
Sign.: II 115330V1
kultura ; společnost ; dějiny středověku ; dvorská společnost
; šlechta ; panovnický dvůr ; sídla ; slavnost ; hierarchie ;
ceremonie ; vzdělanost
Dvorská kultura, dvorský ceremoniál a dvorská hierarchie.
Zábava a slavnosti na dvoře. Město jako výrazový prostředek
osobní reprezentace. Dvorská elita, vzdělanci, ženy a ti druzí.
Písemnictví a literatura na dvoře.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465201

5.
Gender history - to přece není nic pro feministky : kniha, kterou napsali
přátelé a studenti Mileny Lenderové u příležitosti jejího těžko uvěřitelného
životního jubilea / Tomáš Jiránek, Karel Rýdl, Petr Vorel (eds.) -- Vydání první
Pardubice : Univerzita Pardubice, 2017 -- 427 stran -- cze, cze fre, cze fre slo
ISBN 978-80-7560-088-2
Sign.: II 115312V1
historiografie ; žena ; gender ; sociální dějiny ; Lenderová,
Milena, ; Česko ; historička ; století 16 - 21
Tato kniha vznikla u příležitosti životního jubilea Mileny
Lenderové jako společné dílo některých jejích přátel a žáků.
Jednotlivé tematicky zaměřené kapitoly jsou věnovány dílčím
problémům historického výzkumu v kontextu genderové
problematiky od 16. do druhé poloviny 20. století.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465164

6.
Historická antologie hudby v českých zemích (do cca 1530) = Historical
anthology of music in the Bohemian Lands (up to ca 1530)/ Jaromír Černý ... [et
al.] -- 1. vyd.
Praha : KLP, 2005 -- xvi, 302 s. -- cze, cze eng, cze eng lat
ISBN 80-86791-11-4
Sign.: III 39025V1

hudba ; Česko ; století 10-16
Přehled hudby v českých zemích ve středověku,
v období husitství, reformace a renesance asi do roku
1530.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465219

7. Hra na krásný život : estetika v českých zemích mezi lety 1760-1860 / Helena
Lorenzová -- 1. vyd.
Praha : KLP : Ústav dějin umění AV ČR, 2005 -- 271 s., [8] s. barev. obr. příl.
ISBN 80-86791-29-7
Sign.: II 115350V1
estetika ; životní styl ; Česko ; kulturní život ; století 1819
Osvícenská estetika na pražské univerzitě. Časopis
Apollo. Bernard Bolzano a osvícenský josefinismus.
Význam díla Bernarda Bolzana v dějinách estetiky.
Dietetika duše. K praktické filozofii (estetice)
osvícenství a biedermeieru. Kalobiotika, aneb, Hra na
krásný život v praxi. Český biedermeier a náhrobní
poezie. "Staré dobré časy". Obraz doby předbřeznové
v české memoárové literatuře.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465228

8.
Hudební nástroje v souvislostech / Helena Karnetová -- Vydání druhé aktualizované a rozšířené
Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 -- 210 stran
ISBN 978-80-7435-619-3
Sign.: III 39023V1
hudební nástroj ; hudba ; hudební výchova ; vysoká škola
Klasifikace hudebních nástrojů. Nástroje strunné chordofony. Nástroje dechové - aerofony. Nástroje bicí
blanozvučné - membranofony. Elektrofony. Instrumentální
soubory.Výroba hudebních nástrojů v Hradci Králové.
Orfovské nástroje. Tvorba doprovodů písní na orfovské
nástroje. Minizpěvníček. Využití hudebních nástrojů v
muzikoterapii.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465172

9.

Informační válka / Karel Řehka -- Vydání první

Praha : Academia, 2017 -- 218 stran
ISBN 978-80-200-2770-2
Sign.: II 115355V1

válka ; propaganda ; politika ; prostředí ; informační
válka ; informační prostředí ; bezpečnostní politika ;
vojenství ; století 20-21
Informační prostředí a propaganda. Povaha války. Vývoj
a úrovně války. Odkazy z historie. Informační revoluce ve
vojenství. Války sítí. Bezpečnostní politika.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465246

10.
Jak se vyrábí dnešní svět: materiály a dematerializace / Václav Smil ;
překlad: Jana Kočičková -- 1. vydání
Brno : BizBooks, 2017 -- 356 stran -- cze
ISBN 978-80-265-0673-7
Sign.: II 115304V1

technika ; materiál ; suroviny ; materiálové inženýrství ;
materiálová spotřeba ; odpadové hospodářství ; odpady
; minimalizace
Publikace se zabývá hlavními materiály používanými v
dějinách lidstva, od dřeva a kamene přes kovy, slitiny,
plasty až po křemík. Popisuje jejich těžbu, způsob
získávání, výrobu i převažující formy využití.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465077

11.
Kafkův litotes : logika a rétorika dvojité negace / Mathias Mayer ; z
německého originálu Franz Kafkas Litotes ... přeložil Martin Pokorný -- Vydání
první
Praha : Malvern, 2017 -- 146 stran -- cze
ISBN 978-80-7530-104-8
Sign.: II 115356V1

literatura ; logika ; řečnictví ; Kafka, Franz, ; německy psaná
próza ; dvojitá negace ; litotes
Podrobný rozbor Kafkova jazyka, východisek zvolených pro
vyprávění, ale i soukromých dopisů ukazuje, jak tento autor
nenápadně buduje nejistý svět tvořený pravidly, výjimkami
a výjimkami z výjimek.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465247

12. Léta do pole okovaná 1914-1918. Svazek II., 1915 - noví nepřátelé, nové
výzvy / Jaroslav Láník, Tomáš Kykal a kolektiv
Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, 2017 -- 718 stran -cze, eng, ger, slo
ISBN 978-80-7278-715-9
Sign.: II 115380/2V1

válka ; dějiny dvacátého století ; společnost ; Evropa ; první
světová válka ; vojenské dějiny ; 1914-1918 ; 1915
Čtyři desítky statí, které se zaměřují nejen na specifické i
typické události a jevy válečného roku 1915, ale také
informují o badatelských projektech a o zpřístupňování
užitečných informačních zdrojů.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465571

13.

Muzikoterapie a edukace / Marie Beníčková -- Vydání 1.

Praha : Grada, 2017 -- 248 stran
ISBN 978-80-247-4238-0
Sign.: II 115326V1

výchova ; vzdělávání ; dítě ; porucha učení ; muzikoterapie
; psychosomatika ; terapie ; metodika ; terapie zpěvem ;
hudba těla ; hudebně-edukační teorie
Umělecká terapie. Psychosomatická muzikoterapie metody a metodiky. Hudebně-edukační terapie. Terapie
zpěvem. Metodika muzikoterapeutické intervence u dětí
se specifickými poruchami učení.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465189

14. O jazyce bez hranic a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny /
Robert Adam, Ivana Bozděchová, Robert Dittmann, Alena Andrlová Fidlerová,
Jan Chromý, Petr Mareš, Jiří Rejzek, Pavlína Synková, Kateřina Šormová -- Vydání
první
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017 -- 285 stran
ISBN 978-80-7422-516-1
Sign.: II 115357V1
čeština ; jazyk ; lingvistika ; etymologie ; gramatika ;
slovní zásoba ; bohemistika
Publikace autorského kolektivu Ústavu českého jazyka a
komunikace FF UK v Praze pomáhá čtenáři orientovat se
v současné jazykovědné bohemistice. Uvádí řadu
zajímavostí a současných poznatků z oblasti dějiny
češtiny, etymologie, současné slovní zásoby a mluvnické
stránky jazyka, jazyka médií a z obecné jazykovědy.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465248

15.
O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním / Friedrich Nietzsche ; z
německého originálu Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne
přeložila Věra Koubová -- Třetí vydání
Praha : OIKOYMENH, 2017 -- 59 stran -- cze
ISBN 978-80-7298-527-2
Sign.: I 34492V1

filozofie ; poznání ; teorie ; jazyk ; pravda ; německá
filozofie ; lež ; metafora
Autor v díle načrtává své pojetí metaforického a
iluzivního charakteru lidského poznání, které se později
stalo důležitým východiskem jeho úvah o perspektivní a
interpretativní povaze pravdy.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465383

16.
Péče na prodej : jak se práce z lásky stává placenou službou / Adéla
Souralová a kolektiv ; ilustrace Vendula Chalánková -- 1. vydání
Brno : Masarykova univerzita, 2017 -- 249 stran -- cze
ISBN 978-80-210-8651-7
Sign.: II 115318V1

péče o dítě ; domácnost ; sociologický výzkum ; péče o
seniory ; péče o zvířata ; domácí práce ; domácí péče ;
pečovatelská služba ; služby pro domácnost
Péče na prodej se věnuje současnému trendu přesouvání
úkonů tzv. sociální reprodukce ze soukromé sféry rodin a
domácností do veřejného prostředí trhu.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465176

17.

Poruchy vývoje řeči / Olga Dlouhá et al.

Praha : Galén, [2017] -- 254 stran -- cze
ISBN 978-80-7492-314-2
Sign.: II 115288V1
komunikace ; dítě ; řeč ; koktavost ; vývoj řeči ; fonetika
; porucha motoriky ; vada sluchu ; lateralita ; artikulace
; vývojová porucha řeči ; dyslalie ; dysartrie ; rozštěp
patra ; pervazivní vývojové poruchy ; elektivní mutismus
Vývoj komunikace. Vnímání a poznávání jako funkční
systém mozku. Centrální nervový systém. Artikulační a
fonační orgány. Fonetika. Fyziologický vývoj řeči.
Vývojové poruchy řeči. Klasifikace a diagnostika
poruch. Speciální poruchy řeči.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465030

18. Praha neznámá III : procházky po netradičních místech a zákoutích / Petr
Ryska -- První vydání
Praha : Grada Publishing, 2017 -- 232 stran
ISBN 978-80-271-0519-9
Sign.: II 114815/3V1
Třetí díl Prahy neznámé nás opět zavede do méně
známých a často tajemných končin hlavního města.
Objevíme mystické Horní Nové Město s jeho sakrálními i
univerzitními budovami. Poznáme nevšední kouzlo
nouzových kolonií Na Kotlasce a Na Hájku, navštívíme
staré statky v Ďáblicích, jež kdysi bývaly vískou. Projdeme
staré Hlubočepy v údolí Dalejského potoka, zaříznutého
do Prokopských skal, i prastarou ves Prosek s tisíc let
starým kostelem sv.Václava.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465190

19. Relaxační desetiminutovky : aktivity ke zklidnění dětí / Nathalie Peretti ; z
francouzského originálu Relaxations créatives pour les enfants přeložila
Jaroslava Fejková ; ilustrace Libor Drobný -- Vydání první
Praha : Portál, 2017 -- 103 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1263-8
Sign.: II 115279V1

dítě ; předškolní věk ; školní věk ; relaxace ; cvičení ;
duševní zdraví ; tělesná cvičení ; relaxační metody ;
uvolňovací cviky ; duševní zdraví
Inspirace pro zklidnění nesoustředěného nebo "příliš
rozrušeného" dítěte. Relaxační techniky a cvičení
postupně učí dítě při využití představivosti rozpoznávat
stavy svého těla a mysli.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=464776

20. Roboti nastupují : automatizace, umělá inteligence a hrozba budoucnosti
bez práce / Martin Ford ; z anglického originálu Rise of the robots ... přeložili Jan
Prokeš (úvod, závěr a kapitoly 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 10) a Martin Vrba (kapitoly 7, 8 a
9)
Praha : Rybka Publishers, 2017 -- 377 stran -- cze
ISBN 978-80-87950-46-3
Sign.: II 115360V1
Vlna automatizace. Bude to tentokrát jinak? Informační
technologie. Hrozba pro "bílé límečky". Transformace
terciárního školství. Zdravotní péče jako výzva. Technologie a
odvětví budoucnosti. Spotřebitelé, limity růstu ... a krize?
Superinteligence a singularita. Na cestě k novému
ekonomickému
paradigmatu.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465251

21. Sedmý smysl : návod na přežití v době sítí / Joshua Cooper Ramo ; překlad:
Mojmír Moláček -- 1. vydání
Brno : BizBooks, 2017 -- 320 stran -- cze
ISBN 978-80-265-0674-4
Sign.: II 115305V1

počítačová síť ; informační společnost ; sociální změna ;
lidstvo
Nový způsob, jak nahlížet na svět. Sedmý smysl zkoumá
historickou sílu otřásající současným světem a zároveň
vysvětluje její zákonitosti, aby ji mohl kdokoli pochopit a
naučit se s ní pracovat.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465081

22.
Společné a rozdílné v uměleckých kreativních terapiích / Jiří Kantor a
kolektiv -- 1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016 -- 462 stran -- cze, cze slo
ISBN 978-80-244-5124-4
Sign.: II 115321V1

arteterapie ; muzikoterapie ; dotazník ; hodnocení ;
Česko ; expresivní terapie ; dramaterapie ; taneční
terapie
Charakteristika, význam a hodnocení uměleckých
terapií.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465181

23.
Tajemství předků : transgenerační přenos jako výzva a šance / Peter
Teuschel ; z německého originálu přeložil Petr Babka -- Vydání první
Praha : Portál, 2017 -- 238 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1267-6
Sign.: II 115378V1

dědičnost ; psychologie ; emoce ; psychoterapie ;
epigenetika ; psychické trauma ; tabu ; transgenerační
přenos ; emocionální dědictví
Vliv předků jako stimul. Po stopách předků. Naše
emocionální dědictví. Faktor předků: naše výzva i
šance.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465567

24. Triumf průměrného člověka / Ryszard Legutko ; z polského originálu Triumf
człowieka pospolitego přeložil Josef Mlejnek -- 1. vydání
Brno : CDK, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017 -- 226 stran -- cze
ISBN 978-80-7325-433-9
Sign.: II 115322V1

socialismus ; komunismus ; liberalismus ; demokracie
Hlavním tématem je zde komunismus (socialismus) a liberální
demokracie. Podle autora mají obě pozice ve výkladu světa
podobné přístupy, které se projevují zvláště v posledních
desetiletích.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465182

25.
Vývoj katechetiky v českých zemích v letech 1920-1994 / Marie
Zimmermannová
Červený Kostelec : Pavel Mervart , 2017 -- 297 stran -- cze
ISBN 978-80-7465-268-4
Sign.: I 34489V1
křesťanská výchova ; Česko ; katechetika ; katecheze ;
katecheta ; pastorace ; století 20 ; 1920-1994
Vymezení tematiky studie o vývoji katechetiky jako
vědního oboru. Stručný nástin proměny některých
faktorů a jejich vliv na chápání katecheze. Katechetika v
českých zemích v průběhu 20. století.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465185

26. Život v českých zemích za Františka Josefa I. : (1830-1916) / Hana Kneblová
-- První vydání
Praha : Brána, 2017 -- 156 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh
ISBN 978-80-7584-010-3
Sign.: II 115291V1

dějiny ; kultura ; Česko ; Češi ; každodenní život ; 18301916
Každodenní život. Významné sochy a stavby. Slavní Češi.
Za hranicemi Českého království. První světová válka.
Minulost a současnost. Pár zajímavostí navíc.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465036

