Výběr z nových knih 12/2016 – ostatní
1. 100 tipů pro plánování domácí ošetřovatelské péče / Barbara Messer ;
překlad: Renata Halmo -- 1. české vydání
Praha : Grada Publishing, 2016 -- 136 stran -- cze
ISBN 978-80-271-0215-0
Sign.: II 114267V1
zdravotnictví ; péče ; nemocný ; ošetřovatelství ;
domácí péče ; plánování ; MDK
Ošetřovatelské plánování - základna pro kreativní a
láskyplnou péči.
Změňte úhel pohledu a změní se i plánování
ošetřovatelské péče.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=453375

2. 100 tipů pro plánování péče v domovech pro seniory / Barbara Messer;
překlad Renata Halmo -- 1. české vydání
Praha : Grada Publishing, 2017 -- 119 stran -- cze
ISBN 978-80-271-0216-7
Sign.: II 114277V1
zdravotnictví ; péče ; nemocný ; starší člověk ;
ošetřovatelství ; domov pro seniory
Plánování ošetřovatelské péče - záležitost plná
nedorozumění. Krok za krokem - dobrá struktura je
polovinou úspěchu. Ošetřovatelský plán - bez požadavků
to nejde, v knize najdete návod, jak jej dostat na papír a
jak příklady pomáhají.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=453386

3. Assessment centrum : moderní nástroje výběru zaměstnanců / Jana
Pechová, Veronika Šíšová -- Vydání 1.
Praha : Management Press, 2016 -- 178 stran -- cze
ISBN 978-80-7261-452-3
Sign.: II 114335V1
zaměstnanec ; personální řízení ; personální výběr ;
metodika ; hodnocení ; assessment centrum
Rozhovory s odborníky. Výběr zaměstnanců. Metody
personálního výběru. Assessment centrum jako
výběrová metoda. Fáze assessment centra. Virtuální
assessment centrum. Příklady provedení virtuálního
assessment centra z praxe. Případové studie, rolové hry
použitelné v klasickém i virtuálním AC. Autorské
zhodnocení klasického a virtuálního assessment centra.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=453863
4. Čeština na WWW chatu / Eva Jandová ... [et al.] -- Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006 -- 262 s. -cze
ISBN 80-7368-253-2
Sign.: II 114339V1
internet ; komunikace ; čeština ; diskuse ; slovní
zásoba ; dialog ; chat ; jazyková kultura ; nick ; teasing
Internet a chat. Diskusní skupina. Komunikanti.
Emotikony. Nicky v komunikaci na www chatu.
Typologie nicků. Spisovnost a nespisovnost, slovní
zásoba, anglicismy, expresiva, argotismy, emoce,
konvence, pokec, "teasing" a další projevy na chatu.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=453883

5. Facebooková (ne)závislost : identita, interakce a uživatelská kariéra na
facebooku / Marie Pospíšilová -- První vydání
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016 -- 136 stran -- cze
ISBN 978-80-246-3306-0
Sign.: II 114306V1
internet ; identita ; sociální komunikace ; závislost ;
interakce ; sociální učení ; výzkum ; facebook ; sociální
síť ; sebeprezentace ; soukromí ; sociální závislost ;
uživatelská kariéra
Facebook jako současný sociální fenomén. Nové
kontakty, prostory, nástroje komunikace. Sebeprezentace.
Soukromí. Identita. Sociální závislost a sociální učení.
Opuštění a znovunavracení se. Každodennost. Oblíbenost.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=453651

6. K hříchu i k modlitbě : žena devatenáctého století / Milena Lenderová -Vydání druhé, v Karolinu první, přepracované
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016 -- 319 stran -- cze
ISBN 978-80-246-3540-8
Sign.: II 114300V1
žena ; život ; společnost ; domácnost ; vzdělávání ;
politika ; Česko ; každodenní život ; postavení žen ;
století 19
Postavení ženy v české společnosti v kontextu
dějin kultury, dějin každodennosti v průběhu
"dlouhého" 19. století, zhruba od osmdesátých let 18.
století po vznik prvních ženských politických
struktur, tedy do počátku století dvacátého.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=453640

7. Když se řekne komunitní práce / Jaroslava Šťastná -- Vydání první
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016 -- 112 stran
-- cze
ISBN 978-80-246-3356-5
Sign.: II 114310V1
společenství ; komunitní vzdělávání ; sociální
adaptace ; pracovník ; rozvoj ; komunitní práce ;
komunitní spolupráce ; inkluze
Komunitní práce. Základní prvky a procesy
komunitních aktivit. Komunitní vzdělávání.
Komunitní pracovník. Trendy a dilemata současné
komunitní práce a komunitního rozvoje.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=453658
8. Kybernemoc! : jak nám digitalizovaný život ničí zdraví / Manfred
Spitzer ; z německého originálu Cyberkrank! Wie das digitalisierte Leben unsere
Gesundheit ruiniert ... přeložila Iva Kratochvílová – První vydání
Brno : Host - vydavatelství, s.r.o., 2016 -- 388 stran -- cze
ISBN 978-80-7491-792-9
Sign.: II 114301V1
počítačová závislost ; nemoc ; deprese ; interpersonální
distance ; kyberstres ; kybernemoc ; kyberzávislost ;
kyberfobie ; kyberchondrie ; kybersex ; civilizační
choroba ; sociální síť ; digitální média ; psychologické
aspekty ; sociální aspekt ; digitální dětství ; digitální
mládí
Digitalizace všedních dnů narůstá. Autor knihy na
základě nejnovějších vědeckých výzkumu ukazuje, do
jaké míry hraní on-line her, pobyt na sociálních sítích
ohrožuje naše zdraví. Varuje před zdravotními riziky a
vysvětluje, jak se před nimi můžeme chránit.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=453641

9. Perinatální paliativní péče : péče o ženu a její rodinu, rituály rozloučení,
proces truchlení a vyrovnávání se se ztrátou / Kateřina Ratislavová -- 1. vyd.
Praha : Grada, 2016 -- 200 stran -- cze
ISBN 978-80-271-0121-4
Sign.: II 114269V1
těhotenství ; narození ; péče ; kojenecká úmrtnost ;
rodiče ; terapie ; úmrtí ; perinatologie ; paliativní péče ;
novorozenec ; truchlení
Péče o ženu a její rodinu po propuštění z porodnice.
Rituály rozloučení. Proces truchlení a vyrovnávání se se
ztrátou miminka. Právě péče o tyto rodiče bývá pro
zdravotníky, sociální pracovnice, ale i duchovní
náročnější a mohou zde čerpat praktické zkušenosti.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=453377
10. Procházka po Karlově mostě : sochy a sousoší / ilustroval Petr Kopl –
1. vydání
Praha : Fragment, 2016 -- 10 nečíslovaných stran
ISBN 978-80-253-3075-3
Sign.: II 114348V1
sochařství ; kulturní dědictví ; Karlův most (Praha,
Česko) ; sochy ; sousoší ; most ; křesťanští světci ;
umělecká výzdoba
Karlův most – srdce Prahy, místo, kam často směřují
kroky Pražanů a návštěvníků metropole z Čech i ze
zahraničí. Projděte se i vy po tomto nádherném mostě a
poznejte jednotlivé sochy a sousoší, které tvoří
společně s Pražským hradem jedno z nejkrásnějších
panoramat na světě.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=453920

11. Sami doma : bydlení, práce a vztahy lidí žijících v jednočlenných
domácnostech / Barbora Vacková, Lucie Galčanová, Michaela Kvapilová
Bartošová, Lukáš Kala -- Vydání 1.
Brno : Masarykova univerzita, 2014 -- 259 stran -- cze
ISBN 978-80-7465-185-4
Sign.: II 114342V1
mladí dospělí ; samostatnost ; domácnost ;
zaměstnání ; rodina ; byt ; volný čas ; Česko ; jedinec ;
singles ; vztah ; kvalita života
Kniha přibližuje stále rozšířenější zkušenost
mladých dospělých s budováním samostatného domova
– bez rodičů, partnerů či partnerek nebo dětí.
Prostřednictvím hloubkových rozhovorů poskytují
informace jak prožívají budování vlastního místa a
nabízí jiný pohled na lidi - "sólisty" a "sólistky".

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=453887

12. Svět digitálních technologií / editor Zdeněk Friedmann
Praha : Raabe, [2011] -- 90 stran v různém stránkování
ISBN 978-80-86307-02-2
Sign.: III 38458/5V1
informační technologie ; výuka ; fotografie ;
grafika ; digitální fotoaparát ; vektorová grafika ;
studium
Animační techniky s digitálním fotoaparátem.
Kouzlení se zvukem. Digitální herbář. Zpracování
vektorové a rastrové grafiky. 3D a fotografie.
Virtuální galerie školních obrazů.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=453706

13. Ve jménu života a naděje : život a odkaz Rudolfa Steinera : vychází k
90. výročí úmrtí / Miluše Kubíčková -- Vydání první
Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r.o., 2015 -- 69 stran
ISBN 978-80-7415-107-1
Sign.: II 114304V1
biografie ; filozofie ; alternativní medicína ; terapie ;
učení ; Steiner, Rudolf, ; Rakousko ; anthroposofie ;
theosofie ; filozof ; 1861-1925 ; století 19-20
Životopis a poselství Rudolfa Steinera z pera
nadšené propagátorky anthroposofie má ve vínku
šíření povědomí o jeho díle "správným" způsobem.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=453644
14. Zanedbávání dětí : příčiny, důsledky a možnosti hodnocení / Terezie
Pemová, Radek Ptáček -- 1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2016 -- 200 stran -- cze
ISBN 978-80-247-5695-0
Sign.: II 114305V1
sociální prostředí ; dítě ; zanedbané dítě ; rodina ;
opuštěné dítě ; péče ; diagnostika ; hodnocení ; posudek ;
analýza ; syndrom CAN ; odmítání ; sociálně-právní
ochrana ; emoční zanedbávání ; sociální intervence ;home
visiting
Kulturně-historické aspekty problematiky zanedbávání
dětí.
Příčiny, důsledky, hodnocení, řešení a jednotlivé
formy zanedbávání a jejich definice.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=453645

