Výběr z nových knih 11/2016 – ostatní společenskovědní obory
1.
A proto skáču : vnitřní svět třináctiletého chlapce s autismem / Naoki
Higašida ; předmluvy napsali David Mitchell a Josef Schovanec ; z japonštiny a
angličtiny přeložila Anna Křivánková -- Vydání první
V Praze : Paseka : Pasparta, 2016 -- 169 stran -- cze
ISBN 978-80-7432-711-7
Sign.: II 114179V1
dítě ; autismus ; handicap ; interpersonální vztahy ;
chování ; Higashida, Naoki, ; Japonsko ; psychologické
aspekty ; pocit ; autobiografie ; století 20-21
Vidění světa autora knihy, který trpí silnou formou
autismu - je však neuvěřitelně bohaté, citlivé
a inteligentní. Napsal ji ve svých třinácti za zcela
mimořádných okolností. Metodou ukazování znaků na
papírové matrici odpověděl na nejčastějí pokládané
otázky o autismu a nabízí roztomile bezelstný popis
denního života.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=452664
2. Historie školních budov : od tereziánských reforem po současnost / Jan
Šimek -- 1. vydání
Praha : Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského, 2016 -266 stran -- cze
ISBN 978-80-86935-35-5
Sign.: II 114227V1
škola ; školní budova ; dějiny ; Česko ;
historická budova ; 1774-2016 ; století 18-21
Období "staré školy" (1774-1869). Období
"nové školy" (1869-1918). Tradice i moderna:
školní budovy v meziválečném a poválečném
období (1918-1948). Období socialistické školy
(1948-1989). Období po roce 1989.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=453199

3. Jak to řešit? : překvapivé aspekty (nejen) matematických metod / George
Polya ; s předmluvou Johna H. Conwaye ; překlad z anglického originálu How
to solve it - a new aspects of mathematical methods O. Kowalski -- 1. vydání
Praha : Matfyzpress - vydavatelství MFF UK, 2016 -- 253 stran -- cze
ISBN 978-80-7378-325-9
Sign.: II 114182V1
Edice:Edice popularizace (MatfyzPress)
řešení úloh ; matematika ; matematická metoda ;
matematické myšlení ; matematické úlohy ; nápověda
Na praktických příkladech, často i nematematické
povahy,
vysvětluje
problematiku
převádění
omezujících podmínek na jednotlivé kroky řešení.
Polya v jasném a poutavém textu opravdu brilantním
způsobem odhaluje podstatné a jde přímo k jádru
problému.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=452668

4. Když tělo bojuje s duší : duševní vzorce na pozadí infekcí, alergií,
hyperaktivity a problémů s očkováním /
Ruediger Dahlke ; překlad: Dagmar Sklenářová -- 1. vydání
Brno : CPress, 2016 -- 224 stran -- cze
ISBN 978-80-264-1209-0
Sign.: II 114194V1
psychosomatika ; psychoterapie ; agresivita ; agrese ;
alergie ; hyperaktivita ; psychologické aspekty ;
psychosomatické onemocnění ; zdravotní problémy
Jak můžeme léčit alergie a infekce zlepšením stavu
naší duše. Tělesné onemocnění je vlastně projevem
vnitřního napětí, hněvu a potlačované agrese. Pokud se
nevyrovnáme s principem agrese, obrátí se nakonec
proti nám, takže ve výsledku můžeme bojovat proti sobě
samým.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=452737

5. Myslete jednoduše : jak chytří porážejí komplikovanost / Ken Segall ;
překlad: Romana Hegedüsová -- 1. vydání
Brno : BizBooks, 2016 -- 246 stran -- cze
ISBN 978-80-265-0523-5
Sign.: II 114195V1
řízení ; marketing ; úspěch ; tvořivost ;
komunikace
Jednoduchost je ve vzduchu. Jednoduchost je
nejmocnější princip podniků dneška a budoucnosti.
Nabízí ohromné výhody, z nichž můžete významně
profitovat. Jednoduchost je dostupná všem a je
úplně zdarma.
Jednoduchost je instinktivní.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=452739

6. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016-2025 / za
autorský tým MPSV: David Pospíšil -- Vydání první
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2016 -- 231 stran
ISBN 978-80-7421-126-3
Sign.: III 38413V1
sociální služba ; sociální péče ; zdravotnictví ;
rozvoj ; financování ; Česko ; zdravotní péče ;
strategie ; 2016-2025
Národní strategie rozvoje sociálních služeb na
období 2016-2025 představuje rámcový dokument,
který vymezuje směry rozvoje sociálních služeb. Je
první strategií pro oblast sociálních služeb, která byla
vytvořena v souladu s Metodikou přípravy veřejných
strategií.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=452745

