INFORMACE Z ČESKÝCH ČASOPISŮ č. 1/2017
Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze
objednat emailem na adrese studovna@npmk.cz
1
Biblioterapie / Šárka Kašpárková -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 1
Výběrová
rešerše
z Pedagogické
bibliografické
Plné texty článků lze
In: Bulletin SKIP
-- ISSN
1210-0927 -- Roč.
25, č. 4 (2016), s.databáze.
7-8.
objednat
Definice biblioterapie podle E. Vališové. zařazení biblioterapie do kategorie expresivních (zážitkových) terapií.
Zkušenosti na
se skupinovou
biblioterapií pro seniory a individuální biblioterapií pro klienty z řad seniorů a dětských
emailem
adrese studovna@npmk.cz
pacientů ve spolupráci knihovnice a psycholožky i s preventivní biblioterapeutickou prací se zdravými klienty
(prevence šikany či dopadu stresu).
terapie ; psychoterapie ; kniha ; spolupráce ; knihovník ; psycholog ; skupinová práce ; individuální přístup ;
Komenského
prevence ; starší člověk ; nemocný ; biblioterapie
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/454491
2
Cviky pro oblast ruky / Jitka Vařeková, Kateřina Anna Kalinová -- cze -- Obsahuje bibliografické
odkazy: 4
In: Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele -- ISSN 1210-7689 -- Roč.
82, č. 6 (2016), s. 42-48.
Cvičení ruky má velký význam pro podporu jemné motoriky a prevenci pohybových poruch v této oblasti.
Přístupů a možností, jak s touto oblastí pracovat, je celá řada. Cílené zapojení ruky patří nejen do tělesné výchovy,
ale i do dalších oblastí výchovy a vzdělávání dětí. Autorky prezentují cviky pro oblast ruky (automasáž, dotyková
stimulace, rozcvička pro prsty, mlýnek, tleskání, nůžky, básničky, pumpa, protažení, relaxace s prvky
Feldenkraisovy metody). Doplněno fotografiemi.
motorika ; pohybový rozvoj ; pohybové hry ; cvičení ; grafomotorika ; zdravotní výchova ; porucha motoriky ;
prevence ; hygiena ; zdraví ; ruka
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/454078
3
Etika lidských vztahů : aneb Co se děje, když začínáme milovat osamělost, cizost and rozpornost u
sebe a u jiných? / Bodo von Plato ; [Překladatel] Stanislav Kubát -- cze
In: Člověk a výchova : časopis pro pedagogiku Rudolfa Steinera -- ISSN 2464-5680 -- Roč. 19, č. 4 (2016), s. 2025.
Etika lidských vztahů jako proměnění a nové určení hodnot, jako vytvoření nového niterného prostoru. Člověk je
odkázán na zprostředkování etických hodnot ze svého okolí. Vývoj však musí směřovat k tomu, aby si jednotlivý
člověk stvořil svou individuální etiku, která není předepsána společností a přesto je v souladu s jejím řádem. Vznik
nového prostoru svobody. Trojí obrácení jako nové, pozitivní, vnímání osamělosti, pocitu cizosti a rozpornosti.
Vnímání spravedlnosti jako sociální asymetrie a pravdy jako opravdovosti. Důležitá je schopnost vytvořit vztah
pomocí svého vztahu k sobě samému a k druhým lidem. Jiného člověka už nepozoruji jako obraz mě samotného,
ale přijímám a cením si ho v jeho odlišnostech.
mravní výchova ; etika ; interpersonální vztahy ; waldorfská pedagogika ; individualita ; společnost ; osamělost
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/454148
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4
Finanční gramotnost seniorů a prevence ekonomického násilí = Financial literacy of seniors and
economic violence prevention / Josef Novotný -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy
In: Andragogická revue : česko-slovenský vědecký časopis zaměřený na teorii vzdělávání dospělých, rozvoj
lidských zdrojů a andragogiku -- ISSN 1804-1698 -- Roč. 8, č. 1 (2016), s. 35-44.
Autor se zabývá tématy finanční gramotnost a "ekonomické násilí" ve vztahu k současné seniorské populaci.
Srovnává vybrané atributy finanční gramotnosti seniorů s výsledky celopopulačního výzkumu a komentuje
zjištěná specifika. Dále předkládá definici pojmu "ekonomické násilí" jako negativního jevu, který je nutno řešit

zejména v souvislosti s neetickými formami podnikání. Senioři jsou v tomto kontextu jednou z nejvíce
ohrožených skupin populace. Je tedy důležité brát na jejich situaci z hlediska správy osobních financí a současně
ohrožení ekonomickým násilím zvláštní zřetel.
pedagogika dospělých ; gerontopedagogika ; finanční vzdělávání ; spotřebitelská výchova ; cílové skupiny
výchovy a vzdělávání ; ekonomické podmínky ; násilí ; starší člověk ; společenský vývoj ; kapitalismus ; neetické
chování
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/454113
5
Jak skáče žabka : (Úlohy z MO kategorie P, 34. část) / Pavel Töpfer -- cze
In: Matematika, fyzika, informatika : časopis pro výuku na základních a středních školách -- ISSN 1210-1761 -Roč. 25, č. 5 (listopad-prosinec) (2016), s. 376-383.
Příspěvek blíže seznamuje s jednou ze soutěžních úloh z aktuálního 65. ročníku Matematické olympiády kategorie
P. Autor uvádí zadání úlohy v překladu jen s mírnými textovými úpravami, rozebírá podrobněji řešení, které
doplňuje nově napsanými programovými ukázkami řešení úlohy pomocí počítače. Úloha je určena všem žákům
středních škol bez rozdílu věku.
řešení úloh ; matematika ; olympiáda ; soutěžení ; software ; výpočetní technika ; počítač ; žák ; střední škola ;
věk ; výuka ; matematická olympiáda
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/454372
6
János hrabě Esterházy (1901 - 1957) : stručná politická biografie předáka maďarské menšiny v první
Československé republice ve 30. letech 20. století / Andrej Tóth -- cze
In: Historický obzor : časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie -- ISSN 1210-6097 -- Roč. 27, č. 11-12
(2016), s. 273-284.
Rodový původ a mládí budoucího významného politického představitele maďarské menšiny v novém
československém státě, hraběte Esterházyho. Rychlý vzestup Esterházyho politické kariéry od poloviny roku
1931, kdy se stal předsedou Československé maďarské ligy pro Společnost národů a stanul v čele maďarských
křesťanských socialistů. Vztahy mezi Esterházym a Edvardem Benešem. Jeho politické působení v období druhé
republiky a ve Slovenském štátě. Esterházyho odsouzení a uvěznění po 2. světové válce na základě
vykonstruovaných obvinění a smrt ve věznici Mírov.
politické chování ; politika ; národnostní menšina ; biografie ; dějepis ; dějiny dvacátého století ; Esterházy, János,
; Esterházy, János, ; Československo
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/454274
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Je nutná výchova vysokoškolských studentů k etiketě? = Is it essential to give the university
students the etiquette education? / Irena Plevová, Radim Badošek, Tereza Kimplová -- cze -- Obsahuje
bibliografické odkazy
In: Andragogika : čtvrtletník pro vzdělávání dospělých -- ISSN 1211-6378 -- Roč. 20, č. 4 (2016), s. 19-23.
Příspěvek analyzuje současnou úroveň společenského chování studentů při komunikaci na univerzitní půdě.
Autoři se zamýšlejí nad uvolňováním tradičních společenských norem, nerespektování společenských konvencí
vnímají jako závažný problém. Přiklání se k tomu, že vysoká škola slouží nejen k získání vzdělání, ale ve stejné
míře ke kultivaci osobnosti.
student ; vysoká škola ; univerzita ; výchova ; kulturní chování ; komunikace ; vztah učitel-student ; etiketa ;
interpersonální komunikace ; sociální interakce
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/454091
8

Lepší jest zármutek nežli smích : krize humoru v raném novověku / Tomáš Havelka -- cze -Obsahuje bibliografické odkazy
In: Dějiny a současnost : kulturně historická revue -- ISSN 0418-5129 -- Roč. 38, č. 10 (2016), s. 20-22.
Zamyšlení autora nad rolí humoru v raném českém novověku. Na počátku 16. století se humanističtí autoři
několikrát pokusili obhájit místo lascivních historek v literatuře (po českém překladu Boccaccia), ale vývoj šel
jinou cestou a rozpustilá erotika se v Čechách na tři staletí stala ojedinělým zjevem. Po celé 16., 17. i 18. století je
patrné omlouvání všelijakých zábavných spisů autorem či tiskařem, omluvy lze najít i v samotných textech.
Vysoká míra sebekontroly autorů českých spisů. Vypouštění humorných pasáží z kázání, triumf postu nad
masopustním veselím. Česká literaura 17. a 18. století nepřinesla v kontextu humoru nic nového, stále se vydávaly
přetisky starých a osvědčených renesančních "kousků". V rukopisech se humor objevuje častěji.
humor ; literatura ; dějepis ; dějiny novověku ; dějiny literatury ; Čechy ; erotika ; zábava ; rukopisy ; století 16-18
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/454088
9
Míra osvojenosti gramatických kategorií jmen a sloves u předškolního dítěte / Pavla Chejnová -cze -- Obsahuje bibliografické odkazy
In: Nová čeština doma a ve světě -- ISSN 1805-367X -- Roč. 2015, č. 2 (2015), s. 90-98.
Teoretická východiska, metodolobie a výsledky výzkumu, který mapoval gramatický vývoj dítěte od prvních
řečových projevů a korpus dětské řeči založené na řečových projevech jednoho česky mluvícího dítěte,
pořizovaný ve formě deníkových záznamů a zvukových nahrávek. Hlavní pozornost věnuje autorka míře osvojení
gramatických kategorií (podstatných) jmen a sloves ve věku kolem 5 let.
řeč ; vývoj řeči ; malé dítě ; předškolní dítě ; předškolní věk ; ústní projev ; gramatika ; pedagogický výzkum ; věk
5 ; podstatné jméno ; sloveso
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/454087
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10
Narcis v roli rodiče : když jen láska nestačí / Pavla Koucká -- cze
In: Psychologie dnes -- ISSN 1212-9607 -- Roč. 22, č. 12 (2016), s. 14-17.
Narcističtí rodiče a jejich vztah k dítěti. Ze všeho nejdůležitější pro narcistického rodiče je sociální image;
navenek působí jako dokonalí, svědomití a srdeční rodiče, ale ve skutečném vztahu k dítěti jim chybí láska a
přijetí. Psycholožka a etoložka Pavla Koucká uvádí několik příkladů chování těchto rodičů ke svým dětem a také
cituje z knihy autorky Isabelle Nazare-Aga Manipulativní rodiče (Portál: Praha, 2016). Dále se zabývá otázkou,
jaké je rodičovství dětí narcistických rodičů, co je pro ně typické a jak se sami v dospělosti chovají.
dítě ; rodiče ; rodinná výchova ; vztah rodiče-dítě ; autoritářství ; autoritářská výchova ; rodičovská role ;
rodičovská deprivace ; citový vývoj ; potřeba lásky ; citová deprivace
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/454055
11
Několik systémových i praktických poznámek k Informaci a doporučení MŠMT k individuálnímu
vzdělávání. Část 1 / Veronika Doležilová, Václav Mertin -- cze
In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 13, č. 12 (2016), s. 32-35.
Od roku 2005 český právní řád přiznává možnost realizovat základní vzdělávání na 1. stupni formou domácího
vzdělávání. Od roku 2016 je tato forma základního vzdělávání umožněna i pro děti 2. stupně ZŠ. Ministerstvo
školství vydalo dokument Doporučení k základnímu vzdělávání, kde jsou shrnuty principy a poznatky fungování
domácího vzdělávání tak, jak je upravuje školský zákon. V článku autorka upozorňuje i na jiné formy vzdělávání
s odlišnou docházkou do školy - vzdělávání při individuálním vzdělávacím plánu, plnění školní docházky
mimořádným způsobem a poskytuje informace pro pedagogické pracovníky a pro rodiče. Upozorňuje také na vzor
formuláře školy k domácímu vzdělávání. V následujícím textu hodnotí přínos domácího vzdělávání za uplynulých
20 let dětský psycholog V. Mertin.
ministerstvo školství ; školský zákon ; školská reforma ; školská legislativa ; základní škola ; druhý stupeň ;

individuální výuka ; domácí vzdělávání ; forma výuky ; spolupráce ve výchově ; psychologie učení ; novela
zákona ; 2016
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/454189
12
Odpovědnost mateřské školy / Monika Puškinová -- cze
In: Speciál pro MŠ : příloha časopisu Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 2016, č. 4 (2016).
Příspěvek se zabývá problematikou odpovědnosti mateřské školy v souvislosti s vycházkami dětí mimo areál
mateřské školy, kde se uskutečňuje předškolní vzdělávání, v případě, že při vycházce dojde ke škodě (škoda, která
vznikla na majetku) nebo újmě způsobené dítěti (škoda, která vznikla na životě, zdraví, cti).
odpovědnost ; mateřská škola ; vycházka ; dítě ; školská legislativa ; legislativa ; předškolní výchova ; život ;
zdraví ; areál ; újma ; čest ; majetek ; škoda ; odpovědnost za škodu ; předškolní vzdělávání
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/454065
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Sexuální asistence už není tabu / Radek Musílek; [Fotografie] Jan Šilpoch -- cze
In: Můžeš : noviny o svépomoci zdravotně postižených -- ISSN 1213-8908 -- Roč. 24, č. 7-8 (2016), s. 12-15.
Příspěvek přináší otevřenou výpověď o službě sexuální asistence. Sexuální asistence je placená služba, kterou
vykonávají proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s handicapem, osobám s duševním
postižením a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.
postižený ; handicap ; sexualita ; sexuální chování ; asistent ; sociální služba ; poradenství ; zdravotně postižený
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/454317
14
Téma: uprchlíci -- cze
In: Dnešní svět -- ISSN 1801-4119 -- Roč. 11, č. 4 (2015/2016), s. 2-25.
Téma uprchlíci lze využít k mezipředmětové výuce výchovy k občanství, multikulturní výchovy a dalších
předmětů. Obsah kapitol: problematika uprchlictví, uprchlictví v historii, současná uprchlická krize, uprchlíci ve
světě.
uprchlík ; migrace ; migrant ; mezipředmětové téma ; mezioborový přístup ; učivo ; výuka ; ukázka ; občanská
výchova ; multikulturní výchova ; doplněk k učivu ; krize ; humanitární pomoc
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/454226
15
Today, as I become a Pioneer ... : education in the spirit of socialism / Štefka Batinić, Igor Radeka,
Snježana Šušnjara -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy
In: Historia scholastica : mezinárodní časopis pro dějiny výchovy a vzdělávání : international review for history of
education -- ISSN 1804-4913 -- Roč. 2, č. 1 (2016), s. 38-54.
Autoři příspěvku představují a analyzují činnost pionýrské organizace v bývalé Jugoslávii známé jako „Titovi
pionýři“ od prvních poválečných let (1946) až do konce 80. let 20. století, přičemž hlavní pozornost věnují
organizacím v Chorvatsku a v Bosně a Hercegovině. Ukazují, jak se v průběhu čtyř desetiletí měnila struktura,
činnosti a cíle pionýrské organizace, jež se přizpůsobovaly ideologickým změnám v oficiální jugoslávské politice.
Všímají si úlohy učitelů v této masové dětské a mládežnické organizaci (věk 7-14 let). Iniciační rituál v první třídě
základní školy představoval formu sociálního a politického začlenění. Údaje o symbolech, oslavách a dalších
akcích a aktivitách jugoslávských pionýrů.
organizace mládeže ; výchova ; socialismus ; politická výchova ; činnosti mimo vyučování ; cíl výchovy ;
ideologie ; politika ; dítě ; mládež ; základní škola ; sociální integrace ; politické chování ; symbol ; aktivita ;
Jugoslávie ; Bosna a Hercegovina ; Chorvatsko ; ročník 1 ; věk 7-14 ; pionýr ; 1946-1989

ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/454188
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