
 

 

1.     1989 očima 30 slavných osobností / Petr Macek -- Vydání první 

Praha : Euromedia Group, 2019 -- 221 stran -- Edice: Universum (Euromedia 

Group) 

     ISBN 978-80-7617-652-2 

     Sign.: II 116919V1 

 

společnost ; politika ; dějiny ; biografie ; Československo 

; osobnosti ; sametová revoluce ; 1989 ; století 20-21 

Prožívání roku 1989 různými osobnostmi, především z 

oblasti kultury. 

https://katalog.npmk.cz/documents/475452 

 

 

 

2.     Historie Čechů v USA / Renáta Fučíková -- Vydání první 

Praha : Práh, 2019 -- 215 stran 

     ISBN 978-80-7252-728-1 

     Sign.: III 39977V1 

 

emigrace ; přistěhovalectví ; politika ; kultura ; Česko ; 

Spojené státy americké ; Češi ; exil 

Autorka provede dějinami Spojených států amerických. 

Připomene pouta, jimiž je s nimi naše země spojena. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/475455 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/475452
https://katalog.npmk.cz/documents/475455


3.     Identita : volání po důstojnosti a politika resentimentu / Francis Fukuyama ; z 

anglického originálu Identity ... přeložila Marie Vlachová -- Vydání první 

Praha : Malvern, 2019 -- 206 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7530-176-5 

     Sign.: II 116921V1 

identita ; společnost ; politika ; člověk ; nacionalismus ; 

svět ; populismus ; sociální identita ; politická     identita 

; světová politika ; důstojnost ; století 21 

Volání po uznání identity je soubor myšlenek, jenž 

jednotícím způsobem vysvětluje mnohé z toho, co se 

dnes děje ve světové politice. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/475460 

 

 

4.     Katedrála viditelná a neviditelná : průvodce tisíciletou historií katedrály sv. Víta, 

Václava, Vojtěcha a Panny Marie na Pražském hradě. I., II. / Jana Maříková-Kubková 

a kolektiv -- Vydání první 

Praha : Hilbertinum - Společnost Kamila Hilberta, z.s. : Archeologický ústav AV ČR, 

v.v.i., 2019 -- 374 stran : -- cze 

     ISBN 978-80-905659-1-3 

     Sign.: III 39990/1V1 

kulturní dědictví ; architektura ; gotika ; Katedrála sv. 

Víta (Praha, Česko) ; Praha (Česko) ; Katedrála sv.     Víta, 

Václava a Vojtěcha 

Vývoj a výstavba katedrály svatého Víta, Václava, 

Vojtěcha a Panny Marie na Pražském hradě. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/475688 - I. díl 

https://katalog.npmk.cz/documents/475689 – II. díl 

https://katalog.npmk.cz/documents/475460
https://katalog.npmk.cz/documents/475688
https://katalog.npmk.cz/documents/475689


5.     Keltové : mýtus a realita / editor Stefan Zimmer ; z německého originálu Die 

Kelten: Mythos und Wirklichkeit ... přeložil Jan Hlavička -- Vydání druhé 

V Praze : Vyšehrad, 2019 -- 251 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7601-152-6 

     Sign.: II 116958V1 

 

dějiny ; archeologie ; lingvistika ; Keltové 

Sborník, jehož cílem je poskytnout běžnému čtenáři 

reálný pohled na keltský svět, založený na výsledcích     

moderního výzkumu. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/475609 

 

 

6.     Labyrint světa a ráj srdce : text původního vydání z roku 1623 / Jan Amos 

Komenský ; úprava v jazyce 21. století Lukáš Makovička ; ilustroval Miroslav 

Huptych -- Vydání v tomto provedení první 

     Praha : Práh, 2019 -- 283 stran 

     ISBN 978-80-7252-814-1 

     Sign.: VIII 119V1 

 

morálka ; náboženství ; křesťanství ; filozofie ; 

člověk ; svět ; komeniologie 

Vrcholné Komenského literárně umělecké dílo 

řazené mezi takzvané útěšné spisy. 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/475526 

https://katalog.npmk.cz/documents/475609
https://katalog.npmk.cz/documents/475526


7.     Letos musíme být spokojenější než loni! : proměny české firemní kultury po 

roce 1989 / Lenka Krátká -- Vydání první 

Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019 -- 214 stran -- cze 

     ISBN 978-80-246-4385-4 

     Sign.: II 116941V1 

 

organizace ; kultura ; zaměstnanec ; manažerský 

personál ; pracovní podmínky ; Česko ; kultura 

organizace ; nadnárodní společnost ; pracovní 

spokojenost ; 1989- 

Transformace firemní kultury v českém prostředí, 

konkrétně v tuzemských pobočkách zahraničních     

korporací, které byly zakládány po roce 1989. 

https://katalog.npmk.cz/documents/475489 

 

 

8.     Metody průzkumu historických materiálů / Ivana Kopecká, Eva Svobodová -- 

První vydání 

Praha : Grada Publishing, 2019 -- 95 stran -- cze 

     ISBN 978-80-271-2240-0 

     Sign.: II 116931V1 

 

dílo ; umění ; restaurátorství ; restaurátorský průzkum 

; analytická metoda ; výtvarné materiály 

Publikace je určena především restaurátorům, 

kurátorům sbírek nebo historikům umění. Měla by jim 

pomoci orientovat se ve výsledcích a závěrech 

chemických analýz a představit ty analytické metody, 

které jsou při studiu historických materiálů používány 

nejčastěji.     

https://katalog.npmk.cz/documents/475478 

https://katalog.npmk.cz/documents/475489
https://katalog.npmk.cz/documents/475478


9.     Nemůžeš? Přidej! / text: Michal Osoba -- Vydání první 

Praha : Euromedia Group, 2019 -- 182 stran 

     ISBN 978-80-7617-618-8 

     Sign.: III 39980V1 

 

sport ; Český olympijský výbor ; Česko ; sportovec ; 

olympijské hnutí ; 1899-2019 ; století 19-21 

Popsány dějiny Českého olympijského výboru a sportu 

v letech 1899-2019. 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/475473 

 

 

10.     Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí / Zdeněk Vojtíšek 

Brno : L. Marek, 2009 -- 460 s. 

     ISBN 978-80-87127-21-6 

     Sign.: II 116974V1 

násilí ; stereotyp ; náboženství ; společnost ; 

kolektivní násilí ; skupinové chování ; náboženské 

kulty ; náboženské hnutí ; náboženská sekta ; století 

20-21 

Kniha pojednává o případech hromadných vražd, 

sebevražd, ozbrojeného povstání, teroristického 

útoku, masového útlaku a o dalších násilných 

událostech, které se staly v souvislosti s novými 

náboženskými hnutími. 

https://katalog.npmk.cz/documents/475690 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/475473
https://katalog.npmk.cz/documents/475690


11.     Pochopit vteřinu : prožívání času v české kultuře 19. století : sborník příspěvků 

z 38. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 22.-24. 

února 2018 / uspořádali Martin Hrdina, Kateřina Piorecká a Eva Bendová -- Vydání 

první 

Praha : Academia, 2019 -- 378 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh -- 

cze, cze slo 

     ISBN 978-80-200-2932-4 

     Sign.: II 116932V1 

kultura ; společnost ; vnímání času ; modernizace ; 

literatura ; výtvarné umění ; Česko ; čas ; kulturní dějiny ; 

česká literatura ; české výtvarné umění ; sociální změna ; 

století 19 

Působení času v české společnosti a kultuře 19. století. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/475479 

 

 

12.     Státní mechanismus meziválečného Československa / Karel Schelle -- Vydání 

první 

Praha : Wolters Kluwer, 2019 -- ix, 372 stran 

     ISBN 978-80-7598-461-6 

     Sign.: II 116949V1 

státní správa ; dějiny ; Československo ; dějiny soudnictví 

; ústavní dějiny ; 1918-1939 

Hlavní pozornost je zaměřena na ústavní instituce 

zakotvené nejprve v prozatímní ústavě z roku 1918, ale     

hlavně v ústavě z roku 1920. V návaznosti na to je 

podrobně rozebrána organizace veřejné správy s 

akcentem na župní zákon z roku 1920 a organizační 

zákon z roku 1927. 

https://katalog.npmk.cz/documents/475521 

https://katalog.npmk.cz/documents/475479
https://katalog.npmk.cz/documents/475521


13.     Stručný příběh umění : kapesní průvodce klíčovými směry, díly, tématy a 

technikami / Susie Hodgeová ; přeložil: Jan Podzimek -- První vydání 

Praha : Grada, 2018 -- 224 stran -- cze 

     ISBN 978-80-271-0685-1 

     Sign.: II 116934V1 

 

dílo ; výtvarné umění ; dějiny umění 

Popsány směry, díla, témata a techniky ve výtvarném 

umění. 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/475481 

 

 

14.     Studie z české morfologie a syntaxe : vybrané stati / Jarmila Panevová -- 

Vydání první 

Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019 -- 231 stran -- cze 

     ISBN 978-80-246-4388-5 

     Sign.: II 116933V1 

 

čeština ; morfologie ; syntax 

Studie z morfologického významosloví. Obecné 

otázky syntaxe. Otázky valence. Otázky reflexivity,     

reciprocity, koreference a kontroly. 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/475480 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/475481
https://katalog.npmk.cz/documents/475480


15.     Tajemná místa pohanů : fascinující místa české historie / Milan Plch, Pavlína 

Plchová -- 1. vydání 

Brno : CPress, 2019 -- 167 stran 

     ISBN 978-80-264-2556-4 

     Sign.: II 116952V1 

 

archeologie ; kulturní dědictví ; muzeum ; Česko ; 

pohanství ; archeologická lokalita ; archeologická 

památka ; historický místopis 

Putování po zajímavých místech v Českých zemích, 

která jsou spojena s pohanským obdobím našich 

dějin. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/475533 

 

 

16.     Teoretická podstata muzeologie / Jan Dolák -- 1. vydání 

Brno : Technické muzeum v Brně, 2019 -- 176 stran -- cze 

     ISBN 978-80-87896-67-9 

     Sign.: II 116976V1 

 

muzeum ; muzeologie 

Shrnutí dosavadního vývoje teoretického bádání v 

oblasti muzeologie. 

 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/475693 

https://katalog.npmk.cz/documents/475533
https://katalog.npmk.cz/documents/475693


17.     Tisk a populární kultura / Martin Conboy ; v překladu Josefa Šebka ; s 

doslovem Jakuba Machka -- Vydání první 

Praha : Akropolis, 2018 -- 317 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7470-229-7 

     Sign.: II 116938V1 

 

tisk ; hromadné sdělovací prostředky ; společnost ; 

Velká Británie ; Spojené státy americké ; bulvární 

tisk ; masová kultura ; století 19-20 

V analýzách populárního tisku jsou sledovány 

proměny rolí a funkcí populárních periodických 

tiskovin od počátku 19. století do dnešních dnů. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/475485 

 

 

18.     Úvod do teorie jazykové správnosti / Martin Beneš -- Vydání první 

Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019 -- 217 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7308-910-8 

     Sign.: I 34628V1 

  

čeština ; jazyková správnost ; jazyková kultura 

Úvod do teorie jazykové správnosti je pokusem 

vybudovat socioloingvistiku mnormativity jazyka. 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/475487 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/475485
https://katalog.npmk.cz/documents/475487


19.     Václav IV. : záhady a mystéria / Vladimír Liška 

Praha : XYZ, 2019 -- 183 stran 

     ISBN 978-80-7597-502-7 

     Sign.: II 116969V1 

 

dějiny středověku ; biografie ; Václav ; Česko ; Svatá 

říše římská ; panovníci ; 1361-1419 ; století 14-15 

Příběh dramatického období českých dějin a českého 

krále, který se ujal vlády ve velice složité době. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/475658 

 

 

 

20.     Vatikán a německý nacismus 1923-1945 / Marek Šmíd -- Vydání 1. 

Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019 -- 331 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7553-668-6 

     Sign.: II 116948V1 

 

politika ; stát ; církev ; křesťanství ; katolicismus ; 

Pius ; Pius ; Hitler, Adolf, ; Katolická církev ; Vatikán 

;     Německo ; papež ; politici ; nacismus ; 

diplomatické styky ; 1923-1945 ; 1918-1945 ; století 

20 

Přiblíženy diplomatické styky Svatého stolce a 

německého nacismu v letech 1923-1945. Pokus 

vymanit se z obvyklých klišé. 

https://katalog.npmk.cz/documents/475518 

https://katalog.npmk.cz/documents/475658
https://katalog.npmk.cz/documents/475518

