
 

1.     Bezpodmínečné rodičovství : cesta od odměn a trestů k lásce a porozumění / 

Alfie Kohn ; z anglického originálu přeložila Marie Vlachová -- Vydání první 

Praha : Malvern, 2019 -- 263 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7530-155-0 

     Sign.: II 116722V1 

výchova dítěte ; rodiče ; vztah rodiče-dítě ; vztah rodiče-učitel 

; odměna ; trest ; morálka ; sebeúcta 

Zásady bezpodmínečného rodičovství. Láska bez podmínek. 

Dávání a odepírání lásky. Když odměny selžou.     Spor o 

sebeúctu. Tresty jako lekce ve výchově. O úspěchu a 

neúspěchu. Pohled dítěte. 

https://katalog.npmk.cz/documents/473859 

 

2.     Být v obraze 2 : mediální vzdělávání s využitím audiovizuálních prostředků / 

autoři: Jakub Macek, Věra  Motyčková, Anna Pacovská, Karel Strachota, Kateřina 

Šafářová, Jaroslav Valůch 

Praha : Člověk v tísni, o.p.s., 2019 -- 287 stran 

     ISBN 978-80-7591-011-0 

     Sign.: III 39785V1 

 

mediální výchova ; metodika ; výuka ; mediální 

gramotnost ; audiovizuální médium 

Metodika. Audiovizuální lekce do výuky. Materiály do 

výuky o mediálním obrazu migrace. 

https://katalog.npmk.cz/documents/473673 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/473859
https://katalog.npmk.cz/documents/473673


3.     Didaktika informatiky / Marek Čandík, Štefan Chudý -- Vyd. 1. 

Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005 -- 133 s. 

     ISBN 80-7318-285-8 

     Sign.: III 39808V1 

školství ; didaktika ; informatická výchova ; vyučovací 

metoda ; forma  výuky ; pedagog ; příprava na vyučování 

; komunikace ; ; ergonomie ; hygiena ; vysoká škola ; 

Didaktika informatiky jako vědní disciplína. Poznávací 

procesy. Výchovně vzdělávací cíle. Metody výuky.     

Stručná charakteristika některých metod výuky. 

Vyučovací proces. Všeobecný a specifický software pro     

výuku. Problematika ergonomie a hygieny výuky 

informatických předmětů. 

https://katalog.npmk.cz/documents/474194 

 

 

4.   Didaktika mateřské školy / Zora Syslová, Radmila Burkovičová, Jana 

Kropáčková, Kateřina Šilhánová, Lucie Štěpánková -- 1. vydání 

Praha : Wolters Kluwer, 2019 -- 252 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7598-276-6 

     Sign.: II 116739V1 

didaktika ; předškolní výchova ; pedagogická dovednost 

; konstruktivistická pedagogika ; příprava na     

vyučování ; role učitele ; komunikace ; interakce ; 

emoce ; učení ; učitel mateřské školy 

Nástin vývoje didaktiky v předškolním vzdělávání a 

současný pohled. Charakteristika dětí předškolního 

věku. Role učitele MŠ. Cíle, obsah, organizace, metody, 

projektování a hodnocení předškolního vzdělávání. 

https://katalog.npmk.cz/documents/474221 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/474194
https://katalog.npmk.cz/documents/474221


5.  Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup : pragmastická 

edukační teorie a její  prakticko-výzkumná implementace / Michal Černý -- Vydání 

druhé, přepracované 

Brno : Masarykova univerzita, 2019 -- 206 stran -- cze 

     ISBN 978-80-210-9233-4 

     Sign.: II 116724V1 

elektronický učební materiál ; informační technologie ; 

vzdělávání ; digitalizace ; digitální informační  kurátorství ; 

informační management ; digitální knihovna ; vzdělávací 

prostředí 

Informační a datové kurátorství. Modely digitálního 

informačního kurátorství. Digitální knihovny. Otevřené     

zdroje, nástroje a kompetence kurátora.  ICT v životě školy. 

Osobní vzdělávací prostředí. 

 https://katalog.npmk.cz/documents/473861 

 

6.     Dítě s autismem a emoce : program pro práci s dětmi / Angela Scarpa, Anthony 

Wells, Tony Attwood ; z  anglického originálu Exploring feelings for young children 

with high-functioning autism or Asperger’s disorder přeložila Petra Diestlerová -- 

Vydání první 

Praha : Portál, 2019 -- 159 stran -- cze 

     ISBN 978-80-262-1435-9 

     Sign.: II 116704V1 

speciální pedagogika ; autismus ; dítě ; předškolní dítě ; 

mladší školní věk ; porucha chování ; emoce ; stres ;      

kognitivně-behaviorální terapie ; program STAMP 

Praktické rady a návody jednoduchých strategií určených 

k tomu, aby dětem s vysoce funkčním autismem a  

Aspergerovým syndromem pomohly utlumit negativní 

pocity a posílit ty pozitivní v každodenním životě.      

https://katalog.npmk.cz/documents/473706 

https://katalog.npmk.cz/documents/473861
https://katalog.npmk.cz/documents/473706


7.     Chytrý předškolák : příprava na zápis -- 2. vydání 

Praha : Fragment, 2019 -- 63 stran 

     ISBN 978-80-253-4135-3 

     Sign.: III 39788V1 

předškolní dítě ; vizuální vnímání ; akustické vnímání ; 

logické myšlení ; vnímání prostoru ; počítání ;    abeceda 

; rozvoj myšlení ; vstup do školy ; příprava na školu 

Pracovní sešit plný zábavných úkolů, díky nimž si děti 

nenásilnou formou procvičí dovednosti a schopnosti,     

které by měly zvládnout až půjdou k zápisu do školy. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/473728 

 

 

8.     Integrating asylum seekers and refugees into higher education in Europe : 

national policies and measures :  Eurydice report 

Brussels : Education, Audiovisual & Culture Executive Agency, [2019] -- 32 stran -

- eng 

     ISBN 978-92-9492-913-6 

     Sign.: III 39794V1 

 

výchova ; integrace ; uprchlík ; vzdělávání cizinců ; 

jazykové vzdělávání ; podpora ; poradenská služba ;     

vysokoškolské vzdělání ; Evropa ; uprchlická krize ; 

století 21 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/474031 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/473728
https://katalog.npmk.cz/documents/474031


9.     Logopedie : pro nejmenší : zábavné hry a cvičení pro správný rozvoj řeči / Irena 

Šáchová ; ilustroval Miroslav Růžek -- 1. vydání 

Praha : Fragment, 2019 -- 48 stran 

     ISBN 978-80-253-4140-7 

     Sign.: III 39791V1 

předškolní dítě ; předškolní věk ; řečová dovednost ; 

řeč ; výslovnost ; čtení ; logopedie ; pozornost ;     

grafomotorika ; hra ; cvičení ; rozvoj pozornosti 

Pracovní sešit plný her, doplňovaček, obrázků a úkolů 

zaměřených na porozumění mluvené řeči, rozvoj     

časoprostorové orientace či zlepšování a zpřesňování 

pohyblivosti mluvidel. Nechybí dechová a rytmizační     

cvičení či úkoly na procvičování jednoduché 

grafomotoriky. 

https://katalog.npmk.cz/documents/473991 

 

 

10.     Na cestě ke kvalitní škole / Jana Hrubá, Martin Chvál (eds.) 

Praha : Wolters Kluwer, 2019 -- 285 stran 

     ISBN 978-80-7598-392-3 

     Sign.: II 116731V1 

škola ; hodnocení školy ; plánování ve školství ; rozvoj ; 

kvalita ; autoevaluace školy ; management školy ;     

Soubor příspěvků o realizaci autoevaluace ve školách. 

Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního     

hodnocení, obsah vzdělávání, klima škol, přístupy k 

žákům a studentům a jejich rodičům, formy a metody     

práce učitelů a jejich další vzdělávání, řízení škol, 

získávání dat a informací, zpracování dat, jejich analýza 

a    interpretace a nakonec autoevaluační zpráva. 

https://katalog.npmk.cz/documents/473994 

https://katalog.npmk.cz/documents/473991
https://katalog.npmk.cz/documents/473994


11.     Od školdozorce k inspektorovi : historie školní inspekce / Jana Bartošová, Jan 

Šimek, Magdaléna Šustová -- 1. vydání 

Praha : Česká školní inspekce ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a 

knihovnou J.A. Komenského, 2019 -- 118 stran -- cze 

     ISBN 978-80-86935-46-1 

     Sign.: II 116736V1 

školství ; dějiny školství ; reforma ; inspekce ; inspektor ; 

dokument ; Česko ; medailony a portréty osobností     ; 

století 18-21 

Historie fungování dohledu nad školami v českých 

zemích. Řada ukázek z dobových úředních dokumentů,     

pamětí, dopisů či denního tisku, které dokreslují 

každodenní realitu školního dohledu z různých úhlů     

pohledu. 

https://katalog.npmk.cz/documents/474156 

 

12.     Od zápisu do lavice : sluchové vnímání : soubor pracovních listů pro optimální 

rozvoj schopností a dovedností předškoláka / Ivana Vlková ; ilustrace Honza Smolík 

-- Vydání první 

V Praze: Pasparta, 2019 -- 55 stran 

     ISBN 978-80-88290-19-3 

     Sign.: III 39778V1 

předškolní dítě ; akustické vnímání ; řečová dovednost ; 

grafomotorika ; rozvoj myšlení ; trénink paměti 

Sešit obsahuje 41 pracovních listů se cvičeními, které 

zábavnou formou rozvíjejí sluchové vnímání -     

sluchovou analýzu i syntézu, slabikování, rozlišování 

délky, tvrdosti, měkkosti hlásek, postřehování,     

sluchovou paměť, schopnost prostě naslouchat, udržet 

pozornost u mluveného textu bez zrakové opory apod. 

https://katalog.npmk.cz/documents/473638 

https://katalog.npmk.cz/documents/474156
https://katalog.npmk.cz/documents/473638


13.     Role rodičů, učitelů a moderních technologií v rozvoji čtenářské gramotnosti 

žáků 4. tříd ZŠ v České republice : sekundární analýza PIRLS 2016 / Monika 

Brusenbauch Meislová, Stanislav Daniel, Roman  Folwarczný, Oldřich Hájek, 

Tomáš Lebeda, Jakub Lysek, Daniel Marek, Alena Navrátilová, Michal Soukop,     

Kateřina Zymová, Markéta Zapletalová, Markéta Žídková 

 Praha : Česká školní inspekce, 2019 -- 94 stran 

     ISBN 978-80-88087-21-2 

     Sign.: III 39807V1 

výuka ; předškolní výchova ; mladší školní věk ; čtení ; 

porozumění textu ; pedagog ; vyučovací metoda ;     

informační technologie ; test ; analýza ; Česko ; PIRLS 

Vymezení a hodnocení čtenářské gramotnosti v rámci 

šetření PIRLS. Předškolní vzdělávání žáků a jeho vliv     

na čtenářskou gramotnost. Kvalita učitele, faktor 

motivace a spokojenosti a uplatňované postupy práce 

s žáky při výuce čtení. Využívání ICT v rámci výuky. 

https://katalog.npmk.cz/documents/474157 

 

 

14.     Šikovný předškolák : příprava na zápis -- 2. vydání 

Praha : Fragment, 2019 -- 63 stran 

     ISBN 978-80-253-4136-0 

     Sign.: III 39789V1 

předškolní dítě ; grafomotorika ; pozornost ; 

koncentrace ; rozvoj myšlení ; uvolňovací cviky 

Připravte své dítě na nástup do první třídy pomocí 

pracovního sešitu a ukažte mu, že se není čeho bát.     

Procvičujte pozornost, soustředění, grafomotoriku a 

uvolňovaní ruky. 

https://katalog.npmk.cz/documents/473729 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/474157
https://katalog.npmk.cz/documents/473729


15.     Učiteľská andragogika : o profesijnom vzdelávaní a poradenstve / Ivan Pavlov 

-- 2. doplnené a rozšírené  vydanie 

Praha : Česká andragogická společnost, 2018 -- 211 stran -- slo 

     ISBN 978-80-906894-1-1 

     Sign.: II 116716V1 

 

pedagogické povolání ; vzdělávání učitelů ; pedagogika 

dospělých ; celoživotní vzdělávání ; poradenství 

Teorie výchovy, vzdělávání a poradenství. 

Profesionalizace učitelství. Podpora rozvoje profesního 

učitelství. Celoživotné poradenství dospělých. 

Andragogické poradenství. Kariérové poradenství. 

https://katalog.npmk.cz/documents/473731 

 

16.     Vzdělávání dospělých 2018 : transformace v éře digitalizace a umělé 

inteligence : sborník z 8. mezinárodní  vědecké konference Vzdělávání dospělých 

2018 konané v Praze 11. a 12. prosince 2018 = Adult education 2018 : 

transformation in the era of digitization and artificial intelligence : proceedings of 

the 8th International Adult Education Conference, 11-12 December 2018, Prague, 

Czech Republic / Jaroslav Veteška (editor) 

Praha : Česká andragogická společnost, 2019 -- 524 stran 

     ISBN 978-80-906894-4-2 

     Sign.: II 116717V1 

způsobilostní minimum ; poradenství ; Průmysl 4.0 ; 

Vzdělávání 4.0 ; sociální     pedagog ; e-koučink ; e-

mentorink ; profesní vzdělávání ; Vzdělávání 4.0 v éře 

digitalizace a globalizace. Transverzální kompetence 

klíčových pracovníků     vzdělávacích organizací. Motivace 

k účasti na dalším neformálním vzdělávání. Analýza 

strategií a záměrů     rozvoje vysokých škol v ČR a Velké 

Británii. Model andragogického poradenství.     

https://katalog.npmk.cz/documents/473732 

https://katalog.npmk.cz/documents/473731
https://katalog.npmk.cz/documents/473732


17.     Zástupce ředitele, aneb, Život mezi mlýnskými kameny / Václav Trojan, Irena 

Trojanová, Monika Puškinová  -- 2., aktualizované vydání 

Praha : Wolters Kluwer, 2018 -- 134 stran 

     ISBN 978-80-7598-111-0 

     Sign.: II 116741V1 

základní škola ; školství ; řízení ; způsobilost ; 

pedagogická činnost ; management školy ; zástupce 

ředitele ;  pracovní náplň ; přijímací řízení ; právní aspekt 

Právní, pedagogické a personální poznatky a rady 

společně s ukázkami praktické aplikace do různých typů     

škol. Základní typy struktury školy. Specifika zástupce 

ředitele školy. Kompetenční modul. 

https://katalog.npmk.cz/documents/474223 

 

 

18.     Zážitková pedagogika : teorie holistické výchovy (v přírodě a volném čase) / 

Ivo Jirásek -- Vydání první 

Praha : Portál, 2019 -- 265 stran -- cze 

     ISBN 978-80-262-1485-4 

     Sign.: II 116707V1 

pedagogika zážitku ; příroda ; výchova ; pedagogika 

volného času ; holismus 

Osobnostní a týmový rozvoj prostřednictvím přímých 

prožitkových situací. Dramaturgicky uspořádané     

prožitky z pohybu, přírody či lidského setkávání 

mohou představovat transformativní zkušenost 

proměňující ucelený horizont významů a porozumění 

jedince. 

https://katalog.npmk.cz/documents/473702 

https://katalog.npmk.cz/documents/474223
https://katalog.npmk.cz/documents/473702

