
Výběr z nových knih 2/2017 – ostatní 

 

1. 1938 - věrni zůstaneme : přepracované vydání legendární knihy Žáby v 

mlíku. Díl 1. / Jan Drnek -- 1. vydání 

Brno : CPress, 2016 -- 495 stran 

     ISBN 978-80-264-1302-8 

     Sign.: II 114400V1 

dějiny dvacátého století ; válka ; román ; fikce ; 1938 

Československo ; mystifikace ; Mnichovská dohoda ;  

Osudový rok 1938, období Mnichovské zrady a největší 

potupy mladé Československé republiky. Rok, který 

předznamenal konec naší státnosti o pár měsíců později. 

Stačilo málo, aby..., kdyby... A právě oním "kdyby" 

se zaobírá tato jedinečná historická mystifikace, která 

svým smyslem pro detail i celek, strategii i taktiku, ale i 

příběh samotný, bravurně vypráví příběh fiktivní obrany 

naší republiky před hitlerovskými vojsky. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=455197 

 

 

2. Don Bosco / Teresio Bosco ; [z italského originálu ... přeložil Jaroslav 

Kopecký] -- Vyd. 4. 

Praha : Portál, 2014 -- 436 s. -- cze 

     ISBN 978-80-262-0624-8 

     Sign.: II 114388V1 

Světec 19. století - Don Bosco - byl Janem Pavlem II. 

prohlášen za otce a učitelé mládeže celého světa. Byl 

pedagogem, zakladatelem večerní školy, dětských domovů, 

středisek mládeže, dělnických sdružení. Léčil 

bolesti svého století - analfabetismus, nezaměstnanost, 

problémy opuštěné a pracující mládeže. Je 

zakladatelem kongregace salesiánů. Kniha je sestavená z 

vlastních pamětí Dona Boska a čerpá z dvaceti svazků 

životopisných pamětí jeho žáků a spolupracovníků.      

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=454802 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=455197
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=454802


3.  Dvojčata / Klára Vítková Rulíková -- 2. rozšířené vydání 

Brno : CPress, 2016 -- 192 stran 

     ISBN 978-80-264-1346-2 

     Sign.: II 114407V1 

dvojčata ; těhotenství ; narození ; kojenec ; výchova ; 

péče ; vztah rodiče-dítě ; sourozenec ; trojčata ; 

paterčata ; rodinné vztahy 

 

Jednovaječná a dvojvaječná dvojčata. Rozdíly ve 

výchově. Vývoj od narození až po dospělost. Dvojčata 

a jejich sourozenci. Prarodiče dvojčat. Dvojčata v 

legendách, mýtech, historii a literatuře. 

      

 

 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=455222 

 

 

4. Podle náhodného výběru : pozoruhodný příběh o odvaze a touze přežít 

osvětimské peklo / Max Eisen ; překlad: Valda Vlastislav -- 1. vydání 

Brno : CPress, 2016 -- 229 stran -- cze 

     ISBN 978-80-264-1295-3 

     Sign.: II 114393V1 

 

dějiny dvacátého století ; válka ; biografie ; Eisen, 

Max, ; Birkenau (koncentrační tábor) ; střední Evropa 

; Židé ; koncentrační tábor ; holocaust ; nacismus ; 

století 20 ; 1929-2014 ; 1944-1945 

 

Max Eisen podrobně líčí deportace z maďarského 

venkova do Osvětimi-Březinky, ničivou otrockou 

práci v Osvětimi I, neblaze známý pochod smrti v 

lednu 1945, bolestnou dobu po osvobození i cestu k 

fyzickému a psychickému uzdravení. 

      

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=454937 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=455222
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=454937


5. Pojednání o podstatě a původu bohatství národů / Adam Smith ; český 

překlad: Vladimír Irgl, Alena Jindrová, Josef Pytelka, Sergej Tryml 

Praha : Liberální institut, 2016 -- 872 stran -- cze 

     ISBN 978-80-86389-60-8 

     Sign.: II 114425V1 

 

      

ekonomie ; teorie ; politika ; dějiny ; ekonomika ; 

blahobyt ; národní bohatství 

 

Autor systematicky vysvětluje vývoj a fungování 

kapitalistického hospodářství před průmyslovou 

revolucí. 

 

      

 

 

 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=455347 

 

6. Porozumenie a vysvetlenie v spoločenskovednom výskume / Peter 

Ondrejkovič 

Brno : Paido, 2016 -- 122 stran -- slo 

     ISBN 978-80-7315-260-4 

     Sign.: II 114417V1 

teorie vědy ; společenské vědy ; sociální výzkum ; 

metodologie ; interpretace ; pravda ; porozumění ; 

argumentace ; analýza ; vysvětlení ; explicitní znalosti ; 

implicitní znalosti 

 

Teorie vědy. Interpretace a explikace. Otázka pravdy, 

pravdivosti a skutečnosti (reality). Vysvětlení a 

porozumění. Argumenty. Interpretace.  Poznání a 

vědění.      

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=455336 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=455347
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=455336


 

7. Rukověť dobrého interního lektora : pro efektivní vzdělávání ve firmách a 

jiných organizacích / Petr Kazík -- První vydání 

     Praha : Grada, 2017 -- 143 stran 

     ISBN 978-80-271-0250-1 

     Sign.: II 114434V1 

     

učitel ; další vzdělávání ; efektivnost vzdělávání ; 

podnik ; interní lektor 

 

 

Teorie lektorské činnosti. Stanovení vzdělávacích cílů. 

Itinerář. Začátek práce lektora. Úspěch. 

      

 

 

 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=455358 

 

 

8.   Sociologie : klíčová témata a pojmy / Lukáš Urban -- Vydání 1. 

Praha : Grada, 2017 -- 228 stran 

     ISBN 978-80-247-5774-2 

     Sign.: II 114423V1 

 

sociologie ; dějiny ; myšlení ; sociologický výzkum ; 

kultura ; člověk ; společnost ; chování ; odchylka v 

chování 

 

Sociologie a sociologická perspektiva. Z dějin 

sociologie. Myšlení o sociologii. Sociologický výzkum. 

Kultura. Sociální vztahy a struktura společnosti. 

Deviace a sociální kontrola. Kolektivní chování. 

 

      

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=455345 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=455358
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=455345


9. Umění míru / Morihei Uešiba ; sestavil a upravil John Stevens ; překlad Jan 

Kadlec -- První vydání 

V Brně : B4U Publishing, 2016 -- 99 stran -- cze 

     ISBN 978-80-87222-47-8 

     Sign.: II 114408V1 

 

bojové sporty ; sebevýchova ; biografie ; Uešiba Morihei 

; Japonsko ; aikidó ; mír ; duchovní učitelé ; mysl ; tělo ; 

životní harmonie ; kaligrafie ; století 19-20 ; 1883-1969 

 

Inspirativní učení Moriheie Uešiby, zakladatele 

populárního japonského bojového umění aikidó a jeho 

životní cesta. Náhled bojovníka na umění války v 

protikladu k umění míru. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=455223 

 

 

10. Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů / Vladimír Liška -- 

1. vydání 

Praha : XYZ, 2016 -- 190 stran 

     ISBN 978-80-7505-506-4 

     Sign.: II 114405V1 

 

dějiny ; Evropa ; panovník ; panovnice ; panovnický 

dvůr ; aféra ; skandál ; století 14-20 

 

Životy společenských elit od nepaměti provázely 

skandály. Přestože mnohé z nich dokonce zahýbaly 

evropskou historií, odehrály se pod rouškou tajemna a 

podařilo se je před veřejností utajit. Čtrnáct afér s 

prvky lásky, zločinu a nekalých úmyslů, které rozvířily 

dějiny, jsou zde rozkryté. 

 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=455204 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=455223
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=455204


11. Volný čas seniorů / Kamil Janiš, Jitka Skopalová -- Vydání 1. 

Praha : Grada, 2016 -- 156 stran -- cze 

     ISBN 978-80-247-5535-9 

     Sign.: II 114430V1 

starší člověk ; stáří ; vzdělávání ; aktivita ; pohyb ;  

Česko ; stárnutí ; kvalita života ; aktivní stárnutí ;  

volný čas 

 

Volný čas považujeme za přirozenou součást 

našeho života. Volný čas a činnosti v něm mohou 

však výrazně 

ovlivňovat náš život, a to v pozitivním i negativním 

směru. 

 

      

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=455354 

 

 

12. Výkladový slovník k testovým úlohám z českých reálií / Michaela Straková 

Tomášová a kol. -- Vydání první (tištěné) 

Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2016 -- 56 stran 

     ISBN 978-80-7481-158-6 

     Sign.: II 114387V1 

    

čeština ; reálie ; cizinec ; jazyk ; zkouška ; Česko ; 

čeština jako cizí jazyk ; státní zkouška ; státní občanství 

; 

jazyková zkouška ; 2011-2020 ; 2016 

 

Slovník obsahuje hesla s výrazy, které jsou použity v 

jednotlivých testových úlohách a přesahují jazykovou 

úroveň B1 podle Společného evropského referenčního 

rámce pro jazyky (SERR). 

      

 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=454763 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=455354
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=454763


13.  Záhady druhé světové války / Vladimír Liška 

Praha : XYZ, 2015 -- 265 stran 

     ISBN 978-80-7505-141-7 

     Sign.: II 114386V1 

 

válka ; dějiny dvacátého století ; druhá světová válka 

; záhada ; 1939-1945 

 

Hitler jako narkoman. Heydrich, jeho smrt a život v 

protektorátu. Nacisté a jejich plány na vyhlazení 

národů. 

Jak to bylo s výrobou zázračné zbraně? Vlasov a jeho 

armáda. 

      

 

 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=454761 

 

 

14. Ženy českých vládců : rozluštěná tajemství / Vladimír Liška 

Praha : XYZ, 2015 -- 225 stran 

     ISBN 978-80-7505-156-1 

     Sign.: II 114385V1 

 

biografie ; dějiny ; manželka ; Libuše ; Ludmila, ; 

Burgundská, Emma ; Božena ; Schweinfurtská, Jitka ; 

Česko ; panovník ; století 9-15 

 

České kněžny a královny zůstávají často stát ve stínu 

svých manželů. Životní příběhy 13 manželek českých 

panovníků v souvislosti s osudy a činy jejich mužů. 

Rozdíly mezi tím, co se o nich tradovalo a historickou 

skutečností. 

      

 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=454760 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=454761
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=454760

