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1. Kam za živou vodou / Magdalena Karelová -- 1. vydání 

Brno : CPress, 2016 -- 176 stran 

ISBN 978-80-264-1010-2 

Sign.: II 113910V1 

turistika ; Česko ; lázeňství ; prameny 

 

V knize naleznete stovky nejzajímavějších a výjimečných 

míst, která jsou členěna podle jednotlivých okresů.  

U každé lokality nechybí GPS souřadnice a informace o 

schůdnosti terénu, abyste věděli, zda můžete vyrazit pěšky, na 

kole či případně s vozíčkářem. Samozřejmostí jsou tipy na 

zajímavá a turisticky atraktivní místa v okolí vodních 

pramenů. 

 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=450253 

 

 

 

2. Marketingová komunikace : jak komunikovat na našem trhu / Miroslav 

Karlíček a kolektiv -- 2., aktualizované a doplněné vydání 

Praha : Grada Publishing, 2016 -- 221 stran 

ISBN 978-80-247-5769-8 

Sign.: II 113878V1 

marketing ; komunikace ; reklama ; vztah k veřejnosti ; sponzorování ; trh ; 

prodej ; komunikační strategie 

 

Kniha se zabývá problematikou marketingové komunikace 

komplexně a obsahuje příklady výhradně z českého prostředí. 

Dozvíte se vše podstatné o funkci a praktickém využití reklamy, 

direct marketingu, podpory prodeje, PR, event marketingu a 

sponzoringu, osobního prodeje a online komunikace. 

 

 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=450054 

 

 

 

 



3. Německá próza po roce 2000 / Naděžda Heinrichová, Helena Dědičová, 

Michaela Bajerová, Štěpánka Fráňová a Tereza Stránská 

Červený Kostelec : Pavel Mervart 2015 -- 166 stran -- cze 

ISBN 978-80-7465-183-0 

Sign.: I 34400V1 

literatura ; próza ; spisovatel ; německá literatura ; knižní veletrh ; 2000- 

 

Publikace Německá próza po roce 2000 přibližuje situaci toho 

literárního druhu na německém knižním trhu a nabízí rozdělení 

autorů do jednotlivých generací korespondující s historickými 

mezníky dvacátého století (1945, 1968, 1990 a 2000): generace 

klasiků německé literatury, generace 1968, generace 1990 a 

generace 2000.  

Poslední skupinu tvoří autoři neněmeckého původu píšící 

německy. Tři nosná navzájem se prolínající témata – historie, 

osobní sféra, jazyk a řeč – se objevují napříč všemi generacemi včetně autorů 

neněmeckého původu, kteří je obohacují o svůj pohled zvenčí. 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=450220 

 

 

 

4. Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost / Jan Herůfek a kol. -- 

Vydání první 

Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2015 -- 214 stran -- cze, cze pol, cze 

pol slo 

ISBN 978-80-7464-781-9 

Sign.: II 113861V1 

lidská důstojnost ; individualita ; filozofie ; dějiny filozofie ; filologie ; teologie ; 

bioetika 

 

Kniha si klade za cíl představit koncept důstojnosti člověka v 

proměnách času. Jejím záměrem však není zevrubně pojednat 

o pojmu dignitas hominis v rámci celých dějin evropského 

myšlení.  

Spíše se autoři jednotlivých kapitol soustředí na vybrané 

aspekty interpretace pojmu dignitas, který je nahlížen z 

interdisciplinární perspektivy (vedle filosofie je zde zastoupena 

také bioetika, historie, klasická filologie či teologie). 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=449959 

 


