
 
 

1.   Andersenovy pohádky = Andersens Märchen / úprava německého textu a český překlad: 

Jana Navrátilová -- 1. vydání 

Brno : Edika, 2017 -- 88 stran -- cze, cze ger 

     ISBN 978-80-266-1104-2 

     Sign.: II 114988V1   

 

Edice: Dvojjazyčná kniha pro začátečníky (Edika) 

němčina ; cizí jazyk ; porozumění textu ; překlad ; pohádka ; literatura 

pro děti a mládež ; dvojjazyčná kniha ; jazyková úroveň A1 ; jazyková 

úroveň A2 

      

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462270 

 

2.  Cesta na popraviště : příběhy z českých zemí / Vladimír Šindelář 

Praha : XYZ, 2015 -- 333 stran 

     ISBN 978-80-7505-101-1 

     Sign.: II 114991V1 

 

dějiny ; Česko ; hrdelní procesy ; soudnictví ; poprava ; kat ; století 11-

19 ; století 16-19 

Příběhy lidí, kteří stanuli před soudem a jejichž životní pouť končila 

rukou úředně pověřeného člověka. 

 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462277 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462270
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462277


3.   Gender a pravěká společnost / Kamila Remišová Věšínová -- První vydání 

Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017 -- 250 stran -- cze 

     ISBN 978-80-246-3177-6 

     Sign.: II 114962V1 

      

gender ; pravěk ; muž ; žena ; archeologie ; genderová analýza 

Gender, kult a rituál v archeologické interpretaci. Gender, 

pohřbívání a hrobová data. Sídelní areály, domácnost a 

produkce. 

      

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462215 

 

 

4.   Kaple, kostely a baziliky odkrývají svá tajemství / Eva Martínková 

Praha : XYZ, 2015 -- 204 stran 

     ISBN 978-80-7505-139-4 

     Sign.: II 114836V1 

     

architektura ; kulturní dědictví ; pověst ; legenda ; Česko ; církevní 

stavba ; kostel ; kaple ; bazilika ; klášter 

Sakrální stavby - kaple, kostely, kláštery, baziliky a další zajímavá 

místa - a jejich velmi čtivé legendy a pověsti. 

      

 

 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=458202 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462215
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=458202


5.  Muzeum versus digitální éra / Petra Šobáňová, Jolana Lažová a kol. -- 1. vydání 

Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016 -- 264 stran -- cze 

     ISBN 978-80-244-5023-0 

     Sign.: II 114974V1 

 

muzeum ; informační technologie ; muzejnictví ; digitální média ; 

virtuální realita 

Publikace věnovaná tématu využití technologií v muzejní kultuře 

vznikla v rámci výzkumného projektu s názvem Nové technologie v 

české muzejní a galerijní edukaci, řešeného na katedře výtvarné 

výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462230 

 

 

6.   Odpovědné veřejné zadávání : metodika / autorský tým: David Novák, Leona Gergelová 

Šteigrová, Monika Dobrovodská, Petra Ingerová, Eva Chvalkovská, Marie Janečková, Jan 

Beránek, Markéta Matysíková, Hana Látalová, Adam Gromnica, Gabriela Kurková, Petr Kocián 

-- 1. vydání 

Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2017 -- 175 stran 

     ISBN 978-80-7421-134-8 

     Sign.: III 38819V1 

 

odpovědnost ; podpora ; vzdělávání ; zaměstnání ; Česko ; veřejná 

zakázka ; výběrové řízení 

Metodická publikace pro podporu a rozvoj odpovědného zadávání 

veřejných zakázek. Podává odborné i laické veřejnosti souborné a 

praktické informace. 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=461437 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462230
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=461437


7.   Poslední den : Mnichov - Praha, konec září 1938 / Robert Kvaček -- Vyd. 1. 

Praha : Pražská vydavatelská společnost : Epocha, c2011 -- 131 s., [16] s. obr. příl. 

     ISBN 978-80-7250-570-8 

     Sign.: II 114979V1 

 

dějiny dvacátého století ; zahraniční politika ; zahraniční vztahy ; 

mezinárodní vztahy ; Münchner  Abkommen ; Československo ; Evropa 

; Mnichovská dohoda ; 1938 

Publikace popisuje co Mnichovské dohodě předcházelo, proč k ní došlo, 

kdo a jak se na ní podílel a jak vše probíhalo. 

 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462236 

 

 

8.  Praha má tajemná / Ilona Borská -- Vydání čtvrté, v nakladatelství Motto třetí 

Praha : Motto, 2017 -- 220 stran 

     ISBN 978-80-267-0882-7 

     Sign.: II 114894V1 

 

dějiny ; kulturní dědictví ; legenda ; pověst ; Praha (Česko) 

Osudy těch, kteří psali dějiny Prahy od počátků do současnosti. 

Tajemství starobylých pražských domů a paláců. Známé i neznámé 

legendy. 

 

      

 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=459219 

 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462236
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=459219


9.   Praha neznámá II / Petr Ryska -- První vydání 

Praha : Grada Publishing, 2017 -- 232 stran 

     ISBN 978-80-271-0417-8 

     Sign.: II 114815V1 

kulturní dědictví ; architektura ; Praha (Česko) ; architektonické 

památky ; historický místopis 

V druhém díle Prahy neznámé nás autor zavede do dalších méně 

známých pražských čtvrtí. Nejprve navštívíme Tichou Šárku, 

abychom prozkoumali zdejší usedlosti, mlýny a vily. Zavítáme také 

do Starých     Střešovic, jež jsou se svými slepenci z domků, 

průchodů a schodišť skutečnou raritou mezi pražskými lokalitami. 

Chtěli byste vidět trampskou osadu a zůstat přitom v Praze? Při 

procházkách kolem Berounky jich zde najdete hned několik. Naší 

poslední zastávkou pak budou rybníky v okolí Dubče. Knihu lze 

použít jako průvodce přímo během vycházky, nebo jako 

virtuálního průvodce z pohodlí domova. 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=458112 

 

 

10.  Pud u Freuda / Miloš Kučera -- Vydání první 

Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017 -- 531 stran -- cze 

     ISBN 978-80-246-3466-1 

     Sign.: II 114964V1 

 

psychoanalýza ; psychoanalytik ; instinkt ; pud ; práce s textem ; 

Freud, Sigmund, ; textová analýza 

Autor ukazuje, že v psychologii zpovrchnělý pojem pudu 

představuje mnohorozměrný a vrstevnatý pojem, který se rozvíjí 

a proměňuje v souvislosti s vývojem, neurózou, kulturou i na 

pozadí různých teoretických období Freuda samotného. 

 

      

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462217 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=458112
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462217


11.   Šofér, který změnil dějiny : za volantem vstříc atentátu na arcivévodu Františka 

Ferdinanda d'Este / Jiří  Skoupý -- První vydání 

Praha : Mladá fronta : Národní technické muzeum, 2017 -- 206 stran -- cze 

     ISBN 978-80-204-4512-4 

     Sign.: II 114958V1 

 

dějiny dvacátého století ; interpretace ; Lojka, Leopold, ; Harrach, 

František Maria Alfred, ; Česko ; sarajevský atentát ; profesionální 

řidič ; šlechtici ; 1914 ; století 19-20 

Pokus o interpretaci sarajevských událostí přímo očima jejich 

hlavních aktérů: moravského šlechtice, velkostatkáře a majitele 

zámku ve Velkém Meziříčí doktora práv Františka Marii Alfréda 

hraběte Harracha a jeho tehdejšího zaměstnance, českého řidiče 

Leopolda Lojky. 

      

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=461491 

 

 

12.  Váš mozek se dokáže uzdravit : pozoruhodné případy léčby a uzdravení využívající 

neuroplasticity mozku / Norman Doidge ; překlad: Eva Kadlecová -- 1. vydání 

Brno : CPress, 2017 -- 407 stran -- cze 

     ISBN 978-80-264-1432-2 

     Sign.: II 114951V1 

 

mozek ; psychoanalýza ; psychoterapie ; terapie ; neurověda ; 

nervové poruchy ; neurodegenerativní  onemocnění ; neuroplasticita 

; kazuistika 

Lidský mozek je popsán jako specifický, jedinečný, vysoce 

organizovaný systém každého člověka, jehož význam si nedokážeme 

v plném rozsahu uvědomovat. Uvedeny pozoruhodné případy léčby a 

uzdravení využívající neuroplasticity mozku. 

      

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=461441 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=461491
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=461441


13.  Zloději knih : pátrání po zmizelých knihovnách / Anders Rydell ; ze švédského originálu 

Boktjuvarna. Jakten på de försvunna biblioteken ... přeložila Olga Bažantová -- Vydání první 

Zlín : Kniha Zlin, 2017 -- 471 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7473-532-5 

     Sign.: II 114959V1 

   

kniha ; knihovna ; válka ; Evropa ; literární dědictví ; krádeže 

literárních děl ; ztráta ; zničení ; ideologický boj ; druhá světová 

válka ; Židé ; nacismus ; 1933-1945 

Putování za ztracenými velkými institucionálními i drobnými 

soukromými knihovnami Evropou. Pátrání po osudu knih, 

které byly pro své majitele a komunity čtenářů nenahraditelné. 

      

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=461492 

 

14.   Žena za socialismu : Československo 1945-1974 a reflexe vývoje před rokem 1989 a po 

něm / Alena  Wagnerová ; z německého originálu Die Frau im Sozialismus, Beispiel ČSSR ... 

přeložila autorka -- Vydání  první 

Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) , 2017 -- 262 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7419-252-4 

     Sign.: II 114955V1 

společnost ; žena ; emancipace ; feminismus ; rodina ; manželství ; 

pracovní právo ; zaměstnanost žen ; socialismus ; Česko ; 

Československo ; NSR ; rodinné právo ; rovnoprávnost ; století 20 ; 

1945- 

Ženská otázka v Československu. Emancipace ženy v české tradici. 

Postavení ženy v československém právu. Žena v zaměstnání. Žena v 

rodině a manželství. Ženské hnutí v Německé spolkové republice. 

Reálná rovnoprávnost. 

      

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=461485 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=461492
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=461485

