
 

 

1.     "Spanilost Vaše cizozemcům se líbí..." : české kuchařské knihy v 19. století / 

Milena Lenderová, Miroslav Kouba, Aleš Kozár, Ivo Říha 

Červený Kostelec : Pavel Mervart , 2017 -- 532 stran, 96 nečíslovaných stran 

obrazových příloh -- cze 

     ISBN 978-80-7465-298-1     Sign.: II 116010V1 

kultura ; společnost ; dějiny ; kniha ; jídlo ; odborná literatura 

; kuchařské recepty ; stravování ; gastronomie ;     

vegetariánství ; konzervace ; každodenní život ; národní 

obrození ; století 19 

Vývoj a proměny českých kuchařských knih vydávaných v 

průběhu 19. století. Gastronomie a dějiny každodennosti. 

Struktura, funkce, ilustrace a estetická stránka vydávaných 

kuchařských knih.     

https://katalog.npmk.cz/documents/469535 

 

2.     8 klíčů k duševnímu zdraví pomocí cvičení / Christina G. Hibbert ; předmluva 

od Babette Rothschild ; překlad Theodora Klimentová 

Olomouc : Anag, [2018] -- 270 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7554-161-1     Sign.: II 115981V1 

 

mentální hygiena ; zdraví ; cvičení ; tělesná cvičení ; duševní 

zdraví ; mysl ; tělo 

Autorka v knize poskytuje efektivní a snadné nástroje, které 

umožní dosáhnout spojení mysli a těla a skutečně se vyléčit. 

Fyzické cvičení vyčistí hlavu, zklidní tělo a umožní mít ze sebe 

dobrý pocit a užívat si své úspěchy. 

https://katalog.npmk.cz/documents/469434 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/469535
https://katalog.npmk.cz/documents/469434


3.     ADHD variabilita v dětství a dospělosti / Radek Ptáček, Hana Ptáčková -- Vydání 

první 

Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018 -- 127 stran -- cze 

     ISBN 978-80-246-2930-8 

     Sign.: II 116033V1 

ADHD ; dítě ; dospělý ; pedopsychologie ; vývojová 

psychologie ; terapie ; diagnostika ; pozornost ;     

koncentrace ; vnímání ; psychoterapie ; etiologie ; 

neurobiologie ; kognitivní vývoj ; sociální aspekt ;     

koordinace ; biofeedback ; stimulancia ; 

farmakoterapie 

Ucelený pohled na variabilitu ADHD v dětském věku 

i dospělosti. Analyzuje problematiku od etiologie 

přes  neurobiologické a somatické příčiny až po 

psychologické a sociální souvislosti. 

https://katalog.npmk.cz/documents/469645 

 

4.     Barbarská Evropa / Karol Modzelewski ; přeložila Marcela Bramborová -- 

Vydání první 

Praha : Argo, 2017 -- 421 stran -- cze 

     ISBN 978-80-257-2309-8 

     Sign.: II 115966V1 

 

dějiny ; právo ; Evropa ; kmenové společenství ; Slované 

; Germáni ; století 6-11 

Kniha představuje jedinečný pokus o vykreslení kořenů 

moderní Evropy. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/469396 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/469645
https://katalog.npmk.cz/documents/469396


5.     Co je člověk : od evoluční náhody po transformaci z vlastní vůle / Gregg Braden 

; z anglického originálu Human by design přeložila Eva Děrglová 

Bratislava : Eugenika, 2018 -- 205 stran -- cze 

     ISBN 978-80-8100-543-5 

     Sign.: II 115983V1 

 

člověk ; mentální hygiena ; antropogeneze ; spiritualita 

; lidstvo ; mysl ; tělo ; mentální cvičení 

Účelem knihy je odhalit nové objevy o našem původu a 

ukázat, jak tyto objevy aplikovat na svůj každodenní     

život. V knize jsou průběžně zahrnuty mentální cvičení, 

které pomohou upevnit význam uvedených objevů ve 

vlastním životě. 

https://katalog.npmk.cz/documents/469436 

 

 

 

6.     Česká humanistická tradice v moderním managementu / Vladimír J. Dvořák, 

Klára Lauritzenová, Magda Vašáková Loumová -- Vydání: první 

Lanškroun : TG TISK s.r.o., 2017 -- 95 stran 

     ISBN 978-80-87296-14-1 

     Sign.: II 115997V1 

řízení ; vůdcovství ; sebeuvědomění ; dovednost ; 

komunikace ; filozofie ; kultura ; Česko ; manažerská     

komunikace 

Základem nového metodického přístupu je využití 

konkrétních vzorů v postojích klíčových postav 

českých dějin, jejichž životy jsou spjaty s 

přelomovými okamžiky společnosti. 

https://katalog.npmk.cz/documents/469521 

https://katalog.npmk.cz/documents/469521


7.     Evropské rozpory ve světle migrace / Jan Keller -- Vydání první 

Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) , 2017 -- 227 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7419-249-4 

     Sign.: I 34551V1 

 

migrace ; společnost ; Evropská unie ; Evropa ; země 

Evropské unie ; evropská integrace ; migrační krize ;     

finanční krize ; sociální nerovnosti ; století 21 

Kniha reaguje na současnou migrační krizi, pojednává 

ale i o hlubších strukturních napětích a rozporech 

skrytých v základech Evropské unie. 

https://katalog.npmk.cz/documents/469648 

 

 

8.     Géniové bez potlesku / Tomáš Čechtický 

Praha : Empresa Media, 2018 -- 176 stran 

     ISBN 978-80-88207-15-3 

     Sign.: II 116000V1 

 

biografie ; Česko ; osobnosti ; století 15-20 

 

Osudy osobností, které dosáhly úspěchu, ale 

mnohdy byly zapomenuty. 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/469524 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/469648


9.     Gollův styl : studie k historickému myšlení Jaroslava Golla / Roman Pazderský 

-- První vydání 

Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018 -- 256 stran -- cze 

     ISBN 978-80-246-2943-8 

     Sign.: II 115969V1 

 

historiografie ; osobnost ; historická metoda ; 

metodologie ; Goll, Jaroslav, ; století 17-20 

Obraz "pozitivisty" Jaroslava Golla v českém 

historiografickém vědomí. Gollův styl jako badatelské 

téma. Motivační zdroje. Typologie symptomatických rysů 

Gollova dějepisného stylu. 

https://katalog.npmk.cz/documents/469400 

 

 

10.     Horké knihy ve studené válce : program tajné distribuce knih ze Západu za 

železnou oponou financovaný CIA / Alfred A. Reisch ; z anglického originálu Hot 

books in the cold war ... přeložila Petruška Šustrová -- Vydání první 

Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018 -- 444 stran, 4 nečíslované 

strany příloh -- cze 

     ISBN 978-80-87912-97-3 

     Sign.: II 116035V1 

kniha ; program ; CIA ; východní Evropa ; distribuce 

knih ; studená válka ; století 20 

Publikace popisuje málo známý program tajné 

distribuce knih do východní Evropy, který financovala 

CIA. Mezi lety 1957 a 1970 byl knižní program jedním 

z nejefektivnějších způsobů pronikání za železnou 

oponu. 

https://katalog.npmk.cz/documents/469649 

https://katalog.npmk.cz/documents/469400
https://katalog.npmk.cz/documents/469649


11.     Imigrace a liberalismus : dopady migrace, teorie a možná řešení / Josef 

Koudelka -- 1. vydání 

Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018 -- 218 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7325-454-4 

     Sign.: II 116036V1 

 

přistěhovalectví ; emigrace ; politika ; liberalismus ; lidská 

práva ; migrační krize ; migrační politika ; politická filozofie 

; pluralismus ; sociální spravedlnost 

Publikace se věnuje aktuálnímu tématu imigrace a její 

regulace. 

https://katalog.npmk.cz/documents/469650 

 

 

12.   Krabička poslední záchrany pro neziskové organizace : manuál managementu 

neziskových organizací / Petr Vrzáček a kol. ; kresby Mirek Kemel -- Vydání druhé, 

rozšířené 

Praha : Togga ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Fakultou humanitních 

studií, 2018 -- 289 stran 

     ISBN 978-80-7476-133-1 

     Sign.: I 34552V1 

řízení ; pracovní síla ; vztah k veřejnosti ; 

nezisková organizace ; strategické řízení ; 

organizování ;     fundraising ; projektové řízení 

; sociální podnikání 

Účelem této knihy je pomoci manažerům 

neziskovek při rozhodování. Základem 

správných rozhodnutí je porozumění situací a 

možnostem jejího řešení. 

https://katalog.npmk.cz/documents/469652 

https://katalog.npmk.cz/documents/469650
https://katalog.npmk.cz/documents/469652


13.     Labyrint pohybu / Renata Červenková, Pavel Kolář -- Vydání první 

Praha : Vyšehrad, 2018 -- 264 stran, 2 nečíslované strany obrazových příloh 

     ISBN 978-80-7429-975-9 

     Sign.: II 115893V1 

léčebná rehabilitace ; fyzioterapie ; Kolář, Pavel, ; 

sportovní lékařství ; holistická medicína ; 

antropomotorika ; století 20-21 

Hýbeme se buď málo, nebo špatně a pohyb se vytrácí 

nejen ze života, ale i z medicíny,“ tvrdí profesor Pavel     

Kolář, renomovaný fyzioterapeut, který už třicet let 

působí na poli rehabilitační medicíny. Snaží se najít     

skutečné příčiny, které porouchaly naše tělo, a správnou 

léčbou navrátit pacientům ztracené zdraví. 

https://katalog.npmk.cz/documents/468794 

 

 

14.     Nejkrásnější panoramatické alpské silnice pro motorkáře : 30 vysokohorských 

tras s vyhlídkou / Heinz E. Studt ; překlad: Kateřina Hošková, Zuzana Mikesková -- 

1. vydání 

V Brně : CPress, 2018 -- 158 stran -- cze 

     ISBN 978-80-264-1822-1 

     Sign.: II 115823V1 

turistika ; vlastivěda ; Alpy (pohoří) ; mototuristika ; 

pohoří ; horská turistika 

30 snových motorkářských tras nejkrásnějšími 

panoramatickými a vysokohorskými silnicemi v Alpách.     

Každá trasa je podrobně představena: s požadavky, 

možnostmi kombinací a skvělým obrazovým  

doprovodem. 

https://katalog.npmk.cz/documents/468504 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/468794
https://katalog.npmk.cz/documents/468504


15.     Nová náboženství a násilí / Zdeněk Vojtíšek -- Vydání první 

Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017 -- 285 stran -- cze 

     ISBN 978-80-246-2861-5 

     Sign.: II 115896V1 

společnost ; náboženství ; sekta ; konflikt ; násilí ; agrese 

; náboženské aspekty ; mezináboženský vztah ;     

mučednictví ; století 16-21 

Nová náboženská hnutí a násilí v konfliktu se společností. 

Více než dvě desítky příkladů ukazují, jak příslušníci hnutí 

násilím trpí i jak ho páchají. Současně umožňují pochopit 

zákonitosti zrodu těchto hnutí, jejich vývoje, vnitřní 

dynamiky i interakce s okolím. 

https://katalog.npmk.cz/documents/468797 

 

 

 

16.     Okupace 1968 / Jiří Fidler -- Vydání první 

Praha : Knižní klub, 2018 -- 223 stran 

     ISBN 978-80-242-6179-9 

     Sign.: II 116038V1 

 

dějiny dvacátého století ; ozbrojené složky ;  

Československo ; země Varšavské smlouvy ; Srpen 1968 

; vojenská posádka ; vojenští velitelé ; vojenské dějiny ; 

1968 

Okupace 1968 je věnována jedné z klíčových událostí 

našich národních dějin, okupaci země vojsky pěti států     

Varšavské smlouvy v srpnu 1968. 

https://katalog.npmk.cz/documents/469653 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/468797
https://katalog.npmk.cz/documents/469653


17.     Povinnosti a práva rodičů k dětem / Ondřej Šmíd, Radka Demjanová a kolektiv 

-- Vydání první 

Praha : Leges, 2017 -- 232 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7502-195-3 

     Sign.: II 115948V1 

 

právo ; rodičovská odpovědnost ; adopce ; péče o dítě ; 

rodinné právo ; otcovství ; výživné 

Obecně o právech a povinnostech mezi rodiči a dětmi. 

Určování a popírání otcovství. Osvojení dítěte.     

Rodičovská odpovědnost. Vyživovací povinnost. 

https://katalog.npmk.cz/documents/469226 

 

 

18.     Praktický průvodce koncem života : rozcestník pro nemocné a pečující / R. 

Slámová, A. Marková, P. Kubáčková, B. Antonová -- 1. vydání 

Brno : Edika, 2018 -- 158 stran 

     ISBN 978-80-266-1279-7 

     Sign.: II 115990V1 

péče ; nemocný ; nemoc ; bolest ; komunikace ; 

pomoc ; terapie ; rodina ; paliativní péče ; hospic ; 

umírající ; umírání ; domácí péče ; smutek ; 

nevyléčitelně nemocný 

Praktický průvodce pro nevyléčitelně nemocné a 

jejich okolí se spoustou rad a doporučení, která vám     

pomohou zvládat každodenní situace v závěru života: 

jak žít s nemocí, kde hledat vhodnou službu, kde 

strávit poslední etapu života, jak se o nemocné a 

umírající starat a jak s mluvit s okolím o svém konci.                

https://katalog.npmk.cz/documents/469457 

https://katalog.npmk.cz/documents/469226
https://katalog.npmk.cz/documents/469457


19.     Proč jdou chlapi do války : emoce a estetika u počátků etnických konfliktů / 

Radan Haluzík -- První vydání v českém jazyce 

Praha : Dokořán, 2018 -- 455 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh -- 

cze 

     ISBN 978-80-7363-622-7 

     Sign.: II 115975V1 

 

válka ; konflikt ; etnické vztahy ; nacionalismus ; politika 

; společnost ; psychologie ; sociologie ; Kavkaz     (pohoří 

: oblast) ; země bývalé Jugoslávie ; ozbrojený konflikt ; 

národní mentalita ; vojenská psychologie ;     etnický 

konflikt ; století 20 

Autor se zaměřil na etnické konflikty v bývalé Jugoslávii 

a na Kavkaze, kde strávil dohromady více než dva roky. 

https://katalog.npmk.cz/documents/469409 

 

 

20.     Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních 

identit / Jana Valdrová ; svými texty do knihy přispěli Dennis Scheller-Boltz a Pavla 

Špondrová -- Vydání první 

Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) , 2018 -- 464 stran 

     ISBN 978-80-7419-261-6 

     Sign.: II 115978V1 

sociolingvistika ; gender ; sociální postavení ; stereotyp ; 

jazyk ; feminismus ; generické maskulinum 

Rovnost žen a mužů, diverzita identit jako předmět bádání. 

Vývoj feministické a genderové lingvistiky. Názvy osob z 

hlediska genderu. Generické maskulinum. Ženské a 

mužské světy v jazyce. Genderově vyvážené vyjadřování v 

praxi. 

https://katalog.npmk.cz/documents/469412 

https://katalog.npmk.cz/documents/469409
https://katalog.npmk.cz/documents/469412


21.     Sociální práce s romskými rodinami / David Urban -- Vydání první 

Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015 -- 108 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7422-457-7 

     Sign.: II 115979V1 

sociální práce ; rodina ; byt ; Romové ; spolupráce ; 

sociální pracovník ; sociálně ohrožená skupina ;     

vyloučená lokalita ; dobrá praxe 

Rodina jako instituce v centru zájmu několika vědních 

disciplín. Romské rodiny žijící v sociálně vyloučených     

lokalitách. Teoretická východiska pro práci s romskou 

rodinou. Metody a techniky sociální práce. Náměty pro 

dobrou praxi. Charakteristika sociálního pracovníka. 

https://katalog.npmk.cz/documents/469413 

 

 

22.     Subkultury mládeže : sociologické, psychologické a pedagogické aspekty/ 

Josef Smolík 

Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017 -- 277 s. -- cze 

     ISBN 978-80-7509-498-8 

     Sign.: II 116032 

 

mládež ; společnost ; subkultura ; kulturní život ; Česko 

 

Autor se zabývá subkulturami mládeže z hlediska 

sociologického, psychologického i pedagogického. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/69603 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/469413
https://katalog.npmk.cz/documents/69603


23.     Teologie zvířat / Andrew Linzey ; přeložili Jan M. Heller a Jan Zámečník -- 1. 

vydání 

Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018 -- 303 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7553-487-3 

     Sign.: II 116016V1 

 

živočich ; člověk ; křesťanství ; etika ; teologie zvířat ; 

morální teologie ; křesťanská etika ; století 21 

 

Stanovení teologických principů. Výzvy pro etickou 

praxi. 

  

https://katalog.npmk.cz/documents/469559 

 

 

24.     Využití dramaterapie na detoxikačním oddělení / Kristýna Krahulcová a 

kolektiv -- 1. vydání 

Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017 -- 202 stran -- cze, cze slo 

     ISBN 978-80-244-5275-3 

     Sign.: II 116012V1 

závislost ; toxikomanie ; prevence ; empirický výzkum ; 

Olomouc (Česko) ; Česko ; patologická závislost ;     

drogově závislý ; duševní poruchy ; zdravotně-sociální 

služba ; protidrogová léčba ; dramaterapie 

Publikace se ve třech vzájemně provázaných částech 

(teoretické, metodické a empirické) zabývá    

problematikou dramaterapie u osob se závislostí 

léčících se na detoxikačním oddělení. 

https://katalog.npmk.cz/documents/469537 

https://katalog.npmk.cz/documents/469559
https://katalog.npmk.cz/documents/469537


25.     Zlomové osmičky : 1918, 1938, 1948, 1968 / František Emmert -- 1. vydání 

Praha : CPress, 2018 -- 251 stran 

     ISBN 978-80-264-2069-9 

     Sign.: III 39398V1 

 

dějiny dvacátého století ; politika ; společnost ; 

Československo ; 1918 ; 1938 ; 1948 ; 1968 

 

Kniha je věnována čtyřem nejvýznamnějším rokům 

končícím "osmičkou" v dějinách Československa. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/469658 

 

 

26.     Zvíře jako zrcadlo lidské duše : o dokonalém spojení člověka se zvířetem / 

Ruediger Dahlke, Irmgard Baumgartner ; překlad: Dagmar Sklenářová -- 1. vydání 

Brno : CPress, 2018 -- 124 stran -- cze 

     ISBN 978-80-264-1882-5 

     Sign.: II 116017V1 

     

člověk ; živočich ; nemoc ; veterinární medicína ; 

domácí zvířata ; veterinární diagnostika ; veterinární     

homeopatie 

Zvířata po našem boku. Nový pohled na nemoc a zdraví 

domácích zvířat. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/469572 

https://katalog.npmk.cz/documents/469658
https://katalog.npmk.cz/documents/469572

