
1.  100 : sto důležitých věcí o umění a matematice, které nevíte (a ani nevíte, 

že je nevíte) / John D. Barrow ; z anglického originálu 100 essential things you 

didn't know you didn't know about maths and the arts přeložili Lukáš Georgiev, 

Jiří Pilucha a Jiřina Vítů -- První vydání v českém jazyce 

Praha : Dokořán, 2017 -- 335 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7363-772-9 

     Sign.: II 114656V1 

 

matematika ; umění 

Sbírka myšlenek a útržkovitých úvah o matematice, zaměřená 

na neobvyklé použití matematiky mimo její     obvyklé 

prostředí. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=456713 

 

2.  100 chyb při péči o lidi s demencí / Jutta König, Claudia Zemlin ; z 

německého originálu přeložila Lucie Simonová ; předmluva Hana Janečková -- 

Vydání první 

Praha : Portál, 2017 -- 119 stran -- cze 

     ISBN 978-80-262-1184-6 

     Sign.: II 114642V1 

starší člověk ; mentální handicap ; sociální péče ; ústav sociální 

péče ; chování ; chyba ; rada ;  individuální přístup ; zdravotní péče 

; domácí péče ; pečovatelství ; interpersonální komunikace ;  

Péče o lidi s demencí v rodinném prostředí, ale také v různých 

zařízeních. Chyby a příklady při péči o lidí s demencí. Vztahy mezi 

osobním postojem, prostředím, komunikací, biografickými 

informacemi a motivujícím chováním. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=456660 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=456713
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=456660


3.   Doba jedová 6. Špína, hygiena, imunita, alergie / B. Brett Finlay, Marie-

Claire Arrietaová ; přeložil Václav Petr -- 1. vydání 

Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017 -- 295 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7553-258-9 

     Sign.: II 114671V1 

medicína ; imunizace ; zdraví ; hygiena ; nemoc ; výživa ; dítě 

; astma ; alergie ; životní styl ; obezita ; diabetes ; mozek ; 

těhotenství ; narození ; mikrobiologie ; mikroorganismy ; 

probiotika ; antibiotika ; civilizační choroba ; infekce ; 

bakterie 

Mikrobi. Lidský mikrobiom. Výchova dětí a jejich mikrobů. 

Infekce a antibiotika. Strava. Mazlíčci. Životní styl. Obezita. 

Diabetes mellitus. Astma a alergie. Střevní onemocnění. 

Baktérie jako lék. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=457160 

 

4.   Jak se loví hlupáci : ekonomie manipulace a klamu : nenechte sebou 

manipulovat / George A. Akerlof, Robert J. Shiller ; překlad: Aleš Lisa -- 1. 

vydání 

Praha : Management Press, 2017 -- 264 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7261-478-3 

     Sign.: II 114665V1 

ekonomie ; politika ; psychologické aspekty ; volný trh ; 

manipulace ; phishing 

Nenechte s sebou manipulovat! Ve své provokativní publikaci, 

plné přesvědčivých a výstižných příkladů ze života, její autoři, 

zpochybňují klasickou tezi moderní ekonomie, tradovanou již 

od dob Adama Smithe, že neviditelná ruka trhu vždy přináší 

materiální blahobyt. Dokládají, že trh může být jak prospěšný, 

tak může člověku škodit. 

      

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=456957 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=457160
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=456957


5.  Jasná mysl : získejte zpět svou pozornost, paměť a radost ze života za 21 

dní / Mike Dow ; překlad: Jakub Goner -- 1. vydání 

V Brně : BizBooks, 2017 -- 287 stran -- cze 

     ISBN 978-80-265-0575-4 

     Sign.: II 114624V1 

mozek ; paměť ; pozornost ; výživa ; duševní zdraví ; léčiva 

; mysl ; zdravá výživa ; zdravý životní styl 

Jak lépe pečovat o svůj mozek. Vše souvisí se vším. 

Třítýdenní program pro mozek. Úprava životního stylu.     

Sacharidy, tuky a bílkoviny ve stravě. Jak ovlivňují léky 

činnost mozku. Spánek, nálada a paměť. Přehled    

programu. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=456563 

 

 

6.   Kapesní průvodce po muzeu a muzejnictví : (fiktivní rozhovor Jiřího 

Žalmana s muzejní elévkou) / Jiří Žalman -- Vydání první 

Praha : Národní muzeum, 2016 -- 247 stran 

     ISBN 978-80-7036-504-5 

     Sign.: II 114627V1 

  

muzeum ; muzejnictví ; muzejní sbírka ; galerie 

Smysl muzea. Správa sbírek muzejní povahy. Komunikace 

muzea s veřejností. Řízení muzeí a galerií. Muzeologie. 

Muzejnictví. Muzejní praxe a vzpomínky. 

      

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=456619 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=456563
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=456619


7.    Neobyčejné okamžiky historie / Karel Pacner -- 1. vydání 

Praha : Plus, 2017 -- 317 stran 

     ISBN 978-80-259-0618-7 

     Sign.: II 114666V1 

 

dějiny ; světové dějiny ; všeobecnosti a zajímavosti ; století 

20-21 

Překvapivé, někdy skoro neuvěřitelné příběhy moderních 

dějin. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=456958 

 

 

8.   Pozitivní leader : jak energie a štěstí pohánějí špičkové týmy na cestě k 

úspěchu / Jan Mühlfeit, Melina Costi ; překlad Viktor Jurek -- 1. vydání 

V Brně : Management Press, 2017 -- 368 stran -- cze 

     ISBN 978-80-265-0591-4 

     Sign.: II 114673V1 

 

pozitivní psychologie ; manažerský personál ; pozitivismus ; 

myšlení ; úspěch ; syndrom vyhoření ; stres ; 

metodika ; strategie učení ; dobrovolná práce ; leadership ; 

kazuistika 

Pozitivní lidé. Rozvoj silných stránek. Pozitivní mysl. Osobní 

mise a celková vize. Pozitivní proces. Řízení a metody. 

Pozitivní přístup. Vyhoření a stres. Úspěch versus štěstí. 

 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=457167 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=456958
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=457167


9.   Rodinná kronika : krok za krokem / Lenka Peremská -- 2. vydání 

Brno : CPress, 2017 -- 104 stran 

     ISBN 978-80-264-1400-1 

     Sign.: II 114681V1 

      

rodina ; genealogie ; kronika ; rod 

Sepisování rodinné kroniky. Představení jednotlivých členů 

rodu. Osnova, náplň, vyprávění, grafy, tabulky a     

fotografie. 

      

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=457201 

 

10.  Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích. Marků, Diviš, Veverkové, 

Ressel, Perner / Ladislav Maixner, Jaromír Volf, Pavel Tersch, Lenka Maršálková 

Praha : Jonathan Livingston, s.r.o., 2016 -- 215 stran 

     ISBN 978-80-7551-030-3 

     Sign.: II 114660V1 

  

vědec ; objev ; biografie ; Česko ; objevitelé ; vynález ; 

vynálezci ; století 17-19 

Významní vědci a vynálezci, kteří se nesmazatelně zapsali 

do české, ale i evropské historie a zasloužili se o     pokrok 

v mnoha oborech lidského počínání - v zemědělství, 

medicíně, průmyslu, dopravě. 

      

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=456717 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=457201
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=456717


11.    Ženy českých vládců : další rozluštěná tajemství / Vladimír Liška 

 Praha : XYZ, 2015 -- 238 stran 

     ISBN 978-80-7505-157-8 

     Sign.: II 114679V1 

 

dějiny ; žena ; manželka ; biografie ; Česko ; manželky 

panovníků ; panovník ; století 15-20 

Životní příběhy 14 manželek českých panovníků autor 

přibližuje především v souvislosti s osudy a činy jejich  

mužů a předkládá tak ucelený a výstižný obraz doby. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=457199 

 

 

12.    Život v českých zemích ve středověku / Hana Kneblová -- Vydání první 

Praha : Brána, 2016 -- 151 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh 

     ISBN 978-80-7243-868-6 

     Sign.: II 114614V1 

dějiny středověku ; společnost ; církev ; Česko ; každodenní 

život ; husitství ; panovník ; století 5 - 15 

Život ve středověku. Nemoci, smrt a pohřby. Světci, kláštery 

a rytířské řády. Stavby a místa. Slavné   osobnosti. Husitské 

období. Cizinci a České království. Mýty a zažité nepravdy. 

Minulost a současnost. 

Seznam panovníků, kteří v českých zemích vládli ve 

středověku. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=456400 
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