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1. Cílená zpětná vazba : metody pro vedoucí skupin a učitele / Eva 

Reitmayerová, Věra Broumová -- Vydání třetí 

Praha : Portál, 2015 -- 173 stran 

ISBN 978-80-262-0988-1 

Sign.: II 113615V1 

zpětná vazba ; sociální komunikace ; vzdělávání ; pedagogika zážitku 

 

Kniha podrobně seznamuje s cílenou zpětnou vazbou, v českém 

kontextu známou i jako reflexe, review, debriefing apod., a to 

prakticky, na konkrétních případech, včetně rozboru 

problémových situací a přehledu teoretických základů.  

Ukazuje, jak může být cílená zpětná vazba přínosná jak pro 

instruktora, učitele, trenéra, supervizora, tak pro účastníky. 

Obsahuje více než 80 strukturujících technik, vyzkoušených v 

praxi. U každé techniky je podrobně popsáno její provedení, 

variace i využití v různých věkových skupinách. 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448783 

 

 

2. Člověk s postižením a výtvarná tvorba : od zobrazování k autorství / 

Pavel Sochor -- 1. vydání 

Brno : Masarykova univerzita, 2015 -- 200 stran: -- cze 

ISBN 978-80-210-7925-0 

Sign.: II 113545V1 

postižený ; výtvarný projev ; výchova ; vzdělávání ; artefiletika ; arteterapie ; 

výzkum ; výtvarná tvorba 

 

Odborná kniha prostřednictvím induktivní a deduktivní výzkumné 

metody analyzuje oblasti výtvarné tvorby ve speciální pedagogice, 

výtvarné výchově, arteterapii a umění. Práce je členěna do tří 

kapitol. První kapitola obsahuje výzkumně-analytickou studii na 

téma zobrazování postižení ve vybraných obdobích evropských 

dějin umění. Druhá kapitola se zabývá problematikou výtvarné 

tvorby ve výchově, vzdělávání i terapii a prezentuje výsledky akčního výzkumu. 

Třetí kapitola se věnuje etablování osob s postižením jako autorů výtvarných 

artefaktů a jejich umělecké tvorby. Zároveň v případových studiích hodnotí 

uměleckou tvorbu jako specifickou strategii sociální inkluze. 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448449 



3. Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ / Iva Jungwirthová -- Vydání 

první 

Praha : Portál, 2015 -- 191 stran: 

ISBN 978-80-262-0944-7 

Sign.: II 113565V1 

sluchově postižený ; dítě ; speciální pedagogika ; komunikační schopnost ; 

speciální vzdělávací potřeby ; diagnostika ; mateřská škola ; základní škola ; 

případová studie ; integrace žáka ; kompenzační pomůcky 

 

Autorka vysvětluje, co s sebou nese vada sluchu, provází čtenáře 

přehledem pomůcek, které děti s vadou sluchu používají, a 

podrobně rozebírá výchovně-vzdělávací proces ve škole. 

Zdůrazňuje důležitost komunikace školy s rodiči a také s 

odborníky, provádí čtenáře možnostmi, které dává současná 

legislativa, a nabízí zkušenosti a návody z praxe. 

 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448483 

 

 

 

 

4. Dyskalkulie : jak pomáhat dětem, které mají potíže s početními úlohami / 

Hendrik Simon ; z německého originálu Dyskalkulie - Kindern mit 

Rechenschwäche wirksam helfen přeložila Jana Pištorová -- Vydání druhé 

Praha : Portál, 2015 -- 166 stran: -- cze 

ISBN 978-80-262-0985-0 

Sign.: II 113617V1 

dyskalkulie ; školní věk ; matematika ; porucha učení ; speciální pedagogika ; 

nápravná výchova 

 

Autor v knize postupně popisuje projevy dyskalkulie a krok za 

krokem na jednotlivých příkladech a rozborech základních 

početních úkonů a úloh nabízí recept, jak překonat psychické 

bariéry dyskalkulického dítěte vůči matematice a jak ho 

bezbolestně přivést k bezproblémovému počítání. 

 

 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448785 

 

 

 



5. Hlavu vzhůru, rodiče! : na výchovu selským rozumem / Milena Mikulková 

-- První vydání 

Praha : Grada Publishing, 2015 -- 218 stran 

ISBN 978-80-247-5606-6 

Sign.: II 113577V1 

výchova dítěte ; rodinná výchova ; vývoj dítěte ; vztah rodiče-dítě ; 

pedopsychologie ; interpersonální vztahy ; rodičovství 

 

Kniha nabízí rodičům podněty pro jednotlivá období výchovy 

potomka a upozorňuje, na co se zaměřit.  

Stručný text doplněný přehlednými schématy nebo vtipnými 

ilustracemi pomůže rodičům předcházet zbytečným chybám, 

kterých později litujeme.  

Kniha představuje několik zásadních principů výchovy dětí od 

útlého dětství až o jejich osamostatnění. 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448618 

 

 

 

 

6. Prenatální komunikace / Gertrud Teusen, Iris Goze-Hänel ; z německého 

originálu Wie Mutter und Kind sich vor der Geburt verständigen. Pränatale 

Kommunikation přeložila Jana Pištorová -- Vydání druhé 

Praha : Portál, 2015 -- 79 stran: -- cze 

ISBN 978-80-262-0970-6 

Sign.: I 34357V1 

matka ; prenatální vývoj ; komunikace ; vztah matka-dítě ; těhotenství 

 

Knížka Prenatální komunikace pomáhá nastávajícím maminkám 

vnímat projevy jejich dítěte a porozumět jim. Vede je zároveň k 

pozornosti vůči tomu, na jaké signály naopak dítě reaguje a jak 

prožívá ty které okolnosti vnějšího světa.  

S dítětem je tedy možné navázat něžný a intenzivní vztah ještě 

dříve, než dojde k prvnímu skutečnému doteku. 

 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448399 

 

 

 



7. Proč jsou krkavci lepší rodiče / Jan-Uwe Rogge, Angelika Bartram ; z 

německého originálu Warum Raben die besseren Eltern sind přeložila Michaela 

Škultéty -- Vydání první 

Praha : Portál, 2015 -- 135 stran -- cze 

ISBN 978-80-262-0950-8 

Sign.: I 34370V1 

výchova dítěte ; rodinná výchova ; vývoj dítěte ; vztah rodiče-dítě ; rodičovství 

 

Autoři ukazují rodičům, jak najít správnou rovnováhu mezi 

uvolněnou a autoritativní výchovou. Domnívají, že v současné 

době mnoho rodičů inklinuje k přílišné kontrole svých dětí a 

přehnanému opečovávání – často s těmi nejlepšími úmysly. 

Výsledkem bývají (takřka) dospělé děti, které nedokážou vylétnout 

z rodného hnízda, protože samy by v životě neobstály.  

V tomto rádci jsou matky a otcové humorným způsobem 

konfrontováni s nejčastějšími výchovnými chybami a dozvědí se, co to znamená 

pro ně samé a především pro jejich děti. Důležitou součástí knihy jsou 

autentické rozhovory mezi dětmi a rodiči a pochopitelně i celá řada praktických 

a zcela konkrétních tipů, rad a námětů k zamyšlení. 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448787 

 

 

 

8. Umění komunikace s dětmi : láska a selský rozum nestačí / Haim Ginott ; 

z anglického originálu Between parent and child přeložila Pavla Le Roch -- 

Vydání první 

Praha : Portál, 2015 -- 155 stran -- cze 

ISBN 978-80-262-0926-3 

Sign.: II 113620V1 

vztah rodiče-dítě ; výchova dítěte ; rodinná výchova ; pedopsychologie ; 

interpersonální vztahy ; interpersonální komunikace 

 

Jak děti vychovávat, aniž bychom je ponižovali, hodnotit je, aniž 

bychom je soudili, vyjadřovat hněv, aniž bychom je zraňovali, jak 

uznat, co děti cítí, prožívají a co si myslí, aniž bychom jejich 

vnitřní svět zpochybňovali a sráželi jejich sebevědomí.  

Čtivý text spojuje moudrost s humorem, nadhled a odstup, ale i 

zkušenosti dětského psychologa s bohatou terapeutickou praxí. 

 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448791 

 


