1. 1968 očima 50 slavných osobností / Petr Macek -- Vydání první
Praha : Knižní klub, 2018 -- 311 stran
ISBN 978-80-242-6114-0
Sign.: II 115867V1

dějiny dvacátého století ; politika ; společnost ;
Československo ; osobnosti ; Pražské jaro, 1968 ;
Srpen 1968 ; okupace ; 1968 ; století 20-21
Příběhy osobností, které mohou na události roku
1968 a jejich důsledky padesát let poté vzpomínat.

https://katalog.npmk.cz/documents/468729

2.

Češi a Evropa / Ladislav Hejdánek -- Vydání první

Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2017 -- 123 stran
ISBN 978-80-87912-95-9
Sign.: II 115847V1

národ ; národní vědomí ; identita ; nacionalismus ;
dějiny ; filozofie ; Evropa ; češství ; Češi ; evropanství ;
národní identita ; filozofie dějin
Evropa a úkol Čechů v ní, reflexe naší nedávné
minulosti, národ a nacionalismus.
https://katalog.npmk.cz/documents/468636

3. Dobrodružství jménem Orient : Karel May, Alois Musil, T.E. Lawrence : snílci,
vědci, bojovníci / Karel Jordán -- 1. vydání
Brno : CPress, 2018 -- 239 stran
ISBN 978-80-264-1946-4
Sign.: II 115795V1

turistika ; literatura ; biografie ; May, Karl, ; Musil,
Alois, ; Lawrence, T. E. ; Orient ; objevné cesty ;
dobrodružné romány ; orientalistika
Karel May, Alois Musil, T.E. Lawrence - tři momořádné
životy, tři dramatické osudy, tři dodnes platné vzkazy.

https://katalog.npmk.cz/documents/468338

4.

Feldenkrais : dech & hlas / Petra Oswaldová -- Druhé vydání

Praha : Brkola, 2018 -- 190 stran -- cze
Sign.: I 34535V1

rehabilitace ; cvičení ; hlas ; pohybová výchova ;
výzkum ; Feldenkraisova metoda ; rehabilitační
cvičení ; dechová cvičení ; kvalita života ; kazuistika
; skupinový program
Pohyb, dech a hlas jsou nejen naším osobním
projevem, ale současně i nástrojem k porozumění
si s tělem a duší. V knize je popsáno šest lekcí,
které si můžete zacvičit sami.
https://katalog.npmk.cz/documents/468787

5.
Ferdinand II. : arcivévoda Ferdinand II. Habsburský : renesanční vladař a
mecenáš : mezi Prahou a Innsbruckem : výstava Národní galerie v Praze a
Kunsthistorisches Museum Wien ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie
věd České republiky, v.v.i. : 3.11.2017-25.2.2018, Valdštejnská jízdárna, Praha /
Blanka Kubíková, Jaroslava Hausenblasová, Sylva Dobalová (eds.)
V Praze : Národní galerie, 2017 -- 403 stran
ISBN 978-80-7035-650-0
Sign.: III 39255V1
výstava ; Ferdinand ; Česko ; Praha (Česko) ; Rakousko ;
arcivévoda ; Habsburkové ; jubileum ; 1529-1595 ; století
16
Publikace vydaná u příležitosti výstavy k výročím
arcivévody Ferdinanda II. Habsburského zvaného později
Tyrolský konané v Praze.
https://katalog.npmk.cz/documents/468788

6.

Interní komunikace v teorii a praxi / Jana Holá

[Pardubice] : Univerzita Pardubice, 2017 -- 159 stran -- cze
ISBN 978-80-7560-099-8
Sign.: II 115849V1
řízení ; komunikace ; interní komunikace ; manažerská
komunikace ; kultura organizace
Cílem monografie je vymezení problematiky interní
komunikace jako manažerské disciplíny podpořené
návrhem modelu jejího systémového nastavení pro
praxi.

https://katalog.npmk.cz/documents/468639

7.
Jak se zbavit závislosti na alkoholu : příručka pro ty, kdo mají problém s
alkoholem : pohledem kognitivně behaviorální terapie / Roman Pešek – 1. vyd.
Praha : Pasparta, 2018 -- 114 stran
ISBN 978-80-88290-02-5
Sign.: II 115889V1
alkohol ; alkoholismus ; závislost ; terapie ; asertivita ;
kognitivně-behaviorální terapie ; skupinová terapie ;
abstinence
Srozumitelně a přehledně popsány důležité aspekty léčby
závislosti na alkoholu převážně z pohledu kognitivně
behaviorální terapie. Abstinence, doléčování a relaps.

https://katalog.npmk.cz/documents/468790

8. Jan Dismas Zelenka : (1679-1745) : český hudebník na drážďanském dvoře /
Janice B. Stockigt ; z anglického originálu Jan Dismas Zelenka ... přeložila Vlasta
Hesounová -- Vydání první
Praha : Vyšehrad, 2018 -- 404 stran -- cze
ISBN 978-80-7429-976-6
Sign.: II 115909V1

hudba ; baroko ; tvůrce ; biografie ; Zelenka, Jan Dismas,
; Česko ; Rakousko ; Německo ; hudební skladatel ;
barokní hudba ; duchovní hudba ; století 17-18 ; 16791745
Život a dílo českého barokního hudebního skladatele
Jana Dismase Zelenky, působícího převážně v cizině.

https://katalog.npmk.cz/documents/468853

9. Jazyk nových médií / Lev Manovich ; z anglického originálu The language of
new media ... přeložil Václav Janoščík -- První české vydání
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018 -- 378 stran -- cze
ISBN 978-80-246-2961-2
Sign.: II 115799V1

informační technologie ; hromadné sdělovací prostředky
; kultura ; společnost ; film ; video ; estetika ; databáze ;
digitální média ; technologický rozvoj ; vizuální kultura ;
sociální aspekt ; kulturní aspekty
Publikace představuje jeden z nejsystematičtějších
pokusů o teoretické ukotvení počítačové technologie a
jejího dopadu na současnou kulturu.
https://katalog.npmk.cz/documents/468342

10. Kognitivně behaviorální terapie : základy a něco navíc / Judith S. Becková ;
přeložili: Kateřina Bartošová, Alena Holá, Petr Možný, Tereza Nezbedová -- Vydání
první
Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018 -- 367 stran -- cze
ISBN 978-80-7553-525-2
Sign.: II 115801V1
psychoterapie ; terapie ; emoce ; myšlení ; chování ;
kognitivně-behaviorální terapie ; terapeutické působení ;
aktivizace chování
Průvodce pro terapeuty a studenty, kteří se chtějí
seznámit se základními rysy kognitivně behaviorální
terapie. Krok za krokem autorka ukazuje, jak lze úspěšně
uplatňovat terapeutické metody, které mohou vést k
trvale změně v emocích a v chování.
https://katalog.npmk.cz/documents/468344

11.

Kosmonauti na pokraji smrti / Karel Pacner -- První vydání

Praha : Plus, 2018 -- 437 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh
ISBN 978-80-259-0785-6
Sign.: III 39229V1
Skutečné příběhy kosmických letů. Od Gagarinova
letu se stali kosmonauti hrdiny doby, ovšem
málokdo domýšlel rizika, která podstupují – dokud
se neobjevily zprávy o mimořádných potížích během
jejich výprav. Tito lidé vstupovali na půdu naprosto
neprozkoumanou, stávali se doslova pokusnými
králíky. Autor odkrývá chvíle, kdy kosmonautům
hrozilo smrtelné nebezpečí, a oni ho ohromným
úsilím a improvizací zvládli, ale i tragédie, kterým se
nedalo zabránit.
https://katalog.npmk.cz/documents/468500

12.

Média a politika v digitálním světě / Petr Žantovský -- Vydání první

Vendryně : Beskydy, 2018 -- 319 stran
ISBN 978-80-87431-47-4
Sign.: II 115852V1

hromadné sdělovací prostředky ; politika ;
žurnalistika ; digitální média ; média ;
veřejnoprávní televize

Česká média v prostoru a čase. Česká média a
geopolitika. Ve víru mediálních manipulací. Krize
České televize.

https://katalog.npmk.cz/documents/468642

13.
Mezi demokracií a autoritářstvím : rakouská vnitřní a zahraniční politika v
letech 1931-1934 / Miroslav Šepták -- Vydání první
Praha : Academia, 2018 -- 521 stran
ISBN 978-80-200-2806-8
Sign.: II 115871V1

politika ; zahraniční politika ; dějiny dvacátého století ;
Rakousko ; vnitřní politika ; politické dějiny ; 1931-1934

Publikace přibližuje vnitřní a zahraničněpolitický vývoj
Rakouska v období 1931-1934.
https://katalog.npmk.cz/documents/468733

14. Moučný mozek - celoživotní plán : návod na plné duševní i fyzické zdraví /
David Perlmutter ve spolupráci s Kristin Lobergovou ; přeložila Tereza Petrůjová - Vydání první
Praha : Paseka, 2018 -- 254 stran -- cze
ISBN 978-80-7432-913-5
Sign.: II 115834V1
zdraví ; hygiena ; prevence ; dieta ; jídlo ; stres ; spánek
; zdravá výživa ; kuchařské recepty ; zdravý životní styl
; neurodegenerativní onemocnění ; prevence
onemocnění ; zvládání stresu
Rady a návody - jak lépe žít, proč je zdraví prospěšné
konzumovat více tuků a vlákniny a méně sacharidů a
bílkovin, jak zvládat stres, spánkovou hygienu, cvičení a
další témata. Obsahuje čtrnáctidenní stravovací plán.

https://katalog.npmk.cz/documents/468566

15. Napínavá doba : politické karikatury (a satira) Čechů, Slováků a českých Němců
(1933-1953) / Petr Karlíček -- Vydání první
Praha : Knižní klub, 2018 -- 327 stran
ISBN 978-80-242-5996-3
Sign.: II 115895V1
publikační činnost ; propaganda ; sociální
prostředí; Česko ; politická karikatura ; politická
satira ; humoristická kresba ; kreslený humor ;
společenské poměry ; století 20 ; 1918-1956 ;
Politická karikatura je pozoruhodným zrcadlem
společenských i historických událostí. Mapuje
velmi složité období našich dějin z pohledu
karikatury tak, jak vycházela v novinách či v
humoristických časopisech. Kreslené vtipy jako
nástroje politických stran, ideologii čiré
propagandy.
https://katalog.npmk.cz/documents/468796

16. Posvátný baldachýn : základy sociologické teorie náboženství / Peter L. Berger
; přeložili Ivo Lukáš a Roman Vido -- První vydání
Brno : Barrister & Principal, 2018 -- 178 stran -- cze
ISBN 978-80-7364-059-0
Sign.: II 115876V1
náboženství ; společnost ; sociologie ; teorie ;
sociologie náboženství ; sekularizace
Výklad Posvátného baldachýnu se opírá o řadu
příkladů ze starobylých i současných náboženství a
přesvědčivě ukazuje, jakým způsobem je náboženství
ukotveno v lidské společnosti.

https://katalog.npmk.cz/documents/468739

17. Princip solidarity ve financování služeb sociální péče / Petr Vojtíšek -- Vydání
první
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018 -- 135 stran -- cze
ISBN 978-80-246-3709-9
Sign.: II 115857V1
sociální služba ; péče ; financování ; Česko ; solidarita ;
fundraising ; nestátní nezisková organizace ; příklad ;
dobrá praxe ; opatření
Nastavení veřejnoprávní solidarity v systému sociálních
služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Návrh systémových opatření ve službách sociální péče
v ČR s využitím analýz dobré praxe.
https://katalog.npmk.cz/documents/468648

18.
Příběhy československého komiksu. I., Od pana Ťopáska po Supermana /
Tomáš Prokůpek -- 1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci pro Centrum pro studia komiksu
Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., a Filozofické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci, 2015 -- 390 stran -- cze
ISBN 978-80-244-4596-0
Sign.: II 115806/1V1

kreslený seriál ; dějiny ; tvůrce ; Československo ; 19201985
Publikace, která je tvořena sérií autobiograficky
zacílených kapitol, umožňuje zachytit drobné, ale často
důležité detaily ze života tvůrců komiksu.

https://katalog.npmk.cz/documents/468351

19. Příroda a duše / C. G. Jung, Wolfgang Pauli ; přeložil Petr Babka, Ondřej
Lebeda
Praha : Malvern, 2018 -- 197 stran -- cze
ISBN 978-80-7530-117-8
Sign.: I 34528V1

teorie vědy ; přírodní vědy ; příroda ; filozofie přírody ;
filozofie přírodních věd ; synchronicita ; archetyp
Kniha, která vyšla poprvé roku 1952, je výsledkem
zčásti paralelního a zčásti společného bádání obou
autorů.

https://katalog.npmk.cz/documents/468570

20.
Tajemná místa komunismu : fascinující místa české historie / Magdalena
Karelová -- 1. vydání
Brno : CPress, 2018 -- 295 stran
ISBN 978-80-264-1855-9
Sign.: II 115825V1
komunismus ; socialismus ; kulturní dědictví ;
Československo ; Česko ; historický místopis ;
památné místo ; památník ; 1948-1989
Přehled vybraných známých, méně známých i úplně
neznámých míst, která jsou spojena s komunistickým
obdobím u nás. Historické střípky a medailonky
zajímavých osobností. Základní informace o místech
(webové stránky, adresa, GPS).

https://katalog.npmk.cz/documents/468507

21. Tajemná místa nacismu : fascinující místa české historie / Milan Plch, Roman
Plch -- 1. vydání
Brno : CPress, 2018 -- 200 stran
ISBN 978-80-264-1856-6
Sign.: II 115826V1
válka ; kulturní dědictví ; Česko ; druhá světová válka
; nacismus ; historický místopis ; památné místo ;
památník ; 1939-1945
Přehled vybraných známých, méně známých i úplně
neznámých míst, která jsou spojena s nacistickým
obdobím u nás. Historické střípky a medailonky
zajímavých osobností. Základní informace o místech
(webové stránky, adresa, GPS).

https://katalog.npmk.cz/documents/468509

22. Univerzita bontonu : 500 tipů do pohody (i nepohody) / Marie Formáčková,
Michaela Zindelová -- 1. vydání
Praha : XYZ, 2018 -- 282 stran
ISBN 978-80-7505-982-6
Sign.: II 115827V1
kulturní chování ; pravidlo ; společenské chování ;
interpersonální komunikace ; etiketa ; stolování ;
odívání
Moderní a mnoha zkušenostmi prověřený návod
pro všechny společenské situace, ve kterých se
můžete snadno a rychle ocitnout. 482 tipů a rad
pro prostřený stůl, oblékání, o různých slavnostech
a hostech.

https://katalog.npmk.cz/documents/468510

