
Rešerše - monografie ve fondu Pedagogické knihovny J. A. Komenského

1.

Asistence ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním / [autor Zbyněk Němec a kol.] -- Vyd. 1.

Praha : Nová škola, o.p.s. (nezisková organizace), 2014 -- 138 s. -- cze

ISBN 978-80-903631-9-9 (brož.)

Sign.: II 112429V1

asistent ; žák ; sociální znevýhodnění ; speciální vzdělávací potřeby ; doučování ; vztah rodiče-škola ; volný
čas ; dítě cizí národnosti ; Česko ; asistent pedagoga

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=433785

2.

Co často zajímá rodiče a učitele dětí s Aspergerovým syndromem : nebojujte s těmito dětmi, učte se s nimi
"tančit" / Roman Pešek -- Vyd. 1.

V Praze : Pasparta, 2014 -- 99 s. -- cze

ISBN 978-80-905576-7-3

Sign.: II 112488V1

výchova dítěte ; rodinná výchova ; sociální dovednost ; emoce ; myšlení ; škola ; vzdělávání ; motivace ;
Aspergerův syndrom ; pracovní uplatnění

Publikace je určena především rodičům, učitelům a jiným odborníkům, kteří pečují o děti a dospívající s
Aspergerovým syndromem. V úvodu čtenář nalezne charakteristiku těchto osob. Následně se autor zabývá
častými problémy, které se u lidí s Aspergerovým syndromem objevují. Poté navazují doporučení, jak jim
pomoci tyto potíže zvládnout.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=434974

3.

Děti a dospívající online : vybraná rizika používání internetu / Anna Ševčíková a kolektiv -- Vyd. 1.

Praha : Grada Publishing, 2014 -- 183 s. -- cze

ISBN 978-80-210-7527-6

Sign.: II 112454V1

Edice:Psyché (Grada)

dítě ; adolescent ; Internet ; závislost ; komunikace ; on-line ; sociální síť ; kyberšikana ; digitální média ;
počítačová bezpečnost

Kniha určená nejen širší odborné veřejnosti představuje vybraná rizika, se kterými se dnešní děti mohou na
internetu setkat. Pozornost je upřena na jejich výskyt a důsledky, dále na vymezení ohrožených skupin
dětských uživatelů internetu a v neposlední řadě na preventivní či intervenční opatření.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=434832
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4.

Dítě - váš partner ve výchově : na cestě za novými rodinnými hodnotami / Jesper Juul ; [překlad Kristina
Václavů] -- Vyd. 1.

Praha : Nakladatelství Argo, 2015 -- 192 s. -- cze

ISBN 978-80-257-1241-2

Sign.: II 112489V1

výchova dítěte ; rodinná výchova ; vztah rodiče-dítě ; interpersonální vztahy ; pedopsychologie ; sebedůvěra ;
odpovědnost ; sebevědomí ; rodičovství

Kniha dánského rodinného terapeuta podává pomocnou ruku všem rodičům, kteří by svým dětem chtěli lépe
porozumět, a všem dospělým, kteří si s dětmi touží vybudovat zdravý a plodný vztah. Podle Jespera Juula je
pro zdárný vývoj dětí rozhodující, aby rodiče svým dětem důvěřovali a aby profesionální vychovatelé a
učitelé zase důvěřovali rodičům, že se chovají, jak nejlépe dovedou. Děti vysílají naprosto kompetentní
signály a v zásadě reagují na svět velmi způsobile, na rozdíl od obecně rozšířené představy, že schopné
jedince z nich vychovají teprve dospělí. Kompetentní ovšem neznamená, že by byly děti vševědoucí, ani pro
rodiče to neznamená zvolit cestu nejmenšího odporu.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=434975

5.

Fenomén výchovy a etika učitelského povolání / Naděžda Pelcová, Ilona Semrádová -- Vyd. 1.

Praha : Karolinum (nakladatelství), 2014 -- 220 s. -- cze

ISBN 978-80-246-2636-9

Sign.: II 112537V1

výchova ; vzdělávání ; filozofie výchovy ; hodnota ; pedagogické povolání ; etika ; mravní výchova ;
didaktické využití počítače ; axiologie

Monografie se zabývá povahou výchovy jako specifického lidského jednání. Z hermeneutických pozic
zkoumá ontologická východiska výchovného vztahu jako vztahu ke světu, ke společenství a k sobě samému.
Ukazuje kontexty, z nichž se výchova rodí, a podmínky, v nichž je možno ji rozvinout (solidarita generací,
pedagogický étos, svoboda člověka, rozvoj lidské přirozenosti, specifická povaha lidské starosti a péče, vztah
k druhému, setkání). Autorky sledují nutné proměny výchovného vztahu a vymezují základní rozdíly mezi
výchovou a činnostmi, které sice také ovlivňují a formují osobnost člověka, ale s dobrou výchovou nemají nic
společného (vedení, školení, výcvik, drezura, manipulace, ovlivňování).

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=435304
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6.

Jak si hraje obr s blechou : hry a aktivity pro rozvoj vyjadřovacích dovedností předškolních dětí / Ladislava
Horová ; ilustrace Edita Plicková -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2014 -- 108 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0732-0 (brož.)

Sign.: II 112408V1

didaktická hra ; vyjadřování ; myšlení ; pohybové hry ; rozvoj osobnosti ; předškolní věk

Množství nápadů a aktivit pro hravé rozvíjení vyjadřovacích schopností dětí. Soubor říkanek, rytmizací,
melodizací, pohybových her a improvizací dětem cíleně otvírá různá témata, přináší slovní zásobu, odkazuje
se přitom přirozeně na vztahy mezi slovy. Vazba slov a slovních spojení na rytmus, melodie a pohyb
přirozeně a hravě podporují seznámení s novými slovy a dětský řečový projev vůbec.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=433387

7.

Jak zacházet s dětským strachem : hravé rodičovství / Lawrence Cohen ; [z anglického originálu ... přeložily
Milena Jeřábková a Jana Ježková] -- Vyd. 1.

Praha : Nakladatelství Argo, 2015 -- 238 s. -- cze

ISBN 978-80-257-1386-0 (brož.)

Sign.: II 112490V1

dítě ; výchova dítěte ; rodinná výchova ; pedopsychologie ; strach ; úzkost ; vztah rodiče-dítě ; sebedůvěra

Ve své knize nabízí autor rodičům řadu praktických postupů a cvičení, které vedou k uvolnění vnitřního
napětí dítěte, k rozvoji jeho sebedůvěry, k prohloubení vztahu mezi dětmi a rodiči, ke zlepšení jejich
vzájemné komunikace a v důsledku toho ke snížení hladiny úzkosti. Sází při tom na empatii, hravost a
fantazii dětí.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=434976

8.

Jak zvládnout syndrom vyhoření : najděte cestu zpátky k sobě / Mirriam Prieß ; [překlad Iva Michňová] -- 1.
vyd.

Praha : Grada Publishing, 2015 -- 175 s. -- cze

ISBN 978-80-247-5394-2

Sign.: II 112464V1

syndrom vyhoření ; mentální hygiena ; stres ; emoce ; životní styl

Kniha přichází s překvapivým zjištěním: skutečnou příčinou vyhoření není přetížení a vyčerpání. To jsou
pouze následky. K vyhoření dochází proto, že nemáme zdravý vztah k sobě a k lidem kolem sebe. Autorka
odhaluje nevědomé mechanismy, kvůli kterým se syndrom vyhoření objevuje, a nabízí cesty, jak se znovu
uzdravit.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=434843
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9.

Komunikační systémy sluchově postižených / Beáta Krahulcová -- 1. vyd.

Praha : Beakra, 2014 -- 375 s. -- cze, cze eng

ISBN 978-80-903863-2-7

Sign.: II 112466V1

surdopedie ; sluchově postižený ; komunikační schopnost ; speciální pedagogika ; nápravná výchova ;
znakový jazyk ; odezírání ; kochleární implantát

Monografie pojednává o komunikačních systémech sluchově postižených v souvislosti s jejich začleňováním
do plnohodnotného života ve společnosti. V uceleném pohledu se zabývá metodami a strategiemi
komunikace osob s vadami sluchu, prostředky jejich dorozumívání v závislosti na závažnosti postižení, s
přihlédnutím k jejich individuálním schopnostem a potřebám.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=434865

10.

Logopedické hádanky : veršované doplňovačky k procvičování výslovnosti / Jana Havlíčková, Ilona
Eichlerová ; ilustrace Patricie Koubská -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2014 -- cze

ISBN 978-80-262-0715-3 (váz.)

Sign.: I 34273V1

logopedie ; cvičení ; výslovnost ; řečová dovednost ; říkanka

Hádanky ve formě veršů jsou určeny k upevňování výslovnosti českých hlásek a současně rozvíjejí u dětí
smysl pro rým, rytmus a jazykový cit. Dvouřádkové hádanky tvoří mezistupeň mezi nácvikem slova a
básničky. Navíc jsou hádanky pro děti zábavné, protože se na jejich „přečtení“ samy podílejí tím, že hledají
vhodné slovo.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=433388

11.

Mozek autisty : myšlení napříč spektrem / Temple Grandinová a Richard Panek ; [z anglického originálu ...
přeložila Šárka D. Tripesová] -- Vyd. 1.

Praha : Mladá fronta (nakladatelství), 2014 -- 269 s. -- cze

ISBN 978-80-204-3115-8

Sign.: II 112477V1

autismus ; výchova dítěte ; myšlení ; mozek ; chování ; genetika ; neuropsychiatrie

Když se v roce 1947 Temple Grandinová narodila, autismus teprve dostal jméno. Dnes je častější než kdy
jindy, jedno z osmdesáti osmi dětí má diagnózu spadající do tohoto spektra. A naše přemýšlení o autismu
prošlo v průběhu jejího života proměnou: studie autismu se posunuly ze sféry psychologie k neurologii a
genetice a díky výzkumu v oblasti příčin a léčby existuje mnohem větší naděje na zlepšení stavu než kdy dřív.
Temple Grandinová podává zprávu o stavu znalostí o autismu a přináší svůj jedinečný pohled na vzrušující
cestu do srdce autistické revoluce.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=434890
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12.

Počítání soba Boba : cvičení pro rozvoj matematických schopností a logického myšlení pro děti od 5 do 7 let.
3. díl / Jiřina Bednářová ; [ilustrace Richard Šmarda] -- 2. vyd.

Brno : Edika, 2015 -- 64 s. -- cze

ISBN 978-80-266-0615-4 (brož.)

Sign.: VI 11014/3V1

počítání ; logické myšlení ; matematika ; vnímání prostoru ; cvičení ; předškolní dítě ; mladší školní věk ; věk
5-7

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=434003

13.

Počítej a lušti : pracovní sešit k zábavnému procvičování matematiky : pro malé počtáře / Iva Nováková --
Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2014 -- 63 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0724-5 (brož.)

Sign.: VI 10995V1

matematika ; učivo ; cvičení ; počítání ; mladší školní věk ; luštění

Děti procvičují sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku, číselné řady 1 až 100 a sčítání a odčítání do
100 s přechodem násobků deseti. Pomocí výsledků luští tajenky, což je více motivuje k počítání. Text a
tajenky na sebe navazují a vytvářejí dva jednoduché příběhy. Sešit je doplněný o dokreslovačky a několik
obrázků k omalování podle výsledků.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=433390

14.

Psychologie v učitelské praxi / Václav Holeček -- Vyd. 1.

Praha : Grada Publishing, 2014 -- 223 s. -- cze

ISBN 978-80-247-3704-1

Sign.: II 112460V1

pedagogická psychologie ; učitel ; osobnost ; pedagogická dovednost ; pedagogické povolání ; vztah
učitel-žák ; pedagogická komunikace ; klima školy ; vyučující personál ; chování žáka ; konflikt

Autor vybírá základní témata z psychologie osobnosti, z obecné, vývojové, sociální a pedagogické
psychologie. Zaměřuje se zejména na oblasti, které trápí naše současné učitele: zvládání nevhodného chování
žáků, učitelského stresu, školních konfliktů či komunikace s problémovými rodiči apod. Připomíná také další
psychologické zákonitosti, jako například chyby ve vnímání a hodnocení žáků, techniky podporující
komunikaci učitel–žák a učitel–rodič, poznávání a utváření klimatu školní třídy či školy a mnohé další.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=434839
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15.

Rozvíjíme rozumové schopnosti dětí : dítě a jeho psychika - poznávací schopnosti a funkce / Helena
Hazuková ... [et al.]

Praha : Raabe, c2014 -- 164 s. -- cze

ISBN 978-80-7496-169-4 (brož.)

Sign.: II 112495V1

předškolní výchova ; předškolní dítě ; rozvoj osobnosti ; poznávací schopnost ; myšlení ; akustické vnímání ;
vizuální vnímání ; tvořivost

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=434983

16.

Specifické poruchy učení : dyslexie, dysgrafie, dysortografie / Lenka Krejčová ... [et al.] -- 1. vyd.

Brno : Edika, 2014 -- 248 s. -- cze

ISBN 978-80-266-0600-0

Sign.: II 112415V1

porucha učení ; dyslexie ; dysgrafie ; dysortografie ; speciální pedagogika ; předškolní věk ; školní věk ;
adolescent ; škola ; domácí příprava ; cvičení

Publikace si klade za cíl přiblížit, v čem spočívají obtíže označované jako specifické poruchy učení, do
jakých oblastí školního i běžného každodenního života se mohou promítat. V úvodní části jsou stručně
vymezeny SPU. Těžiště knihy spočívá v konkrétních doporučeních a námětech na postupy práce s dětmi i
dospívajícími v domácím i školním prostředí, které je vhodné účinně využívat pro zmírnění SPU či jejich
kompenzaci. Texty jsou doplněny stručnými případovými studiemi a také konkrétními tipy na pracovní listy a
další pomůcky, které lze při práci s dětmi a dospívajícími využít.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=433476

17.

Šikulové potřetí : barvy, nůžky, papír / [odpovědná redaktorka Irena Tatíčková] -- 1. vyd.

Praha : Česká televize : Albatros Media (firma), c2015 -- 94 s. -- cze

ISBN 978-80-7448-045-4 (Albatros Media

Sign.: V 23363V1

tvořivost ; výtvarné techniky a materiály ; pozornost ; představivost

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=434010
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18.

Učíme děti mluvit a vyprávět, aneb, Sedmero pohádek o sedmi kouzelnících / Václav Martinec ; ilustrovala
Pavla Hovorková -- 1. vyd.

Brno : Edika, 2015 -- 119 s. -- cze

ISBN 978-80-266-0621-5 (brož.)

Sign.: III 37768V1

řečová dovednost ; ústní projev ; výslovnost ; předškolní dítě ; představivost ; rozvoj osobnosti

Každá pohádka se věnuje jedné mluvní dovednosti a poskytuje hravé návody, jak zafixovat účinné návyky
vedoucí ke správné výslovnosti a přirozeně znějící mluvě. Pohádkové příběhy rozvíjejí dětskou fantazii a
schopnost popisovat slovy svoje představy. Kniha je určená nejen rodičům, ale i školkám a školám, na CD
proto najdete metodické listy jak s učebnicí pracovat a vzorová videa cvičení.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=434597

19.

Vývoj jazykových schopností v předškolním věku / Filip Smolík, Gabriela Seidlová Málková -- Vyd. 1.

Praha : Grada Publishing, 2014 -- 248 s. -- cze

ISBN 978-80-247-4240-3

Sign.: II 112455V1

předškolní věk ; jazyková dovednost ; slovní zásoba ; fonologie ; dyslexie ; vývojová psychologie ; kognitivní
psychologie ; jazykový vývoj ; dysfázie

Kniha je určena psychologům, logopedům, speciálním pedagogům, učitelům mateřských a základních škol i
rodičům, kteří hledají hlubší poučení o vývoji jazykových schopností u svého dítěte. Jednotlivé kapitoly jsou
věnovány současným poznatkům vývojové a kognitivní psychologie o vývoji čtení, problematice poruch
jazykového vývoje (např. dyslexii či dysfázii), diagnostice jazykových schopností, popisu nejznámějších
zahraničních testových souborů pro hodnocení jazykových schopností.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=434833

20.

Vývojová psychologie : proměny lidské psychiky od početí po smrt / Kateřina Thorová -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2015 -- 575 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0714-6

Sign.: II 112531V1

vývojová psychologie ; psychika ; chování ; psychologie osobnosti ; životní cyklus ; gender ; genetika ;
socializace ; vývoj řeči ; kognitivní vývoj ; sociální interakce ; neuropsychologie ; rodičovství ; morální vývoj

Publikace podává srozumitelný výklad vývoje člověka napříč celým životním cyklem. Zachycuje proměny
lidské psychiky a chování od početí a prenatálního života až po umírání a smrt.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=435207
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http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=434597
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=434597
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=434833
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=434833
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=435207
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=435207
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