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Atlas holokaustu 
Bensoussan, G., 2022. Lingea 

 
 
                   Terezín, Osvienčim, Treblinka. Už pri obyčajnom vyslovení týchto mien behá mráz po    
                   chrbte. Vyvraždenie európskych Židov (v hebrejčine sa používa termín šoa) 

predstavuje v dejinách ľudstva bezprecedentný zločin. Ani zďaleka nešlo o prvú 
genocídu v dejinách, ale bola to prvá genocída takého obrovského rozsahu. Cieľom 
nebolo získanie územia ani ekonomické obohatenie. Židia mali byť vyvraždení len pre 
svoju existenciu. Zárodok tohto zločinu proti ľudskosti v sebe Európa niesla po celé 
stáročia a antisemitizmus, povýšený na svetonázor, sa stal nevyhnutným, avšak nie 
postačujúcim prostredím podporujúcim jeho ďalší vývoj. Na spáchanie tak 
monštruózneho zločinu bolo okrem antisemitizmu potrebné zapojenie miliónov 
Európanov, predovšetkým časti obyvateľov Ríše, a ľahostajnosť ešte oveľa väčšieho  

                   počtu ľudí. 
 
 
 
 

Atlas globalizace 
Carroué, L., Boissiere, A., 2021.Lingea 

 
 
Atlas nazerá na súčasnú globalizáciu aj pozície štátov a oblastí z mnohých 
uhlov pohľadu a všetko názorne ukazuje na mapách a v grafoch. Snaží sa 
prispieť k lepšiemu pochopeniu súčasného sveta. Globalizácia však prináša 
každý deň nové výzvy a problémy.  
 
 
 
 

Atlas klasického Řecka 
Richer, N., 2020. Lingea 

 
 
 

 
Tento historický atlas opisuje zlatý vek prvej európskej civilizácie v 5. a 4. stor. pred 
n. l. Dozviete sa, ako vznikali grécke mestské štáty, ako boli riadené, ako fungovala 
demokracia, oligarchia alebo tyrania. Pochopíte príčiny aj dôsledky bojov a 
vzájomného súperenia Grékov od porážky Peržanov pri Marathone až po výboje 
Alexandra Veľkého. Dočítate sa, čo Gréci dosiahli v oblasti umenia, vedy a filozofie. 
 
 

 



 
Atlas římské říše 

Budování říše a období rozmachu: 300 př. n. l. – 200 n. l. 
Bdel, Ch., 2020. Lingea 

 
 
Tento atlas prináša úplne nový pohľad na dejiny rímskej ríše, na jej vznik a rozvoj. 
Nie je iba ďalším atlasom o Ríme a ani si nekladie za cieľ podať celkový prehľad o 
rímskej civilizácii. Naším zámerom je premýšľať, akým spôsobom bola rímska ríša 
utváraná: ako vznikla, ako bola spravovaná, bránená, ako v nej prebiehal proces 
integrácie a akulturácie. Ako sa vlastne Rimania dokázali stať pánmi väčšiny 
obývaného sveta? 
 
 

Atlas migrace 
Hledání nové světové rovnováhy 

Catherine Withol de Wenden, 2020. Lingea 
 
 

Aktuálna publikácia odhaľuje podstatu trendov v pohybe ľudstva v súčasnom 
globálnom svete. Prináša odpovede na otázky, kam sa dnes ľudia sťahujú aj prečo 
a aj pred čím utekajú. Dnes existuje len málo krajín a regiónov, ktorých by sa 
migrácia, či už národná, alebo medzinárodná, netýkala. Kniha sa tiež venuje hľadaniu 
novej svetovej rovnováhy medzi cieľom, ktorým je kultúrna homogenita, a potrebou 
pracovnej sily, kladie politické otázky zajtrajška. Atlas je určený pre všetkých 
záujemcov o súčasný svet. 
 

 
 

Cudzinec v materskej škole 
Rohová, J., 2022. Raabe 

 
 
Jedinečná pomôcka na prácu s dieťaťom „cudzincom“ v materskej škole. Obsahuje 
metodické poznámky pre učiteľa, pracovné listy pre deti, aj praktické rady pre 
rodičov. Dieťa cudzinec sa učí bez stresu, pomocou hry a hravých aktivít (kreslenie, 
omaľovanky, doplňovačky, pexeso...) sa učí nové slová, vety, precvičuje si pamäť, 
grafomotorické zručnosti. 
 
 

Cudzinec v mojej triede 
Rohová, J., 2021. Raabe 

 
Príručka je určená najmä pre učiteľov, ktorí majú v triede žiaka cudzinca a chcú, aby 
si osvojil základy slovenského jazyka a úspešne sa začlenil do kolektívu triedy. 
Obsahuje 39 kapitol, pričom každá pozostáva z lekcie a pracovného listu – k obom 
je vždy uvedená metodická poznámka pre učiteľa, čo sa má žiak naučiť a precvičiť. 
Témy v príručke sú zaujímavé a vychádzajú z každodenného života detí. Lekcie a 
pracovné listy sú koncipované jednoducho a zrozumiteľne a žiaci cudzinci sa učia 
pomocou hry a hravých aktivít. 



 
Výchova vysoce citlivých dětí 

Leuze, L., 2022. Portál 
 

Vysoká citlivosť znamená intenzívnejšie vnímanie a hlbšie spracovanie dojmov 
všetkého druhu. Objavuje sa už v detstve a sprevádza ľudí po celý život. Vysoko citlivé 
deti sú súčasťou rodinného života, obvykle potrebujú harmóniu, blízkosť prírody, 
hlbokú starostlivosť a starostlivosť. Mnoho z nich nasáva nálady iných ľudí ako huba. 
Tieto a podobné vlastnosti však môžu tiež viesť k problémom, pretože vysoko citlivé 
deti sa len ťažko môžu chrániť pred stresom a hlukom a je pre nich zložité vyhnúť sa 
sociálnym konfliktom. 
 
 

Sociální práce ve školství 
Hurychová E., Ptáčková B., 2022. Grada 

 
 

Zámerom publikácie je priblížiť sociálnu prácu v školách a dať ju do súvislosti s 
ďalšími dôležitými aspektmi. Dotýka sa tém, ako je pôvod humanitárnych činností, 
kresťanský humanizmus, alebo starostlivosť o dušu. Zaoberá sa závažným 
fenoménom násilia a konkretizuje ďalšiu príčinu domáceho násilia spojenú s 
perzistujúcimi negatívnymi rysmi syndrómu ADHD. Kniha uvádza zložitosti rôznych 
systémov, šikanovania, kyberšikanovania, klady a zápory inklúzie, sociálne a situačné 
kontexty, sociálnu a špeciálnu pedagogiku či súvislosti s migráciou. Súčasťou knihy 
je aj téma naučenej bezmocnosti, téma detí so syndrómom zavrhnutia rodiča a detí  

                     ako svedkov násilia v rodine vrátane následnej citovej deprivácie. 
 
 
 

Výchova neprůbojných a uzavřených dětí 
Švamberk Šauerová M., 2022. Grada 

 
Na úvod vás kniha zasvätí do prejavov detí od najútlejšieho veku až po obdobie 
školskej dochádzky. Vysvetlí, aké sú príčiny uzavretosti, a popíše jej dôsledky, medzi 
ktoré môže patriť aj neúspešnosť v škole (a to aj v prípade detí talentovaných či 
nadaných). Ďalej sa dozviete, ako podchytiť varovné signály, akým spôsobom s 
dieťaťom pracovať, ako ho vzdelávať, vychovávať a rešpektovať. Publikácia zároveň 
poskytuje prehľad možností školského vzdelávania a techník podpory rozvoja 
nepriebojných a uzavretých detí. 
 
 

Dětský výtvarný projev 
Pugnerová, M., Plevová I.,2022. Grada 

 
Predložená kniha vás názorným a komplexným spôsobom zoznámi s 
charakteristikami výtvarného prejavu detí. Zaoberá sa ako normami, tak patológiou 
a výklad dopĺňa autentickými ukážkami výkresov detí z vlastnej odbornej praxe 
autoriek. Čitateľom predstavuje základné pojmy a zvláštnosti prejavov v detskej 
kresbe a tiež možnosti ich využitia napríklad v edukačnom procese. Zabudnuté nie sú 
ani úskalia diagnostických metód, ktoré sú významné najmä pre učiteľov. 
 



Anglická terminologie pro učitele 
Hochmanová, D., Dvořáčková, V., Trčková, D., 2021. Grada 

 
 

Kniha je určená širokej pedagogickej verejnosti – študentom stredoškolských a 
vysokoškolských pedagogických odborov, praktizujúcim pedagógom v primárnom a 
sekundárnom stupni vzdelávania, pedagogickým pracovníkom, ktorí pôsobia v ďalších 
vzdelávacích kontextoch, a akademikom venujúcim sa vedľa výskumu a pedagogickej 
praxi. 
 
 
 

Zachovajte si bystrosť 
Gupta, S., 2022. Tatran 

 
Zachovajte si bystrosť vychádza autor z výsledkov najmodernejšieho výskumu, za 
ktorými precestoval celý svet, aby skúmal tajomstvá kognitívnej dlhovekosti. 
Poukazuje na škodlivé mýty o fungovaní mozgu a ponúka päť pilierov pre zdravú 
myseľ: hýbte sa, objavujte, oddychujte, vyživujte a socializujte sa. Či už ide o oblasť 
ideálnej stravy, fyzickej aktivity, výživových doplnkov alebo nastavenia mysle, Dr. 
Gupta nám ukazuje, čo v tomto smere funguje a prečo je to tak. Dokonca každému, 
kto chce už dnes začať pracovať na zlepšení svojich kognitívnych schopností, ponúka 
inovatívny dvanásťtýždňový program.    

 
 
 

Sourozenci bez rivality 
Faber, A., 2022. Cpress 

 
 

Zažívate doma súrodenecké trenice alebo žiarlivé scény? Táto kniha vám pomôže, 
aby ste svoje deti spravodlivo vychovávali a zabránili ich večným sporom, ale 
súčasne z nich vychovali samostatné a sebavedomé osobnosti. 
 
 
 
 

Ako sa zbaviť depresie a syndrómu vyhorenia? 
Bernhardt, K., 2022. Noxi 

 
 

Nesprávne nastavenie mysle, lieky či neadekvátna strava sú len niektoré z 
podceňovaných príčin vzniku viacerých foriem depresií, úzkostných porúch a syndrómu 
vyhorenia. Na základe najnovších výskumov zistíte, že tieto ochorenia sú veľmi často 
reakciou tela na stresové situácie a pocity nedostatku. Klaus Bernhardt veľmi 
jednoduchým spôsobom vysvetľuje, ako tieto procesy prebiehajú v tele. Poskytne aj 
nespočetné množstvo rád a tipov, ako sa ľudia môžu od týchto pocitov jednoducho a 
natrvalo oslobodiť. 

 
 



 
Judaizmus 

Franek, J., 2022. Marenčin PT 
 

Piate rozšírené vydanie knihy Jaroslava Franeka Judaizmus uvádza čitateľa do 
širokého spektra otázok súvisiacich so židovským duchovným svetom, objasňuje 
základné židovské náboženské predstavy a pojmy, popisuje rôzne náboženské prúdy, 
ktoré sa v priebehu dejín vyformovali, vysvetľuje historické pozadie ich vývoja. 
Nepredpokladá u čitateľa žiadne špeciálne vedomosti a poskytuje odpovede na 
množstvo otázok. Uvádza všetky sviatky židovského liturgického roka, popisuje 
bohaté dejiny židovského národa od biblických čias až po súčasnosť. 
 
 

Za hranicou poriadku 
Jordan B. Peterson, 2022. Tatran 

  
 
Peterson prináša ďalších dvanásť rád, ako si záchrániť život a odolať vyčerpávajúcej 
dani, ktorú si naša túžba po usporiadaní sveta nevyhnutne vyžaduje. V čase, keď sa 
človek čoraz intenzívnejšie pokúša ovládnuť všetky oblasti života – od sociálnych 
štruktúr až po emočné stavy – Peterson varuje, že prílišné bezpečie je nebezpečné. 
Ponúka stratégie na prekonanie kultúrnych, vedeckých a psychologických tendencií, 
ktoré môžu viesť až k tyranii, a učí nás, ako sa spoľahnúť na vlastný inštinkt, aby sme 
našli zmysel a účel, aj keď sa cítime bezmocní. 

 
 

Telo si pamätá 
Mozog, myseľ a telo pri liečení traumy 

Bessel van der Kolk, 2022. Tatran 
 

Doktor Bessel van der Kolk, ktorý patrí medzi najlepších odborníkov na traumu na 
celom svete, viac ako tridsať rokov pracuje s tými, ktorí prežili. V knihe Telo si pamätá 
využíva vedecký pokrok na to, aby ukázal, ako trauma doslova pretvorí telo aj mozog, 
pričom znemožní schopnosť prežívať pôžitok, zaangažovanosť, sebakontrolu či 
dôveru. Skúma inovatívne prístupy k liečbe – od neurofeedbacku a meditácie k športu, 
divadlu či joge – ktoré ponúkajú nové cesty k uzdraveniu tým, že aktivujú prirodzenú 
neuroplasticitu mozgu. 
 
 

Slovenské století 
Kosatík, P., 2021. Torst 

 
 

Pavel Kosatík je autor, ktorý sa snaží písať aj o ťažkých historických témach 
spôsobom zrozumiteľným a podnetným pre všetkých premýšľavých čitateľov. Bez 
orientácie v dejinách podľa neho nie je možné orientovať sa v súčasnosti. „Kľúčom“ 
k histórii sú mu väčšinou rozporuplné osobnosti, prostredníctvom ktorých osudov 
rozkrýva kontexty doby. Odmieta popisný a z odstupu iba hodnotiaci prístup k 
dejinám. Snaží sa vždy dostať čitateľov do situácie, keď bude so „svojím“ hrdinom 
nútený zvažovať, ako by sa na jeho mieste zachoval sám. 



Jak odhalit skryté narcisty a bránit se jim 
Debbie , M., 2022, Grada 

 
Možno si lámete hlavu s tým, či ste sa nepriplietli do cesty narcistovi, ale nepripadá 
vám natoľko sebastredný, arogantný ani nadutý, aby zodpovedal popisu typického 
narcistu. Potom vám zrejme skrížil cestu SKRYTÝ PASÍVNE AGRESÍVNY NARCISTA 
– ten najpodivnejší a najzákernejší typ narcistu. Skrytý narcizmus je neuveriteľne 
rafinovaný, takže ho často prehliadnu aj odborníci na duševné zdravie, ktorí v tomto 
ohľade neboli vyškolení. Autorka sa preto vo svojej knihe snaží kompenzovať 
nedostatok informácií pre ľudí, ktorí sú terčom takýchto skrytých foriem  
zneužívania. Zistite, aké povahové rysy majú skrytí narcisti a aké formy  
manipulatívneho správania používajú, a naučte sa, ako sa môžete brániť. 


