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Podpora začlenění žáka s autismem do třídního kolektivu 
prevence šikany prostřednictvím besed se spolužáky, rodiči a pedagogy 

Lenka Bittmannová, Julius Bittmann 

 

Jak pracovat s třídním kolektivem, ve kterém je integrováno dítě s 

poruchou autistického spektra (PAS)? Jak podpořit pozitivní klima ve 

třídě a předcházet tak šikaně? Kdy je třeba informovat spolužáky dítěte s 

PAS a jejich rodiče o tom, že do třídy bude takové dítě docházet? Kdy je 

takováto intervence naopak na škodu? To jsou některé z otázek, na které 

odpovídají autoři této publikace. Integrace dítěte s PAS ve třídě je zásadní 

pro jeho celkový vývoj a socializaci. Proto by práce s třídním kolektivem 

měla být základem prevence šikany a podpory začlenění těchto žáků. 

Jednou z možností, jak podpořit pozitivní klima ve třídě, jsou besedy pro 

spolužáky dětí s autismem. Při nich je třeba respektovat určité zásady 

vedení. Jinak probíhá beseda na prvním stupni škol, jinak na stupni 

druhém či střední škole. Mnohdy je potřeba organizovat i besedy s 

pedagogy a mimořádné třídní schůzky. Právě všemi aspekty besed se 

zabývá tato publikace, ve které naleznete také řadu praktických ukázek a 

příkladů. Zkušení autoři působí ve Speciálně pedagogické centrum při 

Národním ústavu pro autismus (NAUTIS) a mimo jiné se věnují různým 

typům besed. Kniha je určena jak pro odbornou veřejnost (učitele, 

asistenty pedagoga, vedení školy, poradenské pracovníky ve škole, 

speciální pedagogy, pracovníky SPC), tak pro rodiče dětí s PAS i ostatní 

osoby, které se setkávají s dětmi s touto diagnózou.  

 

Prevence a účinné řešení šikany 
u žáků a studentů s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním 

autismem 

Lenka Bittmannová, Julius Bittmann ; s úvodní kapitolou Davida Čápa 

 

Publikace se věnuje problematice šikany u dětí s Aspergerovým 

syndromem a vysoce funkčním autismem. Autoři navrhují nejen její 

řešení, ale především čtenáře seznamují s možnostmi prevence tohoto 

jevu, který je u dětí s autismem velmi častý. Poznatky autorů jsou opřené 

o dlouholeté zkušenosti z praxe s dětmi a dospívajícími s poruchou 

autistického spektra a výsledky výzkumného šetření mezi desítkami rodin 

dětí s PAS. Součástí publikace je celá řada ilustrativních příkladů z praxe 

a návrhů řešení konkrétních případů. Kniha je určena pro rodiče, pro 

učitele základních a středních škol, ale i pro profesionály (pedagogy, 

asistenty pedagoga, speciální pedagogy, psychology, výchovné poradce, 

psychoterapeuty), kteří se ve své praxi zabývají prevencí šikany a jejím 

účinným řešením.  
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Asistent pedagoga a klima třídy 
Jitka Gabašová, Miroslav Vosmik 

 

Asistenti pedagoga personálně posilují pedagogické sbory a je třeba se 

zabývat funkčností jejich působení. Tito pracovníci mohou svou prací 

posilovat pozitivní klima ve třídě i v celé škole. Naše publikace si klade 

za cíl zbavit se některých stereotypů jak na straně školy, tak na straně 

rodičů i celé veřejnosti. Dozvíte se také, jakou roli hraje zážitková 

pedagogika pro budování a posílení vnitřní motivace dětí k učení a jak je 

možné využít asistenta pedagoga při zážitkovém učení ve prospěch celé 

skupiny. Text je určen především pedagogickým a poradenským 

pracovníkům škol, asistentům pedagoga i pracovníkům školských 

poradenských zařízení.  

 

Boj slepého krále - audiokniha 
český panovník své spojence neopouští 

Jaromír Jindra; čte Radek Valenta 

 

Král Jan Lucemburský učinil vše, co bylo možné, aby jeho syn Karel 

usedl na trůn císaře Svaté říše římské, a svůj životní úkol považuje za 

skončený. 

 

Třebaže je prakticky slepý, považuje za svou čest nevyhnout se boji 

Francouzů s Angličany, ke kterému se schyluje nedaleko Crécy 

(Kresčaku). Sem směřuje také výprava bojovníků z Čech, ve které 

nechybí ani rytíř Matouš Rozoumek spolu s nevlastním synem Josefem z 

Lichtensteinu. V odchodu většiny bojovníků z Vildštejna vidí příležitost k 

napadení Rozoumkovy tvrze banda zběhů ukrývajících se v okolních 

lesích. Pamatuje někdo z nich na tajnou chodbu vedoucí na Vildštejn? 

 

Na bitevním poli u Crécy se nad padlým českým králem sklání anglický 

král Eduard III. a snímá z jeho přílby tři pštrosí pera, jež jsou dodnes v 

erbu prince Walleského. Domů se navrací také Matouš Rozoumek spolu s 

Josefem z Lichtensteinu, ale netuší, co je tam čeká… 

 

Chlapec, který rozdával sny - audiokniha 
Luca Di Fulvio ; přeložila Marta Bárová 

 

New York, 1909 - Zaoceánským parníkem přijíždí z Itálie mladá matka s 

malým synkem, aby si v Americe splnili sen o lepším životě. Jejich 

naděje však záhy utrpí velkou trhlinu, neboť ve zbídačelém ghettu v 

newyorské čtvrti, kde se ocitnou spolu s dalšími přistěhovalci z celého 

světa, určují pravidla brutální gangsteři a jejich poskokové. Pokud tu chce 

člověk přežít, nesmí měnit zavedená pravidla. Ledaže by měl charisma a 

neuvěřitelný dar fantazie… 
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Josef II. 
Podivuhodné cesty habsburského císaře Monika Czernin; přel. Tomáš 

Butala 

 

Konec 18. století. Evropské monarchie se otřásají v základech. Syn Marie 

Terezie císař Josef II. vidí nutnost reforem a s nadšením sahá po 

myšlenkách osvícenství. Bez velké slávy a početného doprovodu 

procestuje inkognito svou obrovskou říši. Na vlastní oči zjišťuje, jak žijí 

jeho poddaní, jak trpí robotou, jak hladoví. Setkává se s prostými lidmi i s 

knížaty a králi, navštěvuje špitály a továrny a neustále sbírá nové 

poznatky, které využívá při budování svého moderního státu. U sestry ve 

Versailles pociťuje předzvěsti Velké francouzské revoluce. Nakonec na 

cestách stráví čtvrtinu doby své vlády. Monika Czernin předkládá obraz 

výjimečného panovníka, který v mnohém předběhl svou dobu.  

 

Sociální práce na příkladech z praxe 
Olga Klepáčková, Zuzana Krejčí, Martina Černá 

 

Publikace se zaměřuje na sociální práci. Obsahuje příběhy založené na 

rozhovorech se sociálními pracovníky a také odborné komentáře a 

doporučení pro praxi. Určeno odborné veřejnosti.  

 

Andělina země 
2. díl 

Frank McCourt; přel. Josef Moník 

 

Pokračování knihy Andělin popel. Na podzim roku 1949 uskuteční Frank 

svůj největší sen a z chudého irského Limericku se vrací do Ameriky, kde 

se před devatenácti lety narodil. Autor ve své druhé próze, úspěšně 

navazující na dílo „Andělin popel“, s určitým nadhledem zachycuje své 

zážitky a pocity, překonávání předsudků, ztrátu iluzí i setkávání s lidmi 

různých povah a charakterů.  

 

Já už nemůžu, paní učitelko 
jak rozpoznat a řešit krizové situace ve škole 

Jana Březinová 

 

Škola a její běžný život přináší mnoho rozličných situací. Některé z nich 

se dají označit jako krizové, náročné a výjimečné. Patří mezi ně 

nezvladatelný afekt, problémové chování, nebo např. odhalení 

sebepoškozování, sebevražedných tendencí či zneužívání a týrání žáka 

nebo žákyně. Právě zvládání náročných situací se, zejména v poslední 

době, ukazuje jako jedna z klíčových kompetencí pedagoga v oblasti tzv. 

měkkých dovedností (komunikace, rozvoj osobnosti žáka, poradenství, 

krizová intervence apod.). Publikace si klade za cíl souhrnně a přehledně 

popsat nejčastější krizové situace ve škole a zaměřit se především na 

jejich možné řešení, zvládání a postupy, které jsou úkolem školy jako 

instituce a pedagogů jako profesionálů. Nabízí tzv. „užitečná vodítka pro 

praxi“ a doplňuje je praktickými ukázkami rozhovorů ve fázi, ve které je 



Knižní novinky – červenec 2022 
 

může řešit jakýkoliv odborný pracovník školy, nejen školní psycholog 

nebo psychoterapeut. Přehledně a srozumitelně ukazuje vybrané techniky, 

postupy a teoretická východiska pro vedení užitečných rozhovorů, ať už 

se žáky, zákonnými zástupci nebo kolegy ve škole, pro dosažení 

požadovaného cíle. Nabízené techniky se nesou v duchu systemického 

přístupu. Autorka nabízí možné varianty řešení a čtenářům dává prostor i 

k vlastním úvahám.  

 

Rozpůlený dům 
Alice Horáčková 

 

Román české autorky inspirovaný vlastní rodinnou historií, odehrávající 

se během 2. světové války v sudetské vesnici. Do určitého okamžiku žijí 

všichni pospolu, Češi i Němci. Pak ale přichází protektorát a začíná peklo 

na zemi.Autorka se ve své čtvrté knize vrací do malebné česko-německé 

vesnice první poloviny 20. století a z odposlouchaných historek, 

vzpomínek i archivních záznamů splétá velký „familienroman“. Mezi její 

předky patřili pytláci a pašeráci, svobodomyslné ženy i úspěšní kšeftmani 

s textilem. Je to příběh o tajných láskách, změnách identit, útěcích, 

křivdách a žabomyších válkách, které nakonec stály životy. Češi a Němci 

tu žijí ve smíšených manželstvích, ale taky se handrkují o to, kdo komu 

zamordoval psa, kdo dřív vystaví novou školu a k jaké národnosti se kdo 

přihlásí ve sčítání lidu. Z jedné strany je přitom diriguje Jednota 

severočeská a z druhé Deutscher Kulturverband.  

 

Temné dědictví 
Wilbur Smith & David Churchill ; z anglického originálu Legacy of war 

... přeložil Dalibor Míček 

 

Válka je u konce a Hitler mrtev. Saffron Courtney a její milovaný manžel 

Gerhard jen o vlásek unikli smrti. Po návratu do Keni je však nečeká 

žádná idylka. Mladí muži, kteří bojovali ve „válce bílého muže“, zjistili, 

že si tím nevysloužili ani uznání, ani lepší práci. Potlačovaná touha po 

svobodě se dere na povrch a neštítí se násilí.  

 

Vláda vlků 
2. díl 

napsala Leigh Bardugo ; z anglického originálu Rule of wolves ... 

přeložila Dana Chodilová 

 

Závěrečný díl temné fantasy o králi Nikolajovi, jenž bojuje s děsivým 

dědictvím ukrývajícím se v jeho nitru. Mohutná fjerdská armáda se 

připravuje na tažení do Ravky. Aby král Nikolaj Lantsov dokázal 

nepřátelské šiky porazit, musí zapojit veškerou svou vynalézavost, šarm i 

svého vnitřního démona. Přesto se neobejde bez pomoci ostatních: Zoja i 

Nina stojí při něm a jsou odhodlány zachránit svou zemi za každou cenu. 

Král, generálka a agentka musejí v nekonečné temnotě najít cestu vedoucí 

k budoucnosti - jinak zanikne všechno, na čem jim kdy záleželo.  
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Asistenční pes pro dítě se zdravotním postižením 
průvodce pro rodiny dětí s postižením, odborníky a další zájemce 

Klára Pragerová, Jana Sirotková 

 

V České republice zcela první ucelená publikace popisující sociální a 

kynologické aspekty výcviku asistenčního psa pro dítě se zdravotním 

postižením. Autorky v textu již zohledňují i připravovanou legislativu 

týkající se této oblasti. 

Publikace poskytuje komplexní pohled na získání asistenčního psa pro 

dítě s různým zdravotním postižením a příchod tohoto psa do rodiny. 

Provede čtenáře celým procesem vzájemného poznávání dítěte a 

asistenčního psa a předáním psa do rodiny. Tento proces zahrnuje 

hledisko dítěte, jeho rodinných příslušníků i samotného psa a pracovníků 

výcvikové organizace. Zároveň nahlíží do budoucnosti, jak se dítě s 

různým postižením může po boku asistenčního psa rozvíjet v různých 

oblastech svého života. 

Publikace čtenářům představí veškeré sociální a kynologické situace, se 

kterými se dítě a jeho rodina setká od doby požádání o psa až po jeho 

formální předání do rodiny. Doplňují ji příklady reálné komunikace mezi 

rodinou a výcvikovou organizací, postřehy rodičů, popisy canisterapie, 

ukázky dokumentů organizace aj. 

 

Titul je určen jak rodinám, které se rozhodují pro asistenčního psa pro své 

dítě, nebo takového psa již mají, tak odborníkům, kteří v dané oblasti 

pracují (např. sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních 

službách, pedagogům, terapeutům, lékařům, kynologům). Dále studentům 

příslušných oborů i dalším zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti. 

 

Nefňukej! 
moudrost a krása zralých žen 

Jean Shinoda Bolen ; překlad: Petra Diestlerová 

 

Možná znáte ženu, které nechybí vášeň, moudrost, humor, odvaha a 

životní elán. Ženu, která věří sobě a tomu, co ví. Silnou bytost, která 

neodvrací zrak před skutečností, jakkoliv je složitá a náročná. Tu, která si 

uvědomuje vlastní i cizí nedostatky a místo tvrdého odsouzení pro ně má 

spíše laskavé pochopení. Je příjemné pobývat v její blízkosti. Ale ještě 

lepší je se jí stát.  

 

Ruční práce 
scénář: Leïla Slimani ; kresba: Clément Oubrerie ; kolorace: Sandra 

Desmazières ; z francouzských originálů À main nues ... přeložila 

Katarína Horňáčková 

 

Strhující životopis téměř zapomenuté hrdinky, jíž byla doktorka Suzanne 

Noëlová, známá jako „madame Noël“, feministka usilující o volební 

právo žen a průkopnice rekonstrukční chirurgie. Nárok na studium 

medicíny si musela vyvzdorovat, protože dívkám na počátku 20. století 

automaticky nepříslušelo právo studovat.  
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Sirotci ze Svatého Halibuta 
2. díl. Pamelina pomsta 

Sophie Wills ; ilustroval David Tazzyman ; z anglického originálu The 

Orphans of St Halibut's: Pamela's revenge přeložila Jana Hrdličková 

 

Kradené dorty, obří exploze a nezapomenutelná skupina postav – ponořte 

se do světa Sirotků ze svatého Halibuta, příběhu k popukání od debutové 

autorky Sophie Willsové a ilustrátora milionů výtisků bestsellerů, Davida 

Tazzymana.  

 

Tajemství rodiny M. 
Jurková & Korunka 

 

Napínavé vyprávění Matyldy o zlobivých bratrech, potížích ve škole a 

jednom rodičovském tajemství. Matylda má dva mladší sourozence: 

Maxe a Kryštofa. Oba jsou nesnesitelní. Jednoho dne však Matylda zjistí, 

že rodiče něco tají. Rázem se ze sourozenců stávají spiklenci. Jeden 

okamžik však obrátí celou rodinu vzhůru nohama a Matylda to řeší po 

svém - zbrklostí a rychlým během - konkrétně na prestižním závodě 

Emila Zátopka. Jak dopadne její první závod a přijde Matylda na největší 

fígl života?  

 

Východočeské závody a okruhy 
století východočeského silničního závodění 

Jiří Wohlmuth 

 

Kniha Východočeské závody a okruhy je dalším pokračováním pohledu 

na motoristické závodění na městských okruzích a závodech do vrchu. 

Volně navazuje na vydání ze středních, severních a západních Čech, 

Moravy a Slezska. Silniční závody ve východních Čechách započaly v 

polovině dvacátých let minulého století. I v těchto částech republiky 

startovali závodníci zvučných jmen a mnoho závodů mělo i mezinárodní 

účast. V první předválečné části je vzpomenuto na začátky v Hořicích, 

Hradci Králové, Nové Pace, Bohdanči i Brandýse nad Orlicí a dalších 

místech. Druhá část se chronologicky věnuje poválečnému závodění z 

více než třiceti míst tohoto kraje – Litomyšle, Jičína, Nového Bydžova, 

Náchoda, Pardubic, Holic, Dvora Králové a mnoha dalších. V třetí 

samostatné části se seznámíte s několika výbornými závodníky, 

konstruktéry a mechaniky, jejichž jména se ve své době skloňovala po 

celé Evropě – Čeněk Junek, Vlastimil Rain, Václav Rathouský, Miroslav 

Felgr, Jiří Koštíř, Zbyněk Havrda.  

 

Hrnečku, vař! 
Kateřina Čupová 

 

Co si v dnešní době počít s kouzelným hrnečkem, který vaří kaši? Víťa 

má jasno: stane se superhrdinou a bude bojovat se zločinem jakožto 

Kašoman! V ospalé české vesničce je ale o zločiny celkem nouze, a tak 

začne se svými dvěma kamarádkami propadat beznaději. Jenomže ono v 
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jejich vesnici není všechno, jak se na první pohled zdá... V kraji totiž 

dlouhá léta dřímá tajemství mnohem větší než obyčejný zločin. Nový 

komiks Kateřiny Čupové pro všechny malé, větší i největší čtenáře – a je 

to velká bašta, i kdybyste snad kaši neměli rádi.  

 

Kapka Ája 
Alena Mornštajnová ; ilustrovala Galina Miklínová 

 

Jak to chodí ve škole pro vodní kapky? Co se tam učí? To budete koukat! 

Takové předměty totiž na svém rozvrhu nenajdete. Škoda, kdo by nechtěl 

mít hodinu skákání do vody? Ale až se začtete do příhod kapky Áji, 

možná zjistíte, že patálie, které řeší, se od těch vašich zas tak moc neliší. 

Nakonec není tak důležité, kdo vytvoří nejkrásnější sněhovou vločku, ale 

kdo je dobrý kamarád. A to všechno spolu s Ájou při čtení zažijete.  

 

Ne tak úplně soukromé e-maily Coco Pinchardové 
jaké to je začínat po čtyřicítce znovu? 1. díl. 

Robert Bryndza ; z anglickému originálu ... přeložila s přihlédnutím ke 

slovenskému překladu Ivana Skenderija 

 

Pomocí mailových zpráv a s humorným nadhledem vyprávěný příběh 

ženy, kterou život donutil po čtyřicítce začínat úplně znovu. Coco 

Pinchardová byla až do vánočních svátků šťastná manželka a matka (před 

chvílí) dospělého syna, která si splnila svůj největší sen - vyšla jí první 

kniha. U vánočního stromečku se měla sejít celá velká šťastná rodina a 

Coco se těšila, jaké skvělé věci jí další rok přinese. A pak to šlo všechno 

do háje. Namísto vysněného šperku dostala Coco od manžela iPhone a za 

pár dnů je právě telefon skoro to jediné, co jí ze starého života zbylo. Z 

něj teď píše svým přátelům e-maily o tom, co se všechno v jejím 

„novém“ životě děje. A o tom, jaké to je, když si musíte život poskládat 

úplně jinak. Ještě že zbyl Coco nadhled a smysl pro humor...  

 

V utajení 
Mary Chamberlainová ; přeložili Klára Šumová, Jiří Hrubý 

 

Historický román, jehož děj se odehrává v době německé okupace 

Normanských ostrovů během 2. světové války, vypráví příběh o lásce, 

zradě a touze přežít. Dora, Joe a Geoffrey si užívají podzim života, když 

jejich poklid rozvrátí příjezd Němky Barbary, která chce zjistit, kdo je na 

fotce, kterou našla mezi matčinými věcmi. Pravda o tom, co se dělo za 

okupace, postupně vyplouvá na povrch, a spolu s ní i šokující příběh 

Dory, židovské uprchlice z Německa, a irského faráře Joea.  

 

Králíček Toníček 
Tereza Shalvarova ; ilustrace Elizaveta Shalvarova 

 

S králíčkem Toníčkem není snadné vyjít. Urazí se kvůli každé maličkosti. 

Své popudlivosti si je však dobře vědom, což je správný první krok k 

nápravě. Každý má dobré i špatné vlastnosti. Toníkovou nepěknou 

vlastností například je, že se strašně rychle urazí pro nic za nic. Snaží se 
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však s pomocí kamarádů veverky Terky a ježka Kubíka se svou 

nedůtklivostí bojovat.  

 

Můj bratr je mimozemšťan 
Florent Bénard ; překlad: Veronika Clausová 

 

Příběh dvou nerozlučných bratrů. Ten starší není jako ostatní kluci. S 

trhavou chůzí, prudkými pohyby, pohlcený hrozným vztekem. Rodiče 

narážejí na lékařské diagnózy a na problémy se školní docházkou. Nikdo 

nedokáže pojmenovat, čím trpí. Mluví se o psychotickém dítěti, o 

autistických rysech. Kdo je Samuel? Z jaké planety asi pochází? Během 

let se mladší bratr sblíží se starším, který trpí pohledy ostatních. Vytvoří 

si vlastní vesmír – s plyšovým panterem, který loví noční můry, s texty 

Johnnyho Hallydaye zpívanými z plných plic a skupinou kamarádů, kteří 

penaltami odhánějí předsudky. Citlivé a silné vyprávění. Vyznání lásky k 

odlišnému bratrovi a zároveň zajímavé čtení a pomoc spoustě rodinám, 

ve kterých se podobné příběhy odehrávají.  

 

Parazit a ještě tři 
Marie Šafářová 

 

Prvotina veršů mladé broumovské básnířky.  

 

Svítání nad Safírovým zálivem 1 

Holly Martin; překlad Marie Štefanidesová 

 

Aria Philipsová žije na Ostrově drahokamů celý život. Dokonce i když 

její sestry Clover a Skye opustily rodný ostrov v honbě za lepším a 

velkolepějším životem, Aria zůstala, aby otci pomohla s vedením jejich 

rodinného hotelu. Rok po otcově smrti Aria dělá všechno, co může, aby 

hotel udržela nad vodou, jenže jejich podnik už dlouho sotva vydělával. 

Mají jen málo hostů a Arie hrozí, že přijde o jediný domov, který kdy 

měla. Noah Campbell vydělal celé jmění na tom, že proměňuje upadající 

hotely v úspěšné podniky, a zrovna teď pobývá na Ostrově drahokamů. 

Mohl by právě on být odpovědí na Ariiny potíže? Jen kdyby ji o rok dříve 

nepolíbil pod starou vrbou a už se jí neozval. Takový polibek Aria v 

životě nezažila, ale je jasné, že práce a láska by se neměly míchat 

dohromady. Ať už je Noah sebevíc okouzlující a sebevětší fešák, Aria se 

zapřísáhne, že jestli ho požádá o pomoc, jejich vztah bude čistě pracovní. 

Jenže Noah celý minulý rok něco tajil a jeho návrat na Ostrov drahokamů 

Arie převrátí život naruby…  

 

Zájezd snů 
povídky 

Halina Pawlowská 

 

Humorně laděné povídky a postřehy převážně o cestování od české 

autorky. Příběhy se odehrávají na nejrůznějších místech světa a vy se 
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díky nim dozvíte, kde se báječně večeří, kde se dají potkat galantní muži, 

kde se promenádují celebrity, kde je úchvatná vyhlídka, kde můžete najít 

kila pravých hřibů a kde vám děti dají aspoň na deset minut pokoj. V 

optimistických povídkách najdete nejen praktické rady a nečekané pointy, 

ale i moudré postřehy a hodně smíchu!  

 


