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Zóhar_Svatá kniha kabaly
Životní hodnoty vztažené k víře_Evropská studie hodnot
<New Age>
Covey_7 návyků tvůrčích osobností
Čhódrón_Začni tam kde jsi_průvodce soucitným životem
Fantazie je silnější než vědění_Fulghum
Gawain_Meditace
Goodmanová_Sluneční znamení
Grof_Evoluce a možnosti přežití
Hay_Síla je ve vás
Hill_Myšlením k bohatství
Meditace
Osho_Cesta bílého oblaku
Osho_Vědomí_Klíč k životu v rovnováze
Osho_Život láska smích
Silvova metada kontroly mysli
Templar_Sto zlatých pravidel pro spokojený život
Velechovský_Modrá alfa
Wayne Dyer_Uvidíte to až tomu uvěříte
<Nezpracované knihy>
<Obchod>
Bureš_10 zlatých pravidel prodeje
Chovani spotrebitele na trhu_seminárka
Mühlbacher_Teorie reklamy
<Pc>
21_základních pravidel počítačové bezpečnosti
Lapáček_Počítač v domácnosti
Naumann_Dějiny informatiky
Neumann_Dějiny informatiky
Počítačový test jako hodnotící a procvičovací metoda výuky_Závěr práce
<Pedagogika>
<Andragogika>
Farková_Psychologie dospělých_skripta JAK
Kolektiv_Řízení lidských zdrojů_skripta JAK
Memorandum o celoživotním učení_materiál Evropské komise
Palán_Základy andragogiky_skripta JAK
Průcha_Moderní vzdělávací technologie_skripta JAK
Psychologie učení dospělých
Témata ke zkoušce z andragogiky
Základní otázky CŽV
<Dějiny pedagogiky>
Cach_G A Lindner a jeho odkaz dnešku
Cipro_Galerie pedagogů1
Čapková_Dějiny teorie a praxe výchovy dětí předškolního věku
Dějiny pedagogiky_stručně_1 strana
Faucher_Bakule – enfant terrible české pedagogiky

Felbiger a Kindermann reformátoři lidového školství
Feřtek_Reforma skončila - zapomeňte!
František Kardinál Tomášek_Pedagogika
Hausenblas_Tradiční versus moderní vyučování_článek
Herbart a jeho pedagogika
Hubertus von Schoenebeck
Jakub Jan Ryba vychovatel našeho lidu
Janík_Reformní pedagogika
<Komenský>
Brána jazyků
Didaktické spisy 33
J.A.K.životopis
JAK metoda jazyků
Komenský Cesta světla
Komenský_Labyrint_sveta_a_raj_srdce
Komenský_Veškeré spisy Jana Amosa Komenského_15
Orbis sensualim pictus
Polišenský_Komenský a jeho odkaz dnešku
Porovnání Locka a Komenského
Kukal_Zastání tradiční pedagogiky_článek
Locke o výchově_citace
Locke_O výchově
Maria Montessori aktuálně
Molnár_Českobratrská výchova před Komenským
Pecha_A S Makarenko
Pestalozii ze života a díla
Pestalozzi_Jak Gertruda učí své děti
Pospíšil_Filosofické problémy výchovy v dějinách
Prokeš_Stručné dějiny pedagogiky
Riedl_Cesta k Všeobecnému školnímu řádu
Rousseau a jeho pedagogický odkaz
Rousseau_Emil alebo o výchove
Sárközi_Změna školství za 15 let od sametové revoluce
Steiner_Výchova dítěte
Svršek_UK
Štágl_Školství na Českolipsku_seminárka
Tichá_Právní poměry učitelů v minulosti
Tolstoj a jeho pedagogický odkaz
Tyrš a jeho místo v dějinách pedagogiky
Váňová_F.Singule
Váňová_Pedagogika a školství v 19.s._stručně
Váňová_Vývoj počátečního školství v českých zemích
Výchova v provobytně pospolné společnosti
<Waldorfská pedagogika>
Angličtina_učební osnova
Biologie_učební osnova
Čj_učební osnova
Dějepis_historie v pojetí Steinera
Dějepis_učební osnova
Estetická výchova_učební osnova
Fucke_Otázky specializace a obecnosti
Fucke_Vzdělávací hodnota práce

Hursch_Rozvoj usuzovacích schopností
Informatika a PC_návrh učebního plánu
Návrh vzdělávacího programu waldorfského lycea
Přednáška p. Zimmermanna-zdroje obnovy sil-1
Richter_Pedagogický úkol a vyučovací cíle W.školy
Roland Steinemann_Dítě v nebezpečí
Stoll_Duše a ruce se ztratily_proti internetu
Vzdělávací program Waldorfské školy
Waldorfské osnovy-vertikální
Waldorfské školství
Zounek_Jak zkoumat dějiny pedagogiky
<Didaktika>
Didaktika_učební materiál pro VŠ
Kooperativní učení_Kasíková
Skalková_Obecná didaktika
Dočkal_Zaměřeno na talenty aneb Nadání má každý
<Evaluace a výzkum>
Bělík_Studijní smlouvy
Dotazník_ČŠI_žák hodnotí učitele
Chráska_Výzkum v pedagogice
Kalábová_Metodická příručka školní inspekce
Slavík_Hodnocení v současné škole
Goddetová_Umění jednat s dospívajícími
<Hry>
Bakalář_Předposlední psychohry
Bakalář_Psychohry moderní
Doležalová_Kučerová_Hry v přírodě a s přírodou
Hnízdil_Kondiční hry a cvičení v přírodě
Hrkal_Hanuš_Zlatý fond her2
Hry na prázdniny_prázdninová škola Lipnice
Klíště_hra
Skupinové hry a činnosti pro seniory
Vališová_Hry s odkrytými kartami aneb otevřená komunikace
<Komparativní>
Srovnání vzdělávání minorit v Austrálii a v USA
Evaluace
Fialová_Ruská rodová škola
Jak funguje britská primární škola_Balíčková
Jurčík_Rakouský vzdělávací systém
Školy s domorodými dětmi
Reformace školy-pelikan
Segregated Schooling of Blacks in USA
Singule_Americká pragmatická pedagogika
Unveiling the mirror_Community School
Váňová_Srovnávací pedagogika a její teoretické problémy
Zelená_Mýtus jménem americká škola
Nossrat_Příběhy jako klíč k dětské duši
<Obecná>
Bertrand_Soudobé teorie vzdělávání
Ellen Key_Education of the Child
Hendrich_Úvod do obecné pedagogiky
Hewett_Pedagogy for young teacheres

Kasíková_Vališová_Pedagogické otázky současnosti
Kohout_Základy obecné pedagogiky
Kubát_Úvod do pedag_sylabus
Milerová_Dětství je drama
Prokeš_Školní pedagogika
Prokeš_Školní pedagogika II
Průcha_Moderni pedagogika
Průcha_Přehled pedagogiky
Školní pedagogika_studijní text_MU Brno
Václavík_Obecná pedagogika_sylabus Univerzity v HK
Vzdelavani_a_skolstvi_ve_svete_Prucha
<Osobnostně sociální rozvoj>
39 klíčových kompetencí pro Evropu
Cvrkalová_Rozvoj osobnosti na SPŠ_diplomová práce
Klíčové kompetence_zpráva Výzkumného ústavu pedagogického
Krauter_Týmová spolupráce_pro instruktory zážitkové pedagogi
Kyriacou_Klíčové dovednosti učitele
Muller_Dramika
Novák_Objevit v sobě nadšení pro práci pedagoga
Pedagogika_volného_času
Pecha_Woodcraft
Pike_Selby_Globální výchova
POSR ve Zvl
Sedláček_Využití zážitkové pedagogiky na SŠ_závěrečná práce
Švec_Instrukce a Reflexe v POSR_diplomová práce
Valenta_Dramaterapie
Valenta_POSR_přednáška
Vávra_Osobnostní a sociální výchova
Více být s dětmi, méně je učit_článek v Psychologii dnes
Zážitková pedagogika_manuál
<Pedagogická psychologie>
Čáp_Mareš_Psychologie pro učitele2001
Čáp_Psychologie pro učitele_výpisky
Čáp_Psychologie pro učitele1987_výpisky
Čáp_Psychologie výchovy a vyučovaní
Ďurič_Pedagogická psychologie
Fontana_Psychologie ve školní praxi
Hrabal_Psychologie pro učitele
Hrabal_Psychologie pro učitele
Kirby_Nešikovné dítě_Dispraxia
Kohoutek_Psychologie výchovy a vzděláváni
Kraus_Dětská mozková obrna
Muller_Lehká mentalní retardace v pedagogickopsychologickém
Oudová_Pedagogická psychologie_skripta
Pedagogická psychologie_materiál Husitské fakulty
Pokorná_Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování
Praško_Stop traumatickým vzpominkám
Štágl_Stres učitelů a žáků
Verecká_Jak pomáhat dětem při vstupu do školy
<Předškolní>
Vondráková_Předškolní vzdělávání nadaných dětí
<Sociologie výchovy>

Bechyňová_Sanace rodiny_sociální práce s dysf.rodinami
Emmerová_Možnosti prosazování zájmů rodičů ve škole
Faberová_Pohled na dnešní vztahy rodiny a školy_text
Fleischmann_Prevence sociálně patologických jevů
Gjuričová_Podoby násilí v rodině
Guggenbühl-Craig_Nebezpečí moci v pomáhajících profesích
Hartl_Komunita občanská a komunita terapeutická
Havlík a kol_Vybrané kapitoly ze sociologie výchovy
Havlík_Koťa_Sociologie výchovy a školy
Hawkins_Supervize v pomáhajících profesích
Helus_Úvod do sociální psychologie
Illich_Odškolnění společnosti
Jak jednat s rodiči
Kostka_Úvod do problematiky sociální politiky a trhu práce
Koťa_Jedlička_Děti a mládež v obtížných životních situacích
Koťa_Sociologie výchovy a školy
Křivohlavý_Povídej naslouchám
Macek_Adolescence
Matoušek_Kroftová_Mládež a delikvence
Matoušek_Metody a řízení sociální práce
Nakonečný_Malé skupiny z hlediska soc.psych
Nakonečný_Sociální psychologie
Poláčková_Kraus_Sociální pedagogika
Pöthe_Dítě v ohrožení
Sak_Proměny české mládeže
Satirová_Společná terapie rodiny
Schmidbauer_Psychická úskalí pomáhajících profesí
Sociální pedagogika_silabus
Sociální psychologie_skripta MU
Sociální psychologie_studijní materiál
Šťáva_Klima školy
Tomeš_Sociální správa
Tošner_Sozanská_Dobrovolníci a metodika práce s nimi
Úlehla_Umění pomáhat
Vojnar_Ústavní a sociální péče
Výrost_Slaměník_Aplikovaná sociální psychíologie 1
Výrost_Slaměník_Sociální psychologie
Základní pojmy socialní problematiky_silabus
Zavádění standadru v soc službách_Čermáková
<Speciální pedagogika>
Čálek_Vývoj osobnosti zrakově postiženého
Kapitoly z psychopedie_Černá
Kdo je zrakově postižený_Tyfloservis
Kerr_Dítě se speciálními potrebami
Krejčířová_Kapitoly ze specialní pedagogiky
Krejčířová_Kapitoly ze speciální pedagogiky
Mezinárodní konf osob se specifickými potřebami_sborník
Michalová_Specifické poruchy učení a chování
Monatová_Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska
Newman_Vývojová psychologie_Hry pro postižené děti
Pipeková_Kapitoly ze speciální pedagogiky_1
Pipeková_Vítková_Terapie ve speciálně pedagogické péči

Renotierová_Specialni_pedagogika
Sinecká_Zdravotně postižený a jeho úředník_diplomka
Špaček_Specialní pedagogika
Vitásková_Etopedie
Vítková_Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní
<statnice>
PED
<Školství>
České školství očima Kalibro 2005
Hepner_Nevědomí souvislostí neomlouvá_politika řízení škol
Informační společnost
Jurčík_Diferenciace tříd
Modely školy budoucnosti
Náš vzdělávací systém vyhovuje pouze průměrným žákům
Pelikán_Státní vzdělávací politika
Profesionální pomoc pro školy
Rýdl_Jaké bude školství za 20 let
Státní vzdělávací politika jako východisko pro transformaci
Systém školství v České republice
Školský systém_Encykl.Universum
V čem spočívá školský management
Vnější a vnitřní diferenciace_dnes
Vysokoškolské vzdělávání a činnost vysokých škol
<Učebnice>
Buriánek_Základy společenských věd pro s.š
cj_pro_1_az_3_rocnik_ucilist
Český jazyk 2_pro gymnazia
Dudák_Občanská nauka_pro_stredni_odborne_skoly
<Matematika>
Beutelspacher_Matematika do vesty
Kramer_Statistika do vesty
Odmaturuj ze společenských věd
Víš nebo uhodneš_800 otázek všeobecného přehledu pro školáky
Vlastivěda pro pátý ročník
<Učení>
Fischer_Učíme děti myslet a učit se
Jak učit děti lépe se učit_článek v Psychologii Dnes
Kasíková_Kooperativní učení
Kasíková_Kooperativní učení
Katz a kol._Jak trénovat mozek_83 neurobních cvičení na zlep
Krykorková_Metakognice
Laniado_Jak rozvíjet inteligenci dětí
Mareš_Styly učení žáků a studentů
Samuel_Paměť jak ji používáme, ztrácíme a můžeme zlepšit
Teorie učení_skripta od Selesiánů
Vester_Myslet, učit se a zapomínat
<Učitel>
Hennig_Keller_Antistresový program pro učitele
Radosti a strasti učitele občanské výchovy a ZSV
Sedm zásad úspěšných programů vzdělávání učitelů
Smíme se dotýkat dětí
Štágl_Typologie učitelů_seminární práce

Tři zásady úspěšného vzdělávání učitelů
Učitel a rodič
Učitelské povolání
Štágl_Věrnost
<Výchova>
Agresivní děti
Anekdoty_ O dětech
Autorita ve škole
Co je to ideální výchova
Dargatzová_52 způsobů jak dětem vyjádřit lásku
Delaroche_Rodiče nebojte se říkat ne
Děti jsou agresivní a budou ještě více
Drtilová_Koukolík_Odlišné dítě
Eyrovi_Jak nučit děti hodnotám
František Drtina_Ideály výchovy
Fridrich Fröbel_O výchově člověka
Hager_Platon a platonismus v dějinách výchovy
Jak být dobrým rodičem
Kázeň
Když nám děti lžou
Kratochvíl_Výchova zřejmost vědomí
Krejčí_Nezoufejte jsou ještě horší děti
Krejčová_Prožívat několik životů_Knížka vhodná pro rodiny, k
Kropp_Rodičem bez nerváků
Lze výchovou řešit problémy společnosti
Magee_Šťastné ditě
Mobily a děti
Murphyho zákony a děti
Patočka_Filosofie výchovy
Pelcová_Vzorce lidstvi
Pelcová_Vzorce lidství. Člověk a výchova
Pelikán_Výchova jako teor.problém
Raser_Jak_vychovavat_deti_se_kterymi_se_da_zit
Rogge_Výchova dětí krok_za_krokem
Schweizerová_Děti jsou hosté kteří hledají cestu
Strašíková_Z dětských mudrosloví
Svobodová_Jak vychovávat děti podle hvězd
Šikana
Štágl_Inspirace ve výchově_seminární práce
Výchova je cesta
Výchova u Woodcraftu
Výchova v rodině a výchovné chyby
<Zákony>
Může být žák trestán za opožděnou omluvenku
o státní správě a samosprávě ve školství
Otázky k omlouvání žáků
Práva dítěte
Práva učitele
Seznam vyhlášek platných v resortu školství
Úmluva o právech dítěte
Vyhláška_127-1997 Sb_O speciálních školách
Vzdělávací program pomocné školy

Zákon 2005
Závěr práce učitelství pro SŠ_PC testy
<Politika>
Adamová_Základy politologie
Cabada_Kubát_Úvod do studia politické vědy
Čermák_Pozvání do politologie_učebnice ON pro SŠ
<EU>
EU_seminárka
Evropská unie_stručně
Hayek_Cesta k nevolnictvi
Hobbes a Rousseau - pojetí a příčiny státu
Chomsky_Hegemonie nebo přežití
Chomsky_Perspektivy moci
Izrael a Palestina_Čejka
Klinkáček_Druhy ústav u Platóna a Aristotela_seminární práce
<Komunismus>
Archiv kongresu USA o SSSR
Dagmar Šimková - Byly jsme tam taky
Drda_Kruté století_příběhy bezpráví
Fučík_Reportaz_psana_na_opratce
gulag
Ivanov_Justiční vražda Milady Horákové
Jeden den v socialismu
Náš účet za komunismus
Ruminová_V ženském gulagu u ledového oceánu
Slavík_Leninova vláda
Solženicyn_Souostroví gulag_1
Solženicyn_Souostroví gulag_2
Solženicyn_Souostroví gulag_3
Svršek_Uranové doly
Šedivý_Uranový gulag_vzpomínky na Jáchymovské vězení
Vlečen pod šibenici
Weil_Dřevěná lžíce_budování sovětského svazu
Zmeškal_Milostný dopis klínovým písmem_protitotalitní
Liberalismus_struktura z Wikipedie
Mises_Liberalismus
<Nacizmus>
Arad_Belzec Sobibor Treblinka
Hilberg_Pachatelé, oběti, diváci - židovská katastrofa
Hitler_Mein Kampf
Hořák_Jelínek_Nacistická perzekuce obyvatel českých zemi
Lustig_Colette_dívka z antverp
Rees_Osvětim
Robert O. Paxton_Anatomie fašismu
Spurný_Bijeme na poplach_Německá publicistika proti fašismu
Novák_Systémy politických stran
Novák_Systémy politických stran a základní modely opozice
Občanské schopnosti
Ondrejkovič_Chudoba, kriminalita a sociálna patológia
Politické strany
Politologie

Poselství Dalajlámy
Právo a jeho úloha ve společnosti
Scruton_Slovník politického myšlení
Slačálek_Anarchismus_svoboda proti moci
Sorensen_Stát a mezinárodní vztahy
Swift_Politická filozofie_výpisky
Ústava České republiky
Volební pprogram ČSSD 2006
Volební program ČSSD 2006
Volební program strany zelených 2006
Zeman_Jak jsem se mýlil v politice
Žegklitz_Velké postavy politické filosofie
<Právo>
Bělina_Pracovní právo
Bělovský_Případy římského preatora_SZZK z práva
Brynda_Kapitoly z teorie práva_skripta JAK
Dějiny evropského kontinentalního práva_kolektiv
Dokumenty k ústavním systémům_Ústava Francie, Itálie, Německ
Foucault_Dohlížet a trestat_kniha o zrodu vězení
Hart_Pojem práva
Hayek_Právo_zakonodarstvi_a_svoboda
Chcete se dostat na práva_Příprava pro přijímací řízení na p
chcete_se_dostat_na_pravnickou_fakultu
Jahelka_Neznalost zákona neomlouvá
Jelínek_trestni_pravo_procesni
Kalenská_Lexikon Otakara Motejla
Kincl_Římské právo
Malý_České právo v minulosti
Novotný_Trestní právo hmotné_1_obecná část
PFUK_Obcanske_pravo_hmotne_2
PFUK_obcanske_pravo_hmotne_3
PFUK_Obchodni_pravo_1
Pospíšil_Etnologie práva
Právo_základy_seminárka
Skřejpek_Prameny římského práva
Suk_Šíma_Základy práva pro střední a vyšší odborné školy
Urfus_Historické základy novodobého práva soukromého
Vokoun_Příklady a klauzurní práce z trestního práva
Základy práva a obchodní právo_poznámky z přednášek
Základy rodinného práva_Plecitý
<Psychologie>
Adair_Efektivní motivace
altruismus
Atkinsonová_Psychologie
Augustinová_Něco málo o hypnóze
Bez mentální aktivity mozek rezaví_článek v Psychologii dnes
Cakirpaloglu_Psychologie hodnot
Co z písma nepoznáme_článek z Psychologie dnes
Čačka_Psychologie vrstev duševního dění a jejich autodiagnostika
Danzner_Psychosomatika

Dějiny psychologie
Dogma v psychologii_článek v Psychologii dnes
Entralgo_Nemoc a hřích_dějiny psychosomatiky
Erikson_Životní cyklus rozšířený a dokončený
Farková_Úvod do psychologie
Frankl_Co v mých knihách není
Frankl_Lékařská péče o duši
Freud_Totem a tabu
Freud_Vzpomínka z dětstvi Leonarda da Vinci
Freudova přednáška_Úvod do psychoanalýzy
From_Mít nebo být
Fromm_Anatomie lidské destruktivity
Fromm_Umění být
Furst_Psychologie - včetně vývojové psychologie a teorie výc
Goldmann_Základy klinicke psychologie
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