PŘÍRŮSTKY V KNIHOVNĚ FTK
prosinec 2019 a leden 2020

Knihy:
Sign. 14684
Andragogický slovník
Sign. 14685
101 metod pro aktivní výcvik a vyučování : osvědčené způsoby efektivního vyučování
Sign. 14686
Autonomie ve stáří : kapitoly z gerontosociologie
Sign. 14687
The physiology of training for high performance
Sign. 14688
Overtourism : issues, realities and solutions
Sign. 14689
Experiential learning and outdoor education : tradition of practice and philosophical
perspective
Sign. 14690
Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu Olomouckého kraje : pro období 2019- 2023
Sign. 14691
Advances in sport and exercise psychology
Sign. 14692
Advances in sport and exercise psychology
Sign. 14693
Assessments for sport and athletic performance

Sign. 14694
Sports science : a complete introduction
Sign. 14695
Nutrition for sport, exercise and performance : a practical guide for students, sports enthusiasts
and professionals
Sign. 14696
Mobility in context : principles of patient care skills
Sign. 14697
Motor control : translating research into clinical practice
Sign. 14698
Critical thinking : what every person needs to survive in a rapidly changing world
Sign. 14699
Cytokiny v klinické medicíně
Sign. 14700
Anatomie a fyziologie lidského těla : pro humanitní obory
Sign. 14701
Strečink pro aktivní život : jednoduchá cvičení pro udržení pohyblivosti, životní energie a
bezbolestného pohybu
Sign. 14702
HIIT : high intensity interval training explained
Sign. 14703
SPSS - Praktická analýza dat
Sign. 14704
Moderní gymnastika : učební text pro trenéry III. Třídy
Sign. 14705
Education, support and rehabilitation for people with visual impairments

Sign. 14706
Edukační přístupy k dětem v riziku, s problémy a s poruchami v chování = Educational attitudes
towards children at risk, children with behavioural problems and children with behavioural
disorders
Sign. 14707
Zátěžová diagnostika v tělovýchovné a sportovní praxi
Sign. 14708
Sportovní výživa jako vědecká disciplína
Sign. 14709
Duchovní rozměr pohybu v sekularizující se společnosti : celkový rámec a vybrané pohledy
poutníků a běžců
Sign. 14710
Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS)
Sign. 14711
Progress in motor control : theories and translations

