Výběr z nových knih 9/2016 – ostatní společenskovědní obory
1. Kniha sociologie / autorský kolektiv Christopher Thorpe, redaktorporadce, Chris Yuill, redaktor-poradce ; Mitchell Hobbs, Megan Toddová, Sarah
Tomleyová, Marcus Weeks ; z anglického originálu The sociology book ...
přeložila Ivana Rybecká -- Vydání první
Praha : Knižní klub, 2016 -- 352 stran -- cze
ISBN 978-80-242-5395-4
Sign.: II 114054V1
sociologie ; sociální nerovnost ; globální společnost ; konzumní společnost
Základy sociologie, sociální nerovnosti, moderní život,
život v globálním světě, úloha institucí, rodina
a intimita - srozumitelně vysvětluje všechny velké
myšlenky pozoruhodného a málo známého oboru
společenských věd. Provází nás vývojem sociologie od
počátků až do současné doby a v chronologickém
řazení seznamuje s nejvýznačnějšími odborníky,
myšlenkovými směry a teoriemi. Knihu doplňují
diagramy, které krok za krokem zpřehledňují složité
představy,
klasické
výroky,
které
usnadňují
zapamatování sociologických myšlenek, a vtipné ilustrace.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=451954
2. Úvod do gerontologie / Libuše Čeledová, Zdeněk Kalvach, Rostislav
Čevela -- Vydání první
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016 -- 152 stran
-- cze
ISBN 978-80-246-3404-3
Sign.: II 114060V1
gerontologie ; stáří ; starší člověk ; geriatrie ; stárnutí
Problematika stárnutí populace, která vychází ze
současného celosvětového demografického trendu, s
sebou přináší potřebu těsnějšího propojení zdravotní a
sociální péče, potřebu posílit a prohloubit oblast
zdravotně sociálních služeb.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=451961

3. Rodina v zájmu státu : populační růst a instituce manželství v českých
zemích 1918-1989 / Jakub Rákosník, Radka Šustrová -- Vydání první
Praha : NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny, 2016 -- 281 stran -- cze
ISBN 978-80-7422-378-5
Sign.: I 34415V1
rodina ; sociální péče ; manželství ; porodnost ; Česko ; rodinná politika ;
populační politika ; dějiny sociální politiky ; století 20 ; 1918-1989
Kniha tematizuje rodinu jako základní prvek společnosti a
objekt zájmu státu na poli sociálního inženýrství.
Rodinná politika patří k nejmladším odvětvím sociální
politiky. V knize jsou popsány vývojové tendence
v dlouhém časovém horizontu, sleduje se plánování a
realizace těchto principů, ale také mocenské zasahování
do oblasti partnerského soužití, porodnosti, rozvodovosti,
neúplných rodin, interrupcí, antikoncepce, sterilizací
a zaměstnanosti žen.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=451842

4. Koučování zaměřené na řešení : 50 klíčů pro společné otevírání nových
možností / Leoš Zatloukal, Pavel
Vítek -- Vydání první
Praha : Portál, 2016 -- 258 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1011-5
Sign.: II 114013V1
koučování ; rozvoj osobnosti ; řešení problémů
Kniha detailně představuje základní principy koučování
zaměřeného na řešení a prakticky přibližuje nástroje, které
lze využít při práci s klienty (reflektování, připojování ke
klientovi, rozvíjení řešení, „tanec kolem problému“). Vše je
ukázáno na příkladech z praxe. Jedná se o první ucelenou
publikaci o koučování zaměřeném na řešení u nás.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=451745

