
Výběr z nových knih 7-8/2015 – psychologie 
 
1. 13 věcí, které psychicky silní lidé nedělají / Amy Morinová ; překlad 
Vladimír Fuksa -- 1. vydání 
Brno : BizBooks, 2015 -- 265 stran -- cze 
ISBN 978-80-265-0388-0 
Sign.: II 112923V1 
psychologie osobnosti ; rozvoj osobnosti ; psychika ; mentální dovednost ; 
mentální zdraví ; psychická odolnost 
 

Anotace: 
Inspirativní kniha Amy Morinové vychází v jednadvaceti 
jazycích a k jejímu napsání autorku přiměla osobní zkušenost. 
Jako psychoterapeutka se setkala se spoustou lidí, kteří navzdory 
obrovským potížím dokázali uspět.  
Kniha obsahuje přesvědčivé reálné příběhy propojené 
nejnovějšími výzkumy z oboru psychologie.  

 
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=444729 
 
 
 
2. Psychoterapeutické dovednosti / Renate Sannwald, Michael Schulte-
Markwort, Franz Resch (ed.) ; z němčiny přeložil Petr Babka -- Vydání první 
Brno : Emitos, 2015 -- 172 stran -- cze 
ISBN 978-80-87171-45-5 
Sign.: II 113166V1 
psychoterapie ; psychoterapeut ; dovednost ; profesionalita 
 

Anotace: 
Všichni psychoterapeuti by měli disponovat určitými základními 
schopnostmi nezbytnými pro zdárné vykonávání jejich 
každodenní práce: měli by umět naslouchat klientům, rozumět a 
adekvátně interpretovat, zachovávat zdrženlivý postoj, ustavovat 
pracovní spojenectví, zacházet s psychofarmaky a ukončovat 
terapii. Tyto dovednosti je třeba celoživotně cvičit a rozvíjet. 

Soubor statí několika významných zástupců psychiatrie a psychoterapie dětí a 
mládeže lze chápat jako příležitost k diskusi na tato zásadní témata terapeutické 
profesionality. 
 
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=446349 
 



3. Tajemství talentu / Daniel Coyle ; z anglického originálu The talent code 
přeložil Richard Sladovník 
Olomouc : Nakladatelství ANAG, [2015] -- 222 stran -- cze 
ISBN 978-80-7263-962-5 
Sign.: II 113170V1 
talent ; nadání ; mozek ; rozvoj osobnosti ; psychologie osobnosti 
 

Anotace: 
Daniel Coyle v publikaci nabízí rodičům, učitelům, trenérům, 
podnikatelům a všem ostatním nástroje, s jejichž pomocí mohou 
plně rozvinout svůj potenciál i potenciál osob ve svém okolí.  
Ve své práci vychází z nejnovějších poznatků z oblasti neurologie 
a z vlastních zkušeností, které nastřádal během návštěv devíti 
světových líhní talentů – od baseballových hřišť v Karibiku až po 

akademii vážné hudby na severu státu New York. 
 
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=446353 
 
 
 
4. Život s alzheimerem : autentické svědectví : pohled do srdce, duše a mysli 
člověka, který žije s Alzheimerovou chorobou / Richard Taylor ; z anglického 
originálu Alzheimer's from the inside out ... přeložila Stanislava Králová -- 
Vydání první 
Praha : Ikar, 2015 -- 335 stran -- cze 
ISBN 978-80-249-2684-1 
Sign.: II 113182V1 
nemoc ; Alzheimerova choroba ; autobiografické vyprávění 

 
Anotace: 
Autor, který touto chorobu sám trpí, se po počátečním šoku z 
diagnózy rozhodl vydat svědectví ze života „těch druhých“ a začal 
si zapisovat své postřehy a úvahy.  
Věnuje se složitým problémům, jako jsou ztráta nezávislosti, změna 
vlastní osobnosti, neschopnost komunikace, vztahy s bližními, 
narůstající pocit nemohoucnosti a nekonečná nejistota z 

budoucnosti. S mrazivou upřímností přibližuje vlastní pozvolnou transformaci a 
mentální deterioraci a zachycuje prohlubující se propast mezi svým vnímáním 
reality a realitou ostatních. 

 

 
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=446409 
 
 


