
Výb�r z nových knih  12/2011 – psychologie 
 
1. 90 skv�lých aktivit od 90 sv�tových kou�� / Elaine Biechová ; [p�eklad 
Libuše Mohelská, Daniela Zounková] 
Brno : Computer Press, 2011 -- xvii, 390 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-251-2017-0 (brož.) 
Sign.: II 109001V1 
�ízení ; komunikace ; rozvoj osobnosti ; tvo�ivost ; podnikové vzd�lávání ; 
týmová práce ; mentoring 
 

Anotace: 
Publikace obsahuje 90 ov��ených školicích aktivit od 90 
sv�tových lektor� a kou��, které nejenže p�isp�jí ke zvýšení 
efektivity �i zlepšení komunikace v organizaci, ale zárove� 
p�inesou nezbytný prvek zábavy do mnohdy únavného 
procesu vzd�lávání a tréninku zam�stnanc�. 
 
 
 

 
 
 
2. P�ehled teorií osobnosti / Victor J. Drapela ; [z anglického originálu ... 
p�eložil Karel Balcar] 
Praha : Portál, 2011 -- 175 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-262-0040-6 (váz.) 
Sign.: II 109062V1 
psychologie osobnosti ; vývojová psychologie ; psychoanalýza ; teorie u�ení ; 
fenomenologie ; existencialismus ; individuální psychologie ; logoterapie 

 
Anotace: 
Reprezentativní výb�r t�inácti nejvlivn�jších teorií osobnosti 
v psychologii s d�razem na životní dráhy jejich autor� (S. 
Freud, C. G. Jung, A. Adler, K. Horneyová, H. S. Sullivan, E. 
Fromm, E. H. Erikson, J. Dollard, N. E. Miller, R. B. Cattell, 
K. Lewin, G. W. Allport, C. R. Rogers, A. H. Maslow, V. E. 
Frankl). 
U�ebnice je ur�ena student�m pedagogiky, psychologie, 
sociologie, sociální práce i odborník�m v praxi.  
Zaujme každého, kdo chce porozum�t mnoha �asto 

rozdílným výklad�m lidského chování a dynamickým proces�m, které p�sobí v 
lidské osobnosti. 
 



3. Psychoterapie dít�te : p�ípad šestiletého chlapce / Peter Pöthe 
Praha : Grada Publishing, 2011 -- 103 s. -- �eština. 
ISBN 978-80-247-3758-4 (brož.) 
Sign.: II 108945V1 
psychoterapie ; dít� ; pedopsychologie ; osobnost dít�te 
 

Anotace: 
Jedine�ná publikace je autentickým a komentovaným 
záznamem psychoanalyticky orientované psychoterapie 
šestiletého chlapce.  
P�ípad chlapce zasaženého smrtí v rodin� se odvíjí od prvního 
pov�domí autora o pot�eb� odborné pomoci a kon�í 
návšt�vou po dvou letech ukon�ení terapie. 
 
 

 
 
 
 
 
4. Schizofrenie : jak p�edejít relapsu aneb terapie pro 21. století / Lucie 
Bankovská Motlová, Filip Španiel 
Praha : Mladá fronta, 2011 -- 110 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-204-2494-5 (váz.) 
Sign.: II 108977V1 
schizofrenie ; diagnostika ; prognóza ; terapie ; psychotická porucha 

 
Anotace: 
V p�edkládané monografii se naši p�ední odborníci na 
prevenci, lé�bu i výzkum psychotických onemocn�ní 
zam��ují na teoretické i praktické informace o p�í�inách, 
pr�b�hu, prevenci, lé�b� a rehabilitaci schizofrenních 
onemocn�ní.  
Speciální pozornost v�nují psychosociálním intervencím a 
moderním rehabilita�ním program�m, které p�ízniv� 
ovliv�ují prognózu nemocných. 

 
 
 
 
 
 
 



5. Stá�í a smysl života / Ji�ina Ondrušová 
Praha : Karolinum (nakladatelství), 2011 -- 168 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-246-1997-2 (brož.) 
Sign.: II 109034V1 
stá�í ; starší �lov�k ; sociální práce ; gerontologie ; smysl života ; logoterapie ; 
stárnutí 
 

Anotace: 
V pr�b�hu lidského života si tém�� každý �lov�k opakovan� 
pokládá otázky sm��ující ke smysluplnosti lidského bytí, k 
významu lidského snažení, a to mnohdy i ve vztahu ke 
kone�nosti vlastního bytí.  
Sama antropocentrická koncepce humanizmu, založená na 
hodnot� �lov�ka a jeho právech, stojí p�ed významným 
úkolem, jak v d�sledku tzv. inflace stá�í m�nit spole�enské 
v�domí ve prosp�ch pozitivního vnímání stárnutí a 

implementace filosofie hluboké celospole�enské propojenosti problematiky 
stá�í. 
 
 
 
 
6. Symbióza a autonomie : traumata z narušeného systému rodinných 
vazeb / Franz Ruppert ; [z n�meckého originálu ... p�eložil Petr Babka] 
Praha : Portál (vydavatelství), 2011 -- 270 s. -- �eština. 
ISBN 978-80-262-0004-8 (brož.) 
Sign.: II 108958V1 
mentální handicap ; psychoterapie ; nezávislost ; vztah rodi�e-dít� ; attachment ; 
symbióza ; rodinné konstelace ; psychické trauma 

 
Anotace: 
Autor se zamýšlí nad tím, pro� je �asto tak obtížné p�ivést k 
odpoutání od rodi�� práv� ty d�ti, které z jejich strany zažily 
jednozna�ná poškození.  
Pro� jsou práv� ty d�ti, které byly ze strany svých rodi�� 
nejvíce zanedbávané �i zneužívané, nejmén� schopné se od 
nich vnit�n� distancovat?  
Odpov�dí na uvedené otázky je skute�nost, že symbiotický 

proces mezi matkou a dít�tem se pro n� stal traumatem – symbiotickým 
traumatem. V jeho d�sledku dochází u dít�te k psychickému št�pení. 
 
 
 



7. Um�ní kreativního myšlení : jak být inovativní a rozvíjet skv�lé myšlenky 
/ John Adair ; [p�eklad Romana Topiarzová] 
Brno : Computer Press, 2011 -- 134 s. ;. -- �eština. 
ISBN 978-80-251-3004-9 (brož.) : 
Sign.: II 108998V1 
tvo�ivost ; myšlení ; rozvoj osobnosti 
 

Anotace: 
Um�ní kreativního myšlení vám pom�že rozvinout tv�r�í 
schopnosti.  
Autor za použití p�íklad� úsp�šných podnikatel�, v�dc� a 
um�lc�, inspirující a zábavnou formou p�edstavuje klí�ové 
aspekty kreativity. 
 
 
 
 

 
 
 
 
8. Um�ní zm�ny : po malých krocích k velkým zm�nám v profesním i 
osobním život� / Rudolf Stross ; [z n�meckého originálu ... p�eložil Petr 
Pato�ka] 
Praha : Portál (vydavatelství), 2011 -- 310 s. -- �eština. 
ISBN 978-80-262-0028-4 (brož.) 
Sign.: II 109064V1 
sebepojetí ; sebevýchova ; rozvoj osobnosti ; psychologie osobnosti ; sebe�ízení 
; sebepoznání 

 
Anotace: 
Autor popisuje zábavnou a názornou formou základy, 
utvá�ení a meze procesu zm�ny a nabízí �adu konkrétních a 
osv�d�ených podn�t�, jak dát svému profesními �i osobnímu 
životu nový sm�r.  
Uvedené metody a strategie jsou dopln�ny praktickými 
cvi�eními �i p�íklady. 
 
 

 
 
 
 



9. Vzpoura deprivant� : nestv�ry, nástroje, obrana / František Koukolík, 
Jana Drtilová 
Praha : Galén, c2008 -- 327 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7262-410-2 (dotisk : váz.) 
Sign.: II 109037V1 
deprivace ; agresivita ; násilí ; sociální psychologie ; sociální chování ; porucha 
chování 
 

Anotace: 
V této knize se auto�i pokoušejí pochopit, pro� jsou n�kte�í 
lidé zr�dy, bez ohledu na to, zda se chovají krimináln�, nebo 
zákonu unikají.  
Lidskou skupinu, o které je �e�, auto�i popisují v první �ásti 
publikace nazvané Nestv�ry.  
Druhá �ást knihy s názvem Nástroje a sociální prost�edí 
pojednává o nástrojích užívaných deprivanty k ovliv�ování 
lidských skupin, o sociálním prost�edí, které se na vzniku, 
vývoji a �innosti deprivant� podílí.  

Poslední, t�etí �ást, pojmenovaná Obrana, popisuje mechanismy snižující 
pravd�podobnost vzniku a omezující vliv deprivant�. 
 


