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1. Didaktika psychologie : vybrané kapitoly / Maria Vašutová, Veronika 

Ježková -- Vydání první 

Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2015 -- 212 stran 

ISBN 978-80-7464-681-2 

Sign.: II 113862V1 

psychologie ; didaktika ; střední škola ; kurikulum ; učivo ; výuka ; vyučovací 

metoda ; didaktické využití počítače ; vzdělávací technologie ; pedagogická 

diagnostika ; vztah učitel-student ; předmětová didaktika ; didaktické prostředky 

 

Publikace se soustřeďuje na základní otázky vzdělávání 

dospívajících v sekundární škole. Kapitola Předmět didaktiky 

psychologie vytyčuje výchovně vzdělávací cíle, taxonomii cílů a 

cíle předmětu psychologie formulované jako klíčové 

kompetence.  

Publikace je doplněna přílohou s informacemi o Mezinárodní 

normě pro klasifikaci vzdělávání (ISCED) a přílohou o hodinové 

dotaci výuky předmětu Psychologie ve vybraných středních odborných školách. 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=449960 

 

 

 

2. Interkulturní psychologie : vybrané kapitoly / Jiří Čeněk, Josef Smolík, 

Zdeňka Vykoukalová -- Vydání 1. 

Praha : Grada, 2016 -- 312 stran -- cze 

ISBN 978-80-247-5414-7 

Sign.: II 113871V1 

kultura ; identita ; předsudek ; stereotyp ; metodologie ; vnímání ; myšlení ; 

emoce ; interkulturní psychologie 

 

Publikace představuje interkulturní psychologii jako 

mezioborovou disciplínu, kterou nelze oddělit od sociologie, 

politologie, bezpečnostních studií, sociální antropologie, etnologie 

a dalších oborů.  

Poslouží nejen jako zdroj základních informací, ale i jako vhodný 

základ pro následné aplikace a výzkumy. 

 

 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=450047 

 



3. Krátká dynamická psychoterapie / Hanna Levenson ; z anglického 

originálu přeložila Helena Hartlová -- Vydání první 

Praha : Portál, 2016 -- 158 stran -- cze 

ISBN 978-80-262-1012-2 

Sign.: II 113931V1 

psychoterapie ; psychodynamická psychoterapie ; terapeutický přístup 

 

Kniha je fundovanou, srozumitelnou a praktickou knihou pro 

psychoterapeuty, poradce i lékaře, kteří krátkodobě pracují s 

pacienty či klienty. Krátkodobá dynamická psychoterapie náleží 

mezi integrativní přístupy.  

Zdůrazňuje práci s vymezenou časovou perspektivou, konkrétní 

témata a práci s cíli, aktivitu terapeuta, terapeutickou alianci, 

terapeutický kontrakt. 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=450501 

 

 

 

4. Manažerská psychologie / Milan Mikuláštík -- 3., přepracované vydání 

Praha : Grada, 2015 -- 338 stran -- cze 

ISBN 978-80-247-4221-2 

Sign.: II 113870V1 

psychologie ; psychologie práce ; psychologie osobnosti ; manažerský personál ; 

řízení ; sebepojetí ; motivace ; tvořivost ; rozhodování ; organizace ; poradenství 

; sebepoznání ; interpersonální komunikace ; ergonomie ; pracovní činnost 

 

Kniha vychází již ve třetím, upraveném vydání a je určena 

především jako psychologické vademecum pro manažery a 

podnikatele z různých oborů.  

Ocení ji však také studenti vysokých škol, kteří se připravují na 

řídicí práci a jimž může sloužit i pro samostatné studium. 

 

 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=450046 

 

 

 

 

 

 



5. Manželské a rodinné poradenství / Tomáš Novák, Petr Šmolka -- 2., 

aktualizované vydání 

Praha : Grada, 2016 -- 123 stran 

ISBN 978-80-247-5873-2 

Sign.: II 113877V1 

poradenství ; psychologie ; manželské poradenství ; rodinné vztahy ; partnerské 

vztahy ; krizové situace 

 

Kniha se zabývá nejen historií, technikou, zásadami a taktikou 

poradenství, ale věnuje se také základním otázkám vztahu. 

Vymezuje problémy partnerského soužití a zaměřuje se na 

možný manželský konflikt a jeho řešení v podmínkách velmi 

omezeného časového prostoru.  

Orientuje se na poradenské řešení mimořádných, ale pro většinu 

krizových situací typických událostí. Praktické manželské 

poradenství je dle bohatých zkušeností autorů o emoční podpoře, 

vstřícném vyslechnutí spojeném s předáním rad a zkušeností směřujících ke 

zkvalitnění partnerského vztahu. 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=450053 

 

 

6. Základy arteterapie / Jaroslava Šicková-Fabrici ; ze slovenštiny přeložily 

Jana Křížová a Tereza Hubáčková -- Rozšířené vydání 

Praha : Portál, 2016 -- 303 stran, 16 stran obrazových příloh -- cze 

ISBN 978-80-262-1043-6 

Sign.: II 113937V1 

arteterapie ; psychoterapie ; výtvarné umění ; výtvarný projev ; kazuistika 

 

Autorka nabízí přehled teoretických východisek arteterapie a 

vyčleňuje cílové skupiny klientů, pro něž je vhodná. Přibližuje cíle 

arteterapie, které spočívají hlavně v budování komunikace, 

kreativity, spontaneity, nacházení smyslu života a kompenzace 

případného handicapu. Kniha se zabývá kresbou a malbou v 

kontextu arteterapie, největší prostor však dostává činnost s 

hlínou.  

Nové vydání bylo rovněž doplněno o otázky arteterapeutického výzkumu 

(zejména jeho kvalitativní formy), významu a využití výtvarných materiálů a 

médií v arteterapii (fotografie, sklo, písek, sádra, kámen) a o otázky priorit a 

standardů současného arteterapeutického vzdělávání v českém, slovenském i 

evropském kontextu. 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=450518 


