1. K čemu jsou rodiče? : hlava plná otázek / Stéphane Clerget, Sophie Bordet,
Clotka -- První české vydání
Praha : Svojtka & Co. nakladatelství, 2019 -- 67 stran -- cze
ISBN 978-80-256-2484-5
Sign.: II 116574V1

rodiče ; vztah rodiče-dítě ; rodina ; sourozenec ; generační
vztahy ; sourozenecké konstelace ; rodinné vztahy
Příručka se snaží dětem pomoci zorientovat v rodinném
životě a rodinných vztazích.

https://katalog.npmk.cz/documents/472679

2. Moje emoce : co se to se mnou děje? / Isabelle Filliozat, Virginie Limousin,
Éric Veillé ; překlad Tereza Nentvichová -- První české vydání
Praha : Svojtka & Co. nakladatelství, 2019 -- 79 stran, 16 nečíslovaných příloh -cze
ISBN 978-80-256-2516-3
Sign.: III 39740V1

emoce ; zvládání
Kreativní kniha plná aktivit (více než 100) je určena
dětem, jež si ji zvládnou samy přečíst, ale obsahuje i
brožuru pro rodiče, kde je problematika dětských emocí
vysvětlena podrobněji.
https://katalog.npmk.cz/documents/472748

3. Moudrost psychopatů : svatí, špioni a sérioví vrazi / Kevin Dutton ; z anglického
originálu The wisdom of psychopaths přeložila Renata Červenková -- Vydání
druhé, upravené, v Portále první
Praha : Portál, 2019 -- 318 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1462-5
Sign.: II 116587V1
psychopatologie ; psychopat ; psychopatie ; porucha
osobnosti
Autor rozvíjí teorii, že psychopatické sklony má v určité
míře každý a dochází k názoru, že společnost je dnes
psychopatičtější než kdy předtím.

https://katalog.npmk.cz/documents/472724

4. Nenásilná komunikace a moc : v institucích, společnosti i rodině : volně podle
interaktivního semináře „Komunikace a moc" / Marshall B. Rosenberg ; sestavila
Vilma Costetti ; úvodní příspěvek napsala Sonia Masini ; z italského originálu
Comunicazione e potere přeložila Veronika Matiášková -- Vydání první
Praha : Portál, 2019 -- 150 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1466-3
Sign.: II 116586V1
interpersonální vztahy ; emoce ; vcítění ; změna postoje ;
nenásilná komunikace ; interpersonální komunikace
Nenásilná komunikace nás seznamuje se čtyřmi zásadními
body či informacemi, které usnadňují vyjadřování a
naslouchání: dává přednost pozorování faktů před
moralistním posuzováním, umožňuje jasně si uvědomit,
co cítíme a proč, pomáhá nám rozpoznat a vyjádřit naše
potřeby.
https://katalog.npmk.cz/documents/472723

5.
Rodina a její paměť v nás ve světle třígeneračních vyprávění / Radmila
Švaříčková Slabáková, Irena Sobotková
Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018 -- 318 stran -- cze
ISBN 978-80-7553-638-9
Sign.: II 116575V1
rodina ; psychologie ; kvalitativní výzkum ; generační vztahy
; hodnota ; Česko ; rodinná paměť ; psychologie rodiny ;
orální historie ; 2015-2017 ; století 21
Studie ukazuje nový přístup k chápání rodiny a naznačuje,
co pro nás a naši současnou rodinu může znamenat
vědomí její minulosti.
https://katalog.npmk.cz/documents/472680

6. Zázračné rodičovství / Hedvig Montgomery & Eivind Saether ; z anglického
vydání Parental magic ... přeložila Hana Stuchlíková -- Vydání první
Praha : Euromedia, 2018 -- 197 stran -- cze
ISBN 978-80-7617-164-0
Sign.: II 116577V1

rodiče ; vztah rodiče-dítě ; výchova dítěte ; vývoj dítěte
; pedopsychologie ; interpersonální komunikace
Příručka pro rodiče představuje sedm kroků, jejichž
cílem je zkvalitnit výchovu a budovat spokojené vztahy
s dětmi.

https://katalog.npmk.cz/documents/472682

