1. Jak to mají mámy : psychologický výzkum mateřství / Zuzana Masopustová, Petra
Daňsová, Lenka Lacinová & kolektiv -- 1. vydání
Brno : Masarykova univerzita, 2018 -- 123 stran -- cze
ISBN 978-80-210-9169-6
Sign.: II 116726V1
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Psychologický pohled na slaďování rodinného a pracovního
života, zapojení otců do péče o dítě a spolupráci rodičů při
výchově dítěte.
https://katalog.npmk.cz/documents/473863

2. Pandořina skřínka : nejvýznamnější psychologické experimenty 20. století /
Lauren Slater ; z anglického originálu Opening skinner’s box přeložil a doslov
napsal Jan Kosek -- Vydání druhé, upravené, v Portále první
Praha : Portál, 2019 -- 310 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1468-7
Sign.: II 116703V1
experimentální psychologie ; psychologický výzkum
Americká psycholožka ve své knize nás seznamuje se
zásadními psychologickými experimenty 20. století. Hledá
účastníky studií, kontaktuje příbuzné a známé slavných
vědců. Uvažuje o etice výzkumu, o jejich důsledcích pro vědu,
praxi i chápání lidské mysli.
https://katalog.npmk.cz/documents/473705

3. Pomoc traumatizovanému dítěti : pracovní sešit pro terapeuty : materiály pro
terapeuty, kteří při práci s traumatem používají kognitivně behaviorální přístup /
George Sachs ; překlad: Veronika Glogarová -- Vydání první
V Praze : Pasparta, 2019 -- 134 stran -- cze
ISBN 978-80-88290-18-6
Sign.: III 39779V1
dítě ; ohrožené dítě ; deprivovaný ; psychoterapie ;
deprivované dítě ; psychické trauma ; posttraumatická
stresová porucha ; dětská psychoterapie ; kognitivněbehaviorální terapie
Publikace je sestavena jako nástroj, který terapeuti
využívají při práci s dětmi a dospívajícími, kteří prožili
nějaké trauma.
https://katalog.npmk.cz/documents/473639

4.
Speciální sourozenci : život se sourozencem s postižením / David Havelka,
Kateřina Bartošová -- Vydání první
Praha : Portál, 2019 -- 126 stran
ISBN 978-80-262-1475-5
Sign.: II 116705V1
rodina ; sourozenec ; postižený ; vztah rodiče-dítě ;
psychologie chování ; psychologie rodiny
Sourozenecký vztah je jeden z nejdelších a
nejintenzivnějších vztahů. Kvalitní péče o sourozence dětí s
postižením přitom může pomoci předejít psychickým
obtížím zdravého dítěte, posílit účinky intervence u dítěte s
postižením a zvýšit kvalitu rodinného života.
https://katalog.npmk.cz/documents/473707

