1. Domluvit se dá s každým : techniky úspěšné komunikace / Mark Goulston ; z
anglického originálu Just listen přeložila Barbora Latečková -- Vydání první
Praha: Portál, 2018 -- 222 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1399-4
Sign.: II 116755V1
interpersonální vztahy ; komunikace ; konflikt ;
interpersonální komunikace ; komunikační dovednosti ;
problém ; vyjednávání ; řešení problémů ; persuaze
Jednoduché a prověřené techniky k odstranění
komunikačních bariér. Cílem je navázat produktivní a
konstruktivní dialog se šéfem, zákazníkem, kolegou či
rodinným příslušníkem.
https://katalog.npmk.cz/documents/474654

2.
Kniha pro multipotenciály : buďte vším, čím chcete / Emilie Wapnick ; z
anglického originálu How to be everything přeložila Helena Šilhánková -- Vydání
první
Praha : Portál, 2019 -- 222 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1441-0
Sign.: I 34619V1
volba povolání ; profesní poradenství ; schopnost ;
profesní dráha ; spokojenost v povolání ;
multipotencionalita ; sebevědomí ; obava
Informačně nabitá, chytře psaná a zábavná kniha je
vybavena nejrůznějšími výčty, tipy cvičeními i seznamem
slavných multipotencionálů a příkladů interdisciplinárních
oborů.
https://katalog.npmk.cz/documents/474655

3. Kůň, který uměl počítat : proč je důležité myslet kriticky / Thomas E. Heinzen,
Scott O. Lilienfeld, Susan A. Nolan ; z anglického originálu The horse that won't go
away přeložila Alžběta Jamieson -- Vydání první
Praha : Portál, 2019 -- 159 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1442-7
Sign.: II 116758V1
psychologie ; komunikace ; autistický jedinec ;
psychologický výzkum ; facilitovaná komunikace ;
facilitace ; kritické myšlení ; reflexe ; alternativní
komunikace ; augmentativní komunikace ; chování zvířat
Američtí profesoři psychologie za pomocí různých
příkladů ukazují, jak funguje naše myšlení, jak se vyhnout
sebeklamu, jak myslet kriticky a zároveň vysvětlují řadu
zajímavých vědeckých pojmů.
https://katalog.npmk.cz/documents/474659

4. Mentální mapování / Tony Buzan ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Foltýn]
-- Vyd. 2.
Praha : Portál, 2014 -- 165 s. -- cze
ISBN 978-80-262-0520-3
Sign.: II 116743V1

mozek ; myšlení ; tvořivost ; učení ; úspěch ; tělesná
zdatnost ; trénink paměti ; myšlenková mapa ;
PUZOPÚ
Revoluční systém tvorby poznámek. Vynikající nástroj
našeho mozku. Sedm kroků k vytvoření mentální
mapy. Tvořivost a myšlení. Mentální mapy pro
každodenní úspěchy.
https://katalog.npmk.cz/documents/474493

5.

Pedagogická a sociální psychologie / Zuzana Hadj Moussová

Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012 -- 126 s.
ISBN 978-80-7290-587-4
Sign.: II 116767V1
učení ; motivace ; hodnocení ; odměna ; trest ;
výchova ; pedagog ; předsudek ; stereotyp ;
vrstevnická skupina ; vysoká škola ; sociální klima
Předmět pedagogické a sociální psychologie. Definice
a proces učení. Potřeby a motivy v pedagogickém
procesu. Psychologie výchovy. Profese učitele. Malá
sociální skupina. Vrstevnická skupina. Sociální klima.
Předsudky a hodnocení. Postojové zaměření učitele a
vychovatele.
https://katalog.npmk.cz/documents/474693

6. Přerámování v terapii : umění vidět jinak / Mark Tyrrell ; z anglického originálu
New ways of seeing přeložil Ondřej Fafejta -- Vydání první
Praha : Portál, 2019 -- 111 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1470-0
Sign.: II 116754V1

psychoterapie ; psychologie ; život ; hodnota ; úzkost ;
deprese ; závislost ; přerámování ; kazuistika
Přerámování - změna významu - je jednou z ústředních
metod efektivní terapie, s jejíž pomocí se klient může
zbavit rigidního pohledu, přijmout sám sebe, objevit
naději a otevřít se novým, příznivějším možnostem.

https://katalog.npmk.cz/documents/474653

7. Psychodiagnostika v řízení lidských zdrojů / Elena Lisá ; ze slovenštiny přeložila
Tereza Hubáčková -- Vydání první
Praha : Portál, 2019 -- 159 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1472-4
Sign.: II 116756V1
psychodiagnostika ; psychometrie ; psychologický
test ; posudek ; personál ; personální řízení ; přijetí
do školy ; odborný a profesní rozvoj zaměstnanců
Nejnovější vědecké poznatky v oblasti psychologické
diagnostiky lidských zdrojů se zaměřením na výběr a
rozvoj a transformuje je do potřeb praxe. Popis
vyhodnocení výsledků psychologických testů.
Testování
inteligence,
řídícího
úsudku,
temperamentu, psychologických typů a také
temných stránek osobnosti.
https://katalog.npmk.cz/documents/474656

8.
Umění uměřenosti : cesta ke spokojenosti v nespokojené době / Svend
Brinkmann ; z dánského originálu Gå Glip. Om begrænsningens kunst i en
grænseløs tid přeložila Magdalena Jírková -- Vydání první
Praha : Portál, 2019 -- 119 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1492-2
Sign.: II 116747V1
umírněnost ; společnost ; etika ; morálka ; spokojenost
; sebeovládání ; konzumní společnost ; etické aspekty
; morální aspekty ; psychologické aspekty
Kniha pojednává o výhodách skromnějšího jedince
před manipulací agresivního trhu. Zabývá se také
některými základními etickými a existenciálními
otázkami, o něž se očividně zajímá stále více lidí.
https://katalog.npmk.cz/documents/474643

