
 
 
 
 
 
 
 
1. 
Buď sám sebou : nech svoje já zazářit / Poppy O'Neill ; překlad: Petra Šmídová -- 1. vydání 

V Brně : Lingea, 2021 -- 139 stran -- cze 

ISBN 978-80-7508-698-3 

Sign.: II 118579V1 

pedopsychologie ; sebeúcta ; pozitivní psychologie ; sebedůvěra ;  
sebepojetí ; sebevzdělávání ; sebepéče ; sebepřijímání ; pro čtenáře  
od 7 let 

  
Popisuje techniky, jak objevit svoje silné stránky, jak si více věřit  
a jak se mít rád. 

https://katalog.npmk.cz/documents/518834 
 
 
 

2. 
Dívka pod hladinou : příběhy dospívajících v krizi / Jana Růžičková -- Vydání první 

Praha : Portál, 2021 -- 181 stran -- cze 

ISBN 978-80-262-1712-1 

Sign.: II 118555V1 

psychoterapie ; psychologie ; psychická zátěž ; adolescent ; sourozenec ; vztah rodiče- 
dítě ; životní krize ; adolescentní psychoterapie ; psychické trauma ; Friedreichova  
ataxie ; Aspergerův syndrom ; sexuální identita 

  
Kniha se zabývá existencionální krizí v období dospívání. Cílem autorky bylo popsat  
proces terapeutické práce prostřednictvím příběhů z praxe. 

https://katalog.npmk.cz/documents/519773 
 
 
 
 
 

3. 
Dospělé děti alkoholiků : překročte bludný kruh minulosti / Janet Geringer Woititz; z anglického 
originálu Adult children of alcoholics přeložil Jiří Martínek -- Vydání druhé,  
přepracované, v Portále první 

Praha : Portál, 2021 -- 198 stran -- cze 

ISBN 978-80-262-1713-8 

Sign.: II 118556V1 

alkoholismus ; vztah rodiče-dítě ; sebepojetí ; psychologie osobnosti ; závislost ;  
sebeřízení ; sebepoznání ; dysfunkční rodina ; problémová rodina 

  
Kniha se zabývá dospělými dětmi alkoholiků a jejich podporou. 

https://katalog.npmk.cz/documents/519774 
 

https://katalog.npmk.cz/documents/518834
https://katalog.npmk.cz/documents/519773
https://katalog.npmk.cz/documents/519774


 
4. 

Držte si své děti : proč jsou rodiče důležitější než kamarádi / Gordon Neufeld &  
Gabor Maté ; přeložil Viktor Jurek -- 2. vydání 

Praha : PeopleComm, 2021 -- 357 stran -- cze 

ISBN 978-80-87917-75-6 

Sign.: II 118568V1 

rodinná výchova ; výchova dítěte ; rodiče ; pedopsychologie ; vztah rodiče-děti ;  
vztahy v rodině ; děti a mládež ; interpersonální vztahy ; hodnotová orientace 

  
Přelomová kniha, u které bychom si přáli, aby si jí přečetlo alespoň deset procent  
rodičů v naší zemi. Jsme přesvědčení, že pokud by se tak stalo, kámen by nezůstal  
na kameni. Upozorňuje totiž na jeden z nejnebezpečnějších negativních trendů dnešní  
výchovy, a to že rodiče ztrácejí v průměru okolo sedmého roku věku své děti na úkor 
jejich vrstevníků. Kniha popisuje podstatu pouta, toho kde se bere, jak o něj  
přicházíme a hlavně, co s ním. 

https://katalog.npmk.cz/documents/519776 
 
 
5. 

Etika versus emoce : kazuistiky pro pracovníky ve zdravotnictví, ve školství  
a v sociální oblasti / Milan Rapčan -- 1. vydání 

Praha : Grada, 2021 -- 133 stran -- cze 

ISBN 978-80-271-3075-7 

Sign.: II 118557V1 

emoce ; sociální interakce ; psychologie osobnosti ; zdravotnictví ; školství ; sociální  
služba ; profesní etika ; charakter ; syndrom vyhoření ; komunikace ; sociální  
psychologie ; psychologie zdraví 

  
Kniha je sestavena ze skutečných příběhů pracovníků ze zdravotnictví, školství  
a sociální péče a má vést k zamyšlení nad etikou a lidským přístupem budoucích i  
stávajících zdravotníků, učitelů, sociálních pracovníků, psychologů a dalších profesí  
pracujících s lidmi. 

https://katalog.npmk.cz/documents/519777 
 
 
6. 

Filozofické základy psychológie a duchovných vied / Edita Steinová ;  
z nemeckého originálu Edith Stein Beiträge zur philosophischen Begründung  
der Psychologie und der Geisteswissenschaften preložil Milan Krankus –  
Prvé slovenské vydanie 

Bratislava : Európa, [2021] -- 277 stran -- slo 

ISBN 978-80-89666-88-1 

Sign.: II 118569V1 

motivace ; člověk ; sociální psychologie ; filozofie ; duchovní život ; sociální filozofie; kauzalita ; 
fenomenologie ; sociální psychologie ; německá filozofie ; 20. století 

  
Autorka se věnuje tomu, že když se setkáváme s láskou od druhého, tak nám to  
dokáže dodat energii. Naopak pokud nás někdo nenávidí, tak nám to energii ubírat  
nemusí. Paradoxní je, jak funguje ne úměr vložené energii, protože pokud nás někdo  
nenávidí a vloží do toho velké úsilí, tak to neznamená, že ekvivalentní hodnota úsilí  
bude ubrána nám. 

https://katalog.npmk.cz/documents/519778 
 

https://katalog.npmk.cz/documents/519776
https://katalog.npmk.cz/documents/519777
https://katalog.npmk.cz/documents/519778


7. 

Instamozek : stres, deprese a úzkosti zapříčiněné moderní dobou / Anders Hansen; 
ze švédského originálu Skärmhjärnan přeložila Helena Stiessová -- Vydání první 

Praha : Portál, 2021 -- 159 stran – cze 
 

ISBN 978-80-262-1717-6 

Sign.: II 118558V1 

deprese ; úzkost ; pozornost ; změna postoje ; životní styl ; stres ; mozek ; závislost ;  
informační technologie ; digitalizace ; sociální izolace ; netolismus ; sociální sítě ;  
influencer ; mobilní telefony 

  
Kniha se zabývá dopady digitálního věku na fungování mozku a celkové zdraví  
člověka. 

 
https://katalog.npmk.cz/documents/519782 
 
 
 
8.  

Jak přemýšlí náš teenager? : praktická dětská psychologie pro moderní rodiče /  
Tanith Careyová, Angharad Rudkinová ; z anglického originálu What's my teenager  
thinking? vydaného nakldatelstvím Dorling Kindersley Limited v roce 2020 přeložil  
Petr Somogyi ; ilustrace Céleste Wallaertová 

Praha : Slovart, [2021] -- 220 stran -- cze 

ISBN 978-80-276-0253-7 

Sign.: II 118570V1 

psychologie chování ; rodinná výchova ; rodiče ; mládež ; vztahy ; sexuální orientace ; 
konflikty ; pomoc ; drogy ; závislosti 

  
Kniha provede rodiče životem teenagera, co se mu děje v těle, jaké má myšlenky a  
proč se chová tak jak se chová. Postupně se věnuje v kapitolách dvěma rokům  
najednou a pro ilustraci používají ukázkové situace. 

 
https://katalog.npmk.cz/documents/519785 
 

9.  
Motivace a osobnost / Abraham H. Maslow ; z anglického originálu Motivation 
and personality přeložila Pavla Le Roch -- Vydání první 
Praha : Portál, 2021 -- 375 stran -- cze 
ISBN 978-80-262-1728-2 
Sign.: II 118525V1 
motivace ; psychologie osobnosti ; teorie ; chování ; hodnota ; lidské potřeby ; 
lidské chování ; normalita 
  
V knize představuje Maslow systematickou teorii motivace a osobnosti a jejich 
aplikaci, které vyvodil ze syntézy tří přístupů: holistického, dynamického a 
kulturního. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/519445 
 
 
 

https://katalog.npmk.cz/documents/519782
https://katalog.npmk.cz/documents/519785
https://katalog.npmk.cz/documents/519445


10. 

Osobnosti úžasné i porouchané / Radkin Honzák, František Honzák -- První vydání 

Praha : Galén, [2021] -- 235 stran -- cze 

ISBN 978-80-7492-553-5 

Sign.: II 118609V1 

psychologie osobnosti ; charakter ; osobnost ; Hácha, Emil, ; Beneš, Edvard, ; Gottwald, Klement, ; Balabán, 
Josef, ; Mašín, Josef, ; Československo ; porucha osobnosti ; typologie osobnosti ;  
významní muži 

  
Věnuje se problematice osobnosti a předkládá profily vybraných postav českých dějin. 

 
https://katalog.npmk.cz/documents/519864 
 
 
 
 
11. 

Psychologický ústav / Filip Smolík (Ed.) -- Vydání 1. 

Praha : Středisko společenských činností AV ČR, v.v.i, 2021 -- 19 stran -- cze 

Sign.: II 118582V1 

vědecká organizace ; psychologický výzkum ; poznávací schopnost ; poznávací  
proces ; osobnost ; stáří ; psychologie ; Psychologický ústav (Akademie věd ČR) ;  
vědecké ústavy 

  
Představuje vybraná výzkumná témata Psychologického ústava Akademi věd ČR. 

 
https://katalog.npmk.cz/documents/520139 
 
 
 
 
 
 
 
12. 

Svítící děti : závislost na moderních technologiích a jak se jí zbavit / Nicholas 
Kardaras ; překlad: Dominika Slepánková -- Vydání první 

Brno : Zoner Press, 2021 -- 267 stran -- cze 

ISBN 978-80-7413-451-7 

Sign.: II 118559V1 

mládež ; děti školního věku ; závislost ; počítačová hra ; informační technologie ;  
pedopsychologie ; adolescent ; psychologie ; porucha chování ; ADHD ; agresivita ;  
deprese ; sociální sítě ; netolismus ; videohry ; e-svět 
 

  
Kniha zkoumá vliv technologií na vývoj dítěte a jeho socializaci. Obsahuje skutečné  
příběhy z klinické praxe autora nebo široce medializované případy, jako byla školní  
střelba v Newtownu. 
https://katalog.npmk.cz/documents/519444 
 
 

https://katalog.npmk.cz/documents/519864
https://katalog.npmk.cz/documents/520139
https://katalog.npmk.cz/documents/519444


13. 
Výchovné maličkosti / Václav Mertin 
Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021 -- 207 stran -- cze 
 
ISBN 9788076761612 
Sign.: II 118553V1 
 
pedopsychologie ; vztah rodiče-dítě ; výchova dítěte ; předškolní výchova ; 
kojenec ; batole ; předškolní věk ; mladší školní věk ; mateřská škola ; nadaný ; 
bilingvismus ;  
 
přechod z prvního na druhý stupeň základní školy ; každodenní život ; vztahová 
vazba ; imprinting (Psychology) ; vstup do školy ; Matoušův efekt ; Mozartův 
efekt ; Pygmalionův efekt 
  
Publikace o výchově dítěte vychází z mnohaleté odborné praxe dětského 
psychologa Václava Mertina. Nabízí inspiraci a podporu na cestě rodičovstvím. 
https://katalog.npmk.cz/documents/519429 
 
 
 
 
14. 
Vysoce citlivé děti : jak pomoci svým dětem vzkvétat, když je svět zahlcuje /  
Elaine N. Aron ; z 2. vydání anglického originálu The highly sensitive child ...  
přeložila Lucie Těšnovská -- Vydání první 

Olomouc : Fontána, [2021] -- 472 stran -- cze 

 
ISBN 978-80-7651-076-0 

Sign.: II 118527V1 

 
senzibilita ; emoce ; pedopsychologie ; výchova dítěte ; batole ; dětství ; puberta ;  
dospělost 

  
Informace k překonání problémů spojené s výchovou vysoce citlivého dítěte.  
Rady, jak si poradit s životem ve škole a problémy ve vztazích s ostatními dětmi.  
Výchovné postupy v jednotlivých obdobích života dítěte od narození až do jeho  
dospělosti 

 
https://katalog.npmk.cz/documents/519446 
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