
 
 
 
 
 
 
 
1. 
Ani mámy nejsou stejné : jak si mateřství užít, ne ho jenom přežít / Šárka 
Miková 
Praha : Mea Gnosis, 2019 -- 307 stran -- cze 
 
ISBN 978-80-270-6732-9 
Sign.: III 40853V1 
 
výchova ; psychologie osobnosti ; typologie ; osobnost ; rozvoj osobnosti ; 
mateřství ; matky a děti 
 
Kniha má za cíl učit u jednotlivé ženy její osobnost, vlohy a nedostatky, a s tímto 
vědomí vyvodit způsob, jak nejlépe zvládnout mateřství. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/519676 
 
 
 
2. 
Cesta životem : vývojová psychologie / Pavel Říčan -- 4., doplněné vydání 
Praha : Portál, 2021 -- 399 stran -- cze 
 
ISBN 978-80-262-1783-1 
Sign.: II 118648V1 
 
rozvoj osobnosti ; psychologie osobnosti ; dítě ; adolescent ; dospělý ; starší 
člověk ; psychologie ; psychoanalýza ; vývojová psychologie ; sociální 
psychologie ; smrt 
  
Příručka, která vychází z vývojové psychologie, biodromální psychologie 
(psychologie životní cesty) a ze sociální a psychoanalytické psychologie. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/519939 
 
 
 
3. 
Jak porozumět svému dítěti / Zuzana Ledvinová Richterová -- První vydání 
Praha : powerprint, 2021 -- 120 stran -- cze 
 
ISBN 978-80-7568-350-2 
Sign.: II 118663V1 
výchova dítěte ; vývoj dítěte ; pedopsychologie ; rodiče ; interpersonální vztahy 
; docházka 
  
Kniha má za cíl podat rodičům pohled na přístup k úspěchům a neúspěchům 
dítěte během školních let. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/519784 

https://katalog.npmk.cz/documents/519676
https://katalog.npmk.cz/documents/519939
https://katalog.npmk.cz/documents/519784


 
 
4. 
Kniha o mateřství : průvodce od početí do 3 let + tipy pro tatínky / Markéta 
Behinová, Ivana Ašenbrenerová a kolektiv odborníků -- Vydání první 
Praha : Euromedia Group, 2021 -- 358 stran -- cze 
 
ISBN 978-80-242-7543-7 
Sign.: III 40847V1 
 
péče o dítě ; výchova dítěte ; těhotenství ; narození ; batole ; psychomotorický 
vývoj ; výživa ; hyperaktivita ; sociální chování ; rozvoj osobnosti ; vývoj řeči ; 
sourozenec ; mateřství ; porod ; šestinedělí ; novorozenci 
  
Komplexně popisuje přípravy na početí, průběh těhotenství, porod, úskalí 
šestinedělí, vývoj dítěte v prvních třech letech, dětské stravování a zdraví a 
bezpečnost dítěte. 
https://katalog.npmk.cz/documents/519944 
 
 
 
 
5. 
Komunikace v pomáhajících profesích / Martin Dlabal ; ilustrovala Magdalena 
Kokešová -- Vydání první 
Praha : Portál, 2021 -- 135 stran -- cze 
 
ISBN 978-80-262-1806-7 
Sign.: II 118631V1 
 
sociologie ; psychologie ; komunikace ; sociální práce ; rozhovory jako téma ; 
pomáhající chování ; optimismus ; kooperační chování ; nelékařská zdravotnická 
povolání ; vztahy mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem 
  
Postupně si projdete rozhovorem krok za krokem a seznámíte se s 
komunikačními dovednostmi, které vám usnadní porozumět druhému a 
nabídnout mu vaše sdělení přijatelným způsobem. Postupně se dozvíte: jak 
zahájit rozhovor, jak reagovat a nakonec jak sdělovat informace. 
https://katalog.npmk.cz/documents/518607 
 
 
 
 
6. 
Nejsou stejné : jak díky Teorii typů porozumět dětem i sami sobě / Šárka 
Miková 
Praha : Mea Gnosis, 2018 -- 511 stran -- cze 
ISBN 978-80-270-3565-6 
Sign.: III 40854V1 
osobnost ; psychologie osobnosti ; dítě ; výchova ; typologie osobnosti 
  
Autorka představuje Teorii typů, která umožňuje lépe porozumět potřebám 
dítěte, snadněji s ním komunikovat a vytvářet prostředí, ve kterém může 
přirozeně rozvíjet svoji jedinečnost. 
 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/519675 
 
 
 
 

https://katalog.npmk.cz/documents/519944
https://katalog.npmk.cz/documents/518607
https://katalog.npmk.cz/documents/519675


7. 
Příběh československé psychologie : rozhovory s osobnostmi oboru / Ivo 
Čermák, Radovan Šikl (eds.) -- Vydání první 
Praha : Portál, 2021 -- 415 stran, 32 nečíslovaných stran -- cze 
ISBN 978-80-262-1659-9 
Sign.: II 118644V1 
psychologie ; psychologové ; orální historie ; 20.-21. století 
  
Unikátní projekt si dal za cíl vyzpovídat formou rozhovorů významné osobnosti 

československé psychologie, které tento obor od poloviny 20. století etablovaly, 

a získané informace zasadit do širšího dobového a oborového rámce. Mnohdy 

fascinující životní příběhy nestorů psychologie, vzpomínky na jejich učitele, 

nelehkou situaci oboru v době ideového dozoru, ale i svědectví o obrovském 

elánu a nasazení pro věc, hledání nových cest a reflexe celého vývoje domácí 

psychologie. 
https://katalog.npmk.cz/documents/520307 
 
 
 
 
8.  
Psychologie v kostce : rozum, cit a vůle / část první Karel Koubek, část druhá 
Dobromil Ječný ; ilustroval: František Kollman -- 2. vydání (1. vydání - v 
nakladatelství Radek Runštuk - R plus) 
Divec : Radek Runštuk - R plus, 2021 -- 175 stran -- cze 
 
ISBN 978-80-904093-8-5 
Sign.: II 118660V1 
 
psychologie ; psychologie osobnosti ; sociální komunikace ; zdraví ; rozum ; 
emoce ; vůle 
  
Autoři přibližují psychologii ve stručné a přehledné formě pro její pochopení a 
využití v jiných oborech i osobním životě. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/519866 
 

  

9. 
Psychosociální adaptace ve stáří a nemoci / Hana Ptáčková, Radek Ptáček a 
kolektiv -- Vydání 1. 
Praha : Grada, 2021 -- 184 stran -- cze 
 
ISBN 978-80-271-0876-3 
Sign.: II 118654V1 
 
starší člověk ; stáří ; adaptace ; Česko ; stárnutí ; soběstačnost ; péče o seniory ; 
potřeby ; psychologické aspekty ; kvalita života ; gerontopsychologie 
  
Shrnuje problematiku psychosociální adaptace ve stáří a nemoci. Popisuje také 
současné modely psychosociální adaptace, konkrétní postupy v oblasti 
komunikace a hodnocení psychosociální adaptace. Obsahuje také data ze studie 
o psychosociální adaptaci seniorů v ČR. 
 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/519844 
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10. 
Sbohem, mami, sbohem, tati : jak se vyrovnat se smrtí rodičů / Alexander Levy 
; z anglického originálu The orphaned adult přeložila Eva Klimentová -- Vydání 
první 
Praha : Portál, 2021 -- 198 stran -- cze 
 
ISBN 978-80-262-1740-4 
Sign.: II 118636V1 
 
rodiče ; dítě ; úmrtí ; terapie ; identita ; zármutek ; smutek ; truchlení ; ztráty ; 
vzpomínky 
  
Pojednává o úmrtí rodičů, o rizicích spojených s vytěsněním smutku, o 
technikách, které lze využít při práci s truchlením a o tom, jaké poučení si 
můžeme ze smrti rodičů vzít. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/520062 
 
 

11. 

Sociální andragogika : andragogika v procesu socializace člověka / Jan Barták, 
Milan Demjanenko -- Vydání 1. 
Praha : Grada, 2021 -- 291 stran -- cze 
 
ISBN 978-80-247-3997-7 
Sign.: II 118640V1 
 
vzdělávání dospělých ; sociální pedagogika ; sociální psychologie ; poradenství ; 
sociální práce ; komunikace ; zákrok ; sociální andragog ; sociální andragogika ; 
rodinná terapie ; kultivace 
  
Zabývá se sociální andragogikou a jejím ukotvením v systému aplikovaných věd 
se sociální tematikou. Uvádí praktické uplatnění teoretických poznatků v 
současném sociálním prostředí. Vedle formálního a neformálního působení na 
dospělého jedince v soustavě školského a mimoškolského vzdělávání zahrnuje 
též informální učení, které ovlivňuje socializaci, enkulturaci a personalizaci 
člověka. 
 

https://katalog.npmk.cz/documents/516947 
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