
 
 

Psychoanalytická psychoterapie : příručka pro praxi / Nancy 
McWilliams ; z anglického originálu Psychoanalytic psychotherapy 
... přeložila Hana Drábková -- Vydání první 
Praha : Portál, 2022 -- 343 stran – cze 
 
ISBN 978-80-262-1942-2 
Sign.: II 119142V1 
 
psychoterapie ; terapie ; praxe ; profese ; metody ; psychoterapeuti 
Kniha se věnuje psychodynamické léčbě a popisuje základní 
principy praxe i klinické a vědecké poznatky, které vedou 
psychoanalytický proces. Dále popisuje fáze léčby, poučení klienta 
o terapeutickém procesu, řešení komplexních problémů ohledně 
mezí a péče o sebe samého. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/525526 
 
 
Sociální patologie - vybraná ohrožení pedagogů / Václav Bělík, 
Stanislava Svoboda Hoferková, Blahoslav Kraus, Miroslav Antl, 
Marie Herynková 
Červený Kostelec : Pavel Mervart , 2022 -- 157 stran – cze 
 
ISBN 978-80-7465-534-0 
Sign.: II 119161V1 
 
pedagogické povolání ; šikanování ; učitel ; stres ; syndrom vyhoření 
; sociální prevence ; způsobilost ; sociální deviace ; sociální patologie 
 
Analyzuje problematiku sociální patologie z hloubi její podstaty, 
hledá příčiny a vztahy jevů a zaměřuje se na některá specifika 
týkající se ohrožení učitelů. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524676 
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Základy duševní hygieny : program pro podporu duševního zdraví 
dospívajících. Pracovní sešit / Jaroslava Budíková a kol. -- Vydání 
první 
Praha : Pasparta, 2022 -- 59 stran – cze 
 
ISBN 9788088429524 
Sign.: III 41201V1 
 
mentální hygiena ; duševní zdraví ; adolescent ; rozvoj osobnosti ; 
emoce ; spánek ; sociální sítě ; psychická odolnost 
 
Pracovní sešity obsahují příběhy, edukační/informační listy, úkoly 
na hledání informací, návrhy na aktivity, sebepozorování, 
experimenty apod. Cílem publikace je poskytnout dospívajícím 
podporu pro to, aby si uvědomili zodpovědnost za svůj život 
(duševní zdraví, akademický úspěch, emoce apod.) 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/525152 
 
 
Základy duševní hygieny : program pro podporu duševního zdraví 
dospívajících. Metodika / Jaroslava Budíková a kol. -- Vydání první 
V Praze : Pasparta, 2022 -- 47 stran – cze 
 
ISBN 978-80-88429-53-1 
Sign.: III 41202V1 
 
mentální hygiena ; duševní zdraví ; adolescent ; rozvoj osobnosti ; 
emoce ; spánek ; učení ; technologie ; kyberšikana ; sociální sítě ; 
psychická odolnost 
 
Metodika obsahuje návod pro dospělé průvodce programem - 
teoretický rámec k jednotlivým tématům, popis technik pro práci s 
kolektivem, odkazy na další zdroje. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/525525 
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