Výběr z nových knih 10/2015 – psychologie
1. DSM-5® : diagnostický a statistický manuál duševních poruch / American
Psychiatric Association ; editoři české verze Jiří Raboch, Michal Hrdlička, Pavel
Mohr, Pavel Pavlovský, Radek Ptáček -- První české vydání
Praha : Hogrefe - Testcentrum, 2015 -- liv, 1032 stran -- cze
ISBN 978-80-86471-52-5
Sign.: II 113324V1
mentální handicap ; psychodiagnostika ; psychiatrie
Anotace:
Ve srovnání s předchozím DSM IV-R přináší nová verze
rozšíření v řadě oblastí. Jde především o vývojové, kulturální a
genderové aspekty duševních poruch.
Manuál také zpřístupňuje informace o funkčních důsledcích
jednotlivých poruch.
DSM-5 je konceptuálně v souladu s Mezinárodní klasifikací
nemocí (ICD) Světové zdravotnické organizace , přestože se v
pojetí některých poruch liší.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=447447

2. Hovory k sobě : ohlédnutí za terapií / Irvin D. Yalom ; z anglického
originálu Creatures of a day přeložila Linda Bartošková -- Vydání první
Praha : Portál, 2015 -- 181 stran -- cze
ISBN 978-80-262-0919-5
Sign.: II 113326V1
psychoterapie ; případová studie ; existenciální psychoterapie
Anotace:
Irvin D. Yalom ve své nové knize opět otevírá téma
psychoterapie a popisuje příběhy ze své psychoterapeutické
praxe. K některým se vrací „jen tak“, k jiným například díky
nečekanému náhodnému setkání s bývalým klientem.
Všechny Yalomovy klienty spojuje zájem o jeho knihy, proto se
v jednotlivých příbězích setkáme s citacemi z jeho předchozích
děl nebo s odkazy na ně.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=447449

3. Jak se děti učí významu slov / Paul Bloom ; z anglického originálu How
children learn the meanings of words ... přeložil Jan Chromý ; doslov Filip
Smolík -- První české vydání
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015 -- 294 stran
-- cze, cze eng
ISBN 978-80-246-3095-3
Sign.: II 113299V1
vývoj dítěte ; pedopsychologie ; psycholingvistika ; sémantika ; kognitivní
lingvistika ; vývoj jazyka
Anotace:
Porozumění významům slov je jedním ze základních problémů
současného zkoumání lidského myšlení.
Paul Bloom zastává přístup, že učení se významům slov je
výsledkem interakce rozličných kognitivních a jazykových
schopností, mezi něž patří schopnost porozumět záměrům
druhých lidí, schopnost osvojit si abstraktní pojmy, schopnost
porozumět syntaktické struktuře a určité obecnější schopnosti týkající se paměti
a učení.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=447332

4. Klinická psychologie / Bohumila Baštecká, Jan Mach a kol. -- Vydání první
Praha : Portál, 2015 -- 759 stran -- cze
ISBN 978-80-262-0617-0
Sign.: II 113329V1
klinická psychologie ; psycholog ; zdraví ; nemoc ; osobnost ; dějiny ; přístup ;
klient ; profesní etika
Anotace:
Předkládaná učebnice kromě jedincovy cesty ke zdraví či nemoci
nepomíjí ani objevování toho, co je rolí, úkolem a zodpovědností
klinického psychologa při spolupráci s pacienty a jejich rodinami a
v týmu s kolegy.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=447452

5. Rozhovory s C.G. Jungem / C.G. Jung ; William McGuire, R.F.C. Hull
(eds.) ; z anglického originálu C.G. Jung speaking. Interviews and encounters
vybral a přeložil Ondřej Fafejta
Praha : Portál, 2015 -- 301 stran -- cze
ISBN 978-80-262-0914-0
Sign.: II 113279V1
psychologie ; psycholog ; dějiny dvacátého století ; interview ; Jung, Carl
Gustav, ; analytická psychologie
Anotace:
Rozhovory z let 1933–1961 jedinečným způsobem zachycují
vývoj osobnosti C. G. Junga a jeho ducha.
Rozhovory umožňují nahlédnout do způsobu, jakým Jung
komunikoval, a odhalují informace, které se jinak v jeho knihách
či statích hledají jen těžko.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=447177

6. Závislost : jak jí porozumět a jak ji překonat / Heinz-Peter Röhr ; z
německého originálu přeložil Petr Babka -- Vydání první
Praha : Portál, 2015 -- 175 stran -- cze
ISBN 978-80-262-0927-0
Sign.: II 113335V1
závislost ; terapie ; sebepojetí ; psychopatologie ; recidiva ; sebepoznání ; smysl
života
Anotace:
Léčba závislosti podle autora vyžaduje upřímné uznání vlastní
nemoci, které lze zpracovat jen skrze truchlení.
Ve své knize, jež pojednává o různých druzích látkových i
nelátkových závislostí, Röhr nezapomíná ani na blízké osoby lidí
se závislostí a na rizika tzv. spoluzávislosti a závislých vztahů.
Popisuje, jak se se závislostí vypořádávají různé osobnostní
struktury (narcistická, hraniční, hysterická, schizoidní atd.). Pojednává o
konfliktu mezi autonomií a závislostí. Hledá příčiny recidiv a krizí během
terapie.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=447459

