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1. Když se matka a dcery navzájem hledají : Démét�in zármutek a 
Persefonin návrat - živoucí mýtus / Ingrid Riedelová ; [z n�meckého originálu 
... p�eložila Magdalena Kone�ná] 
Brno : Emitos, nakladatelství Tomáše Jane�ka, 2011 -- 114 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-87171-24-0 (Emitos : brož.) 
Sign.: II 108809V1 
interpersonální vztahy ; vztah matka-dít� ; psychoterapie ; hlubinná psychologie 
; mytologie 
 

Anotace: 
Autorka se v této knize zabývá dramatickou situací odlou�ení 
dcery od matky, k n�muž dochází z d�vodu odchodu dcery z 
rodi�ovského domu kv�li muži nebo povolání.  
Autorka nachází odraz této bolestivé situace v antickém mýtu 
o bohyni plodnosti a obilí Démét�e a její dce�i Persefon�, která 
byla unesena bohem podsv�tí.  
Ingrid Riedelová zú�astn�n� popisuje nejhlubší zoufalství 
opušt�né matky, ukazuje však také, že k op�tovnému shledání 

dcery s matkou m�že dojít, a to na nové úrovni. 
 
 
 
 
2. Praxe d�tského psychologického poradenství / Zden�k Mat�j�ek ; 
[p�edmluvu napsala, knihu aktualizovala a heslá� rejst�íku zpracovala Jarmila 
Klégrová] 
Praha : Portál (vydavatelství), 2011 -- 342 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-262-0000-0 (váz.) 
Sign.: II 108876V1 
pedopsychologie ; klinická psychologie ; psychodiagnostika ; speciální 
pedagogika ; porucha chování ; psychoterapie ; psychologické poradenství 

 
Anotace: 
Autor shrnuje praktické zkušenosti ze své mnohaleté 
poradenské práce, p�i níž vyšet�il p�es t�icet tisíc d�tí.  
Hlásil se k biopsychosociálnímu p�ístupu, zárove� v knize 
zd�raz�uje tvo�ivost a respekt k jedine�nosti svých malých 
klient�.  
Ješt� více než o v�decký výklad témat mu jde o zpracování 
osobní zkušenosti a o osobní vyznání. 
 



3. Psychická deprivace v d�tství / Josef Langmeier, Zden�k Mat�j�ek ; 
[p�edmluva a edi�ní spolupráce Marie Vágnerová] 
Praha : Karolinum (nakladatelství), 2011 -- 399 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-246-1983-5 (váz.) 
Sign.: II 108972V1 
deprivace ; d�tství ; vývojová psychologie ; pedopsychologie ; prevence ; 
psychická deprivace 
 

Anotace: 
Pr�lomová práce, ve které auto�i citují díla západních 
expert� i výsledky z vlastní praxe s ohroženými d�tmi, 
popisuje pojem psychické deprivace u d�tí v ústavní pé�i a 
nep�íznivých rodinných pom�rech.  
Metodologicky d�kladné dílo se nezastavuje u odborného 
posouzení problému, ale klade do pop�edí zájmy dít�te a 
humanistický p�ístup. 
 
 

 
 
 
 
 
4. Psychologie : p�ehled základních obor� / Milan Nakone�ný 
Praha : Triton, 2011 -- 863 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7387-443-8 (váz.) 
Sign.: II 108934V1 
psychologie ; psychika ; osobnost ; interakce ; vývojová psychologie ; sociální 
psychologie ; psychopatologie 

 
Anotace: 
Kniha p�ináší p�ehled obor� základních psychologických v�d 
v �ele s obecnou psychologií.  
�tená� se seznámí vedle hlavních témat obecné psychologie 
také se základy psychologie osobnosti, v níž autor klade d�raz 
zejména na její dynamickou strukturu a funkce jáství. 
Publikace obsahuje také úvod do sociální psychologie, dále 
úvod do vývojové psychologie s p�ehledem psychických 
zvláštností d�tství, dospívání, adolescence, dosp�losti a stá�í. 
 

 
 
 



5. Rozbitá : p�íb�h zneužívaného a odvrženého dít�te / Cathy Glass ; [z 
anglického originálu ... p�eložila Linda Bartošková] 
Praha : Portál (vydavatelství), 2011 -- 262 s. -- �eština. 
ISBN 978-80-262-0025-3 (váz.) 
Sign.: II 108915V1 
zanedbané dít� ; týrané dít� ; sexuální zneužívání ; p�stounská pé�e ; zneužívání 
; syndrom CAN 

 
Anotace: 
Kniha p�edstavuje náro�ný úkol p�stoun� a adoptivních 
rodi��, kte�í n�kdy dostanou do pé�e dít�, které se i p�es 
jejich nejlepší snahy nedokáže vymanit z toho, co prožilo, a 
následky týrání �i vážného zanedbávání si nese po celý 
život.  
Kniha osloví �tená�e, kte�í se zajímají o skute�né p�íb�hy s 
psychologickou tematikou, lidi, kte�í se v�nují náhradní 
rodinné pé�i, a vychovatele, kte�í se starají o zneužívané a 
zanedbávané d�ti. 

 
 
 
 
 
6. Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie : možnosti, které �ekají / Jaro 
K�ivohlavý 
Praha : Grada Publishing, 2011 -- 141 s. ;. -- �eština. 
ISBN 978-80-247-3604-4 (brož.) 
Sign.: II 108907V1 
pozitivní psychologie ; stá�í ; psychologie osobnosti ; smysl života 

 
Anotace: 
Publikace je zam��ena p�edevším na kladné a nad�jné rysy 
stárnutí z hlediska pozitivní psychologie, stranou však 
nez�stávají ani negativní jevy.  
D�raz je kladen na vnit�ní postoje lidí a na to, jak p�istupují 
k sob�, k druhým lidem i k životním zm�nám v pr�b�hu 
stárnutí. 
 
 
 

 
 
 



7. Testování v psychologii : teorie odpov�di na položku a po�íta�ové 
adaptivní testování / Martin Jelínek, Petr Kv�ton, Dalibor Vobo�il 
Praha : Grada Publishing, 2011 -- 158 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-247-3515-3 (brož.) 
Sign.: II 108918V1 
psychologie ; test ; psychodiagnostika ; psychometrie ; IRT 

 
Anotace: 
Kniha popisuje výhody teorie ve srovnání s klasickou 
testovou teorií, a probírá základní stavební kameny IRT - 
nejpoužívan�jší modely, metody odhadu, informa�ní p�ínos 
položek a jeho využití pro konstrukci test�. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
8. Tourett�v syndrom / Howard I. Kushner ; p�eložil Daniel Micka 
Praha : Triton, 2011 -- 295 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7387-471-1 (brož.) 
Sign.: II 108979V1 
porucha chování ; neurologie ; Tourett�v syndrom ; organická porucha 

 
Anotace: 
Tourett�v syndrom je soubor r�zných druh� chování v�etn� 
neustále se vracejících tik� a mimovolného vyk�ikování, 
jakož i obsedantn�-kompulzivního jednání.  
Historie tohoto syndromu popsaná v publikaci odkrývá, jak 
kulturní a medicínské domn�nky determinovaly a radikáln� 
m�nily jeho charakteristiku a lé�bu od po�átku devatenáctého 
století do konce devadesátých let století dvacátého. 
 
 

 
 
 
 
 



9. Typologie osobnosti : volba povolání, kariéra a profesní úsp�ch / Michal 
�akrt 
Praha : Management Press, 2010 -- 217 s. ;. -- �eština. 
ISBN 978-80-7261-220-8 (brož.) 
Sign.: II 108989V1 
osobnost ; volba povolání ; profesní dráha ; úsp�ch v povolání ; rozvoj osobnosti 
; typologie osobnosti 
 

Anotace: 
Cílem knihy je pomoci lidem, kte�í cht�jí získat práci, která 
by je uspokojovala a motivovala, p�i níž by mohli uplatnit 
p�edevším to, co um�jí, co je pro n� p�irozené, tedy své silné 
stránky.  
Autor v knize, s využitím osv�d�ené jungovské typologie, 
rozebírá konkrétní vazby mezi typem a volbou povolání, 
nejútlejším d�tstvím po�ínaje a obdobím st�edního v�ku 
kon�e, a radí, jak v rámci profesní dráhy co nejlépe využít 
p�edností a jedine�ností toho kterého typu a jak naopak 

oslabit jeho slabá místa. 
 
 
 
 
 
10. Úvod do psychologie : u�ebnice pro st�ední školy a bakalá�ská studia na 
VŠ / Zden�k Helus 
Praha : Grada, 2011 -- 317 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-247-3037-0 (brož.) 
Sign.: II 108927V1 
psychologie ; psychika ; osobnost ; sociální psychologie ; vývojová psychologie 

 
Anotace: 
U�ebnice klade d�raz na charakteristiku základních 
psychických jev�, proces� a �inností.  
Klí�ové kapitoly jsou v�novány témat�m osobnosti, její vnit�ní 
skladby, jejího za�len�ní do mezilidských vztah� i života 
spole�nosti, fázím jejího vývoje.  
Jsou analyzovány problémy narušeného vývoje a formulovány 
principy, jejichž respektování napomáhá vývoji osobnosti 
zdravé a bohat� se rozvíjející. 

 


