1. Cesty do dospělosti : psychologické a sociální charakteristiky dnešních
dvacátníků / Leka Lacinová, Stanislav Ježek & Petr Macek (eds.) -- 1. vydání
Brno : Masarykova univerzita, 2016 -- 156 stran -- cze
ISBN 978-80-210-8400-1
Sign.: III 38686V1
mladí dospělí ; dospělost ; psychologie ; sociologie ;
interpersonální vztahy ; partnerský vztah
Kniha se snaží přiblížit různorodost cest dospívání, přesto
se nemůže zříci klíčových konceptů, které psychologický
vstup do dospělosti vymezují. Těmi jsou zde autonomie a
identita.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=457593

2. Člověk a jeho symboly / C.G. Jung a Marie-Louise von Franz, Joseph L.
Henderson, Jolande Jacobi a Aniela Jaffé ; z anglického originálu Man and his
symbols přeložil Pavel Kolmačka -- Vydání první
Praha : Portál, 2017 -- 319 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1259-1
Sign.: III 39011V1
nevědomí ; sen ; symbol ; hlubinná psychologie ; archetyp
Sbližování s nevědomím. Význam snů. Prastaré mýty a
moderní člověk. Proces individuace. Symbolika ve
vizuálním umění. Symboly v individuální analýze. Věda a
nevědomí.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=464771

3. Do pátku bude vaše rodina šťastnější : nikdy není pozdě / Kevin Leman ;
překlad: Alena Švecová -- První vydání
Praha : Návrat domů, [2017] -- 230 stran -- cze
ISBN 978-80-7255-395-2
Sign.: II 115285V1
rodina ; rodiče ; dítě ; komunikace ; kázeň ; volný čas ; role
; rodinná výchova ; interpersonální vztahy ; interpersonální
komunikace ; priority
Rady pro rodiny, jak: komunikovat upřímně a laskavě,
upřednostňovat správné věci, udržovat správné postoje a
chování, určit roli, kterou má každá osoba hrát ve struktuře
rodiny, zařídit, aby čas strávený s rodinou stál za to.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465025

4. Poslušnost vůči autoritě : experiment, který zpochybnil lidskou přirozenost
/ Stanley Milgram ; předmluva Philip Zimbardo ; doslov Zbyněk Vybíral ; z
anglického originálu Obedience to Authority přeložila Hana Antonínová -- Vydání
první
Praha : Portál, 2017 -- 238 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1238-6
Sign.: II 115277V1
experimentální psychologie ; autorita ; poslušnost ;
případová studie ; experiment ; psychologické aspekty
Psycholog Stanley Milgram provedl v šedesátých letech
sérii experimentů, které změnily způsob, jímž vnímáme
morálku a svobodnou vůli, zaměřených na poslušnost
vůči autoritě.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=464774

5.
Projektivní metody v psychologické diagnostice / Kristina Najbrtová, Jiří
Šípek (eds.), Katarína Loneková, David Čáp -- Vydání první
Praha : Portál, 2017 -- 175 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1260-7
Sign.: II 115281V1

psychodiagnostika ; psychoterapie ; projektivní test ;
projektivní metoda ; tematicko-apercepční test ;
Rorschach Test ; Rosenzweigův obrázkový frustrační test
; grafická metoda ; imaginace
Projektivní metody jako základní nástroj pro zkoumání
osobnosti a jejich charakteristik. Popis a nastínění užití
projektivních
metod
u
dospělých
osob.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=464778

7. Trénink paměti pro seniory : prevence Alzheimerovy choroby a dalších
závažných onemocnění / Jitka Suchá, Eva Jarolímová -- 1. vydání
Brno : Edika, 2017 -- 152 stran
ISBN 978-80-266-0570-6
Sign.: II 114785V1
mozek ; paměť ; starší člověk ; handicap ; prevence ;
aktivita ; poznávací proces ; koncentrace ;
mnemotechnika ; cvičení ; slovní zásoba ; tvořivost ;
logické myšlení ; trénink paměti ; praktická cvičení ;
krátkodobá paměť
Informace o mozku a jeho fungování. Pojednání o
poruchách mozku a možnostech jejich prevence i
podpůrné nefarmakologické léčby. Soubor
praktických cvičení na procvičování různých
kognitivních funkcí na různém stupni obtížnosti.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=457966

8. Trénink psychické odolnosti : 50 cvičení pro jednotlivce i skupiny /
Fabienne Berg ; z německého originálu přeložila Kateřina Prešlová -- Vydání
první
Praha : Portál, 2017 -- 119 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1264-5
Sign.: II 115282V1
psychologie ; stres ; odpovědnost ; víra ; zvládání stresu
; psychická odolnost ; optimismus ; spiritualita ;
harmonie ; životní harmonie
Padesát rozmanitých cvičení pro jednotlivce i skupiny,
kteří chtějí překonat traumatické zážitky z minulosti,
zvládnout stres, krize anebo jen zvýšit vlastní vnitřní
sílu.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=464779

