
Výb�r z nových knih  1/2012 – psychologie 
 
1. Do nitra d�tských emocí : pochopte, co vám d�ti sd�lují, a nalezn�te, co 
skute�n� pot�ebují / Isabelle Filliozat ; [p�eklad Zde�ka Ondrášková] 
Brno : Computer Press, 2011 -- 215 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-251-3318-7 (brož.) 
Sign.: II 109135V1 
výchova dít�te ; rodinná výchova ; pedopsychologie ; emoce ; vztah rodi�e-dít� ; 
interpersonální vztahy 
 

Anotace: 
Tato kniha pom�že rodi��m porozum�t sv�tu d�tských 
emocí, pot�eb a p�ání.  
Pochopíte p�í�iny d�tského chování, nau�íte se na sv�t dívat 
d�tskýma o�ima, zjistíte, že �asto jste p�í�inou d�tského 
zlobení vy sami, aniž byste si to uv�domovali. 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. Jak (si) pomáhat volbou správných slov : 15 minimálních intervencí s 
maximálním ú�inkem / Manfred Prior ; ilustrace Dieter Tangen ; [p�eklad 
Dagmar Sklená�ová] 
Brno : Computer Press, 2011 -- 93 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-251-3618-8 (brož.) 
Sign.: V 22867V1 
komunikace ; interpersonální vztahy ; sociální chování ; psychoterapie ; 
pomáhající profese 

 
Anotace: 
V psychoterapii a medicín� se používají drobné, tém�� 
nepost�ehnutelné jazykové obraty, s jejichž pomocí lze docílit 
velkého ú�inku.  
Autor psycholog se v této knize soust�edil na 15 
nejpodstatn�jších intervencí. 
 
 

 
 



3. Mojo : jak najít napln�ní v karié�e i osobním život� / Marshall Goldsmith, 
Mark Reiter ; [p�eklad Romana Topiarzová] 
Brno : Computer Press, 2011 -- xiv, 198 s. ;. -- �eština. 
ISBN 978-80-251-3257-9 (brož.) 
Sign.: II 109143V1 
seberealizace ; úsp�ch ; interpersonální vztahy ; rodina ; profesní dráha ; rozvoj 
osobnosti ; sebe�ízení 

 
Anotace: 
Mojo je synonymem pro seberealizaci.  
Je to pozitivní p�ístup ke všemu, �ím se práv� zabýváme. 
Marshall Goldsmith ve své poslední knize popisuje �trnáct 
praktických nástroj�, které vám pomohou dosáhnout 
napln�ní a spokojenosti nejen v byznysu, ale i v osobním 
život�. 
 
 

 
 
 
 
 
4. P�tifaktorový model v psychologii osobnosti : p�ístupy, diagnostika, 
uplatn�ní / Martina H�ebí�ková 
Praha : Grada, 2011 -- 251 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-247-3380-7 (brož.) 
Sign.: II 109096V1 
psychologie osobnosti ; metodologie ; psychodiagnostika ; p�tifaktorový model 
osobnosti ; teorie osobnosti 

 
Anotace: 
Monografie shrnuje poznatky o p�tifaktorovém modelu 
osobnosti, který se v posledním dvacetiletí stal v psychologii 
nejvlivn�jším rámcem pro popis a výklad osobnosti.  
Autorka uvádí nové poznatky o stabilit� a shod� p�i 
posuzování osobnostních vlastností.  
V knize je p�edstaven i nový sm�r v bádání o rysech v rámci 
tzv. mezikulturní psychologie rys�. 
 

 
 
 
 



5. Pravidla mozku dít�te : [nejnov�jší v�decké objevy pro výchovu chytrých 
a š�astných d�tí] / John Medina ; [p�eklad Eva Kadlecová] 
Brno : Computer Press, 2011 -- 224 s. ;. -- �eština. 
ISBN 978-80-251-3619-5 (brož.) 
Sign.: II 109141V1 
výchova dít�te ; rodinná výchova ; pedopsychologie ; inteligence ; rozvoj 
osobnosti ; psychický vývoj ; v�k 0-5 
 

Anotace: 
Kniha obsahuje nejnov�jší v�decké objevy pro výchovu 
chytrých a š�astných d�tí. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
6. Rodinné konstelace / Wilfried Nelles ; [p�eklad Marcela K. Freiová] 
Praha : Alternativa, 2009 -- 166 s. ;. -- �eština. 
ISBN 978-80-85993-89-9 (dotisk r. 2009 : brož.) 
Sign.: II 109155V1 
psychoterapie ; interpersonální vztahy ; fenomenologie ; rodinné konstelace ; 
sociální interakce 

 
Anotace: 
Nová metoda p�ináší více psychické pohody a energie do 
života.  
V rámci rodinných konstelací se hledá �ád, v n�mž láska 
m�že bez p�ekážky proudit. Když uspo�ádáme sv�j vlastní 
vztah ke �len�m rodiny a jejich osud�m, umožní nám to, 
abychom mohli být svobodní a silný. 
 


