1. Abeceda moderního rodiče / Kateřina Cajthamlová -- Vydání první
V Praze : Vyšehrad, 2017 -- 398 stran
ISBN 978-80-7429-913-1
Sign.: II 115309V1
rodiče ; vztah rodiče-dítě ; rodina ; výchova dítěte ;
pedopsychologie ; myšlení ; rodičovství

Přesný návod pro rodiče, jak pochopit sebe sama, svoji roli v
rodině i v šiřším společenství.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465161

2.
Agresivní dítě? : systemické řešení problémového chování / Anton
Hergenhan ; z německého originálu Aggressive Kinder? - systemisch
heilpädagogische Lösungen přeložila Michaela Škultéty -- Vydání první
Praha : Portál, 2017 -- 119 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1279-9

Sign.: II 115369V1

speciální pedagogika ; pedopsychologie ; výchova dítěte ;
vztah rodiče-dítě ; vztah učitel-žák ; agresivita ; terapie
; dětská agresivita ; systematická terapie
Jak zvládnout dětskou agresi? Jak dostat malého agresora
pod kontrolu? Autor knihy vybízí rodiče i učitelé aby k
agresivnímu dítěti přistupovali oklikou. Agresivní chování
může být symptomem hlubšího problému a je třeba se na
něj dívat s nadhledem a ze širšího kontextu.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465415

3.
AHA! Rodičovství - sourozenci : jak zabránit sporům mezi sourozenci a
vychovat z nich přátele na celý život / Laura Markhamová ; z anglického originálu
Peaceful parent, happy siblings ... přeložila Jana Vlková – 1. vyd.
V Praze : Kristián Entertainment : Mladá fronta, 2017 -- 370 stran -- cze
ISBN 978-80-204-4673-2
Sign.: II 115310V1
rodičovská role ; rodiče ; dítě ; sourozenec ; výchova ;
rivalita ; interpersonální vztahy ; interpersonální
komunikace
Jednoduché, ale účinné návody, které pomohou dětem
zvládat jejich emoce, vyjadřovat jejich potřeby,
samostatně řešit spory mezi sourozenci, vytvořit láskyplné
rodinné prostředí a naučit dětí zdravému emočnímu
sebeřízení.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465162

4. Aplikovaná psychologie : vybraná témata : teleworking, leadership, sociálně
psychologický výcvik / Jiří Kučírek a kolektiv -- Vydání 1.
Praha : Grada, 2017 -- 234 stran
ISBN 978-80-271-0187-0
Sign.: II 115324V1
práce z domova ; stres ; psychologie práce ; informační
technologie ; komunikace ; flexibilita ; homeworking ;
mobilní teleworking ; telecottages ; satelitní kancelář
Krize, stres a jeho zvládání. Lidské zdraví, lékařská
psychologie a etika. Pracovní výkon a jeho hodnocení.
Problematika volby povolání a výběru zaměstnanců.
Sociálně psychologický výcvik. Systemické poradenství a
management. Terapie.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465187

5. Co je nového v psychologii / Zbyněk Vybíral -- 1. vydání
Praha : Nová beseda, 2017 -- 115 stran -- cze
ISBN 978-80-906751-0-0
Sign.: II 115311V1
psychologie ; psychologie osobnosti ; psychologie chování ;
sociální psychologie ; psychologický výzkum
Nové informace, ale možná také nový rámec pro
absorbování informací, jehož součástí bude kritické myšlení.
Psychologie mění svou historii, i když jde pořád stejným
směrem. Chce co nejlépe poznat fungování lidské psychiky,
umět ho objasnit, umět léčit psychické nemoci, zkoumat
vztahy a život člověka.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465163

6.
Motivační rozhovory ve škole / Stephen Rollnick, Sebastian G. Kaplan,
Richard Rutschman ; z anglického originálu Motivational interviewing in schools
přeložila Hana Antonínová -- Vydání první
Praha : Portál, 2017 -- 183 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1274-4
Sign.: II 115370V1
pedagogická psychologie ; výchovné poradenství ;
motivace ; konverzace ; učení ; chování žáka ;
sebevýchova ; způsobilostní minimum ; vztah rodičeučitel ; osobní rozvoj ; šikana
Praktický průvodce osvědčenou metodou motivačních
rozhovorů objasňuje, jak je využívat v každodenní
interakcí s žáky a studenty. Dovednosti a strategie v
podobě krátkých konverzací o problémech s chováním,
učením a také ve vztazích se spolužáky.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465417

7. Nenávidím tě, neopouštěj mě! : zvládání hraniční poruchy osobnosti / Jerold
J. Kreisman, Hal Straus ; z anglického originálu I hate you, don't leave me přeložila
Miroslava Kopicová -- Vydání první
Praha : Portál, 2017 -- 255 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1280-5
Sign.: II 115377V1
osobnost ; diagnostika ; terapie ; psychiatrie ; hraniční
porucha osobnosti ; etiopatogeneze ; kazuistika
Účinný přístup k léčbě a zvládání hraniční poruchy
osobnosti, jejíž prognóza je při citlivém přístupu velmi
nadějná. Na mnoha příkladech z terapeutické praxe autoři
líčí příběhy lidí s touto poruchou a představují
strukturovanou metodu komunikace s hraničními
osobnostmi.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465565

8.
Učíme se psychoterapii / Hilde Bruchová ; přeložili Štěpán a Zuzana
Kovaříkovi -- Vydání první
Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017 -- 203 stran -- cze
ISBN 978-80-7553-447-7
Sign.: I 34488V1
psychoterapie ; diagnostika ; péče ; lékař ; nemocný ;
komunikace ; rodina ; terapie ; vztah lékař-pacient ;
kazuistika
Souhrn obecných principů, na nichž je založeno úspěšné
vedení psychoterapie. Způsob komunikace s
pacienty a
klienty, výhody a nevýhody zapojování rodinných
příslušníků do terapie, překážky a úskalí s nimiž
se
začátečník
psychiatr
či
terapeut
setkává.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465183

9.

Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití / Marie Vágnerová -- 1. vyd.

Praha : Raabe, 2017 -- 219 stran
ISBN 978-80-7496-333-9
Sign.: II 115323V1
výtvarný projev ; vývojová psychologie
psychoterapie ; dětská psychoterapie

;

Dětská kresba a její psychologický význam. Průběh
vývoje kreslířských schopností. Vztah mezi
porozuměním kresbě a vlastní kreslířskou produkcí.
Vývoj kresby lidské postavy. Kresba jako prostředek k
vyjádření pocitů a postojů. Neuropsychologie kreslení.
Vývoj kresby za nestandardních okolností.
Diagnostické možnosti kresby. Kresba jako prostředek
k hodnocení osobnosti a emočního stavu. Kresba
rodiny.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465184

10.
Zrazený otcem / Wojciech Eichelberger ; přeložila Dorota Müllerová -Vydání první
Praha : Argo, 2017 -- 115 stran -- cze
ISBN 978-80-257-2271-8
Sign.: I 34490V1
otec ; syn ; vztah otec-dítě ; pedopsychologie ; výchova dítěte ;
otcovství
Autor se snaží nabídnout pomoc mužům, kteří vyrůstali bez
mužských vzorců. Líčí, v čem spočívá "zrada" rodiče a jaké jsou
negativní důsledky otcovy nepřítomnosti v rodině pro psychický
vývoj a chování.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465186

