Výběr z nových knih 12/2015 – psychologie
1. Co řeknete, změní váš svět / Marshall B. Rosenberg ; z anglického originálu
Speak peace in a world of conflict. What you say next will change your world
přeložila Hana Antonínová -- Vydání první
Praha: Portál, 2015 -- 142 stran -- cze
ISBN 978-80-262-0912-6
Sign.: II 113537V1
komunikace ; interpersonální vztahy ; asertivita ; vcítění ; emoce ; pozitivní
psychologie ; vyjednávání ; sociální interakce
Rosenbergova kniha není návodem, jak vést nenásilnou
komunikaci, ale spíše ilustrací toho, jak funguje. Je plná
inspirativních příkladů a příběhů ze světa mezilidských vztahů,
které vycházejí z autorovy více než čtyřicetileté zkušenosti.
Nabízí mnohem širší a hlubší pohled na problém komunikace,
který se mění v jistý druh spirituality – výzvy k nenásilnému
chování jak vůči sobě, tak okolí.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448394
2. Děti a rodiče v rozvodu : manuál pro zúčastněné profesionály a rodiny /
Oldřich Matoušek a kol. -- Vydání první
Praha : Portál, 2015 -- 255 stran
ISBN 978-80-262-0968-3
Sign.: II 113616V1
rozvod ; vztah rodiče-dítě ; dítě ; péče o dítě ; rodičovství ; sociálně-právní
ochrana ; mediace ; pomáhající profese ; domácí násilí ; psychologické
poradenství ; manželské poradenství ; občanská poradna
Publikace má jak profesionálům (sociálním pracovníkům
vykonávajícím sociálně-právní ochranu dětí, advokátům,
soudcům, soudním znalcům, mediátorům, manželským
poradcům, psychoterapeutům), tak veřejnosti přinést informace o
možnostech podpory dospělých i dětí v rozvodové situaci.
Snaží se přispět k vyjasnění kompetencí zúčastněných
profesionálů a nastínit způsoby, jakými by mohli spolupracovat.
Charakterizuje intervence jednotlivých profesí do rozvodové situace a ukazuje
příklady dobré praxe. Nastiňuje také možný vývoj v oblasti spolupráce
profesionálů s rodiči a dětmi, kteří procházejí rozvodem.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448784

3. Když se paměť vytrácí-- : život s Alzheimerovou chorobou a jinými typy
demence z pohledu pacientů i pečujících / [z německého originálu ... přeložili
Emílie Harantová a Pavel Danko] -- Vyd. 1.
Praha : Tarsago Česká republika, 2014 -- 256 s. -- cze
ISBN 978-80-7406-248-3
Sign.: III 38205V1
mentální handicap ; starší člověk ; diagnostika ; péče ; demence ; Alzheimerova
choroba ; ošetřovatelská péče
Kniha je určena všem, kdo se ve svém životě setkali nebo
setkávají s diagnózou Alzheimerovy choroby či jiného typu
demence, ať už jde přímo o pacienty samotné, nebo o jejich
příbuzné a přátele.
V jednotlivých kapitolách naleznete informace a rady pro každou
fázi demence.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448730

4. Myšlenkové mapy pro děti : využívej svou paměť a koncentraci na
maximum / Tony Buzan a Susanna Abbottová ; překlad: Helena Michková ;
ilustrace: Stephnanie Strickland, Jan Šenkyřík -- 1. vydání
Brno: BizBooks, 2015 -- 127 stran -- cze
ISBN 978-80-265-0434-4
Sign.: II 113569V1
mentální mapa ; paměť ; koncentrace ; myšlení ; učení ; motivace ; představivost
; věk 7-14
Kniha dětem usnadní zapamatovat si jména, události a souvislosti
hravou formou, ovládnout fakta, čísla a rovnice s lehkostí, zvýšit
koncentraci a motivaci, vybavit si informace i pod tlakem zkoušení
nebo testu a zkrátit čas studia na polovinu s dvojnásobnými
výsledky.
Je určena především pro školáky ve věku od 7 do 14 let.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448542

5. Nevědomé příčiny neplodnosti / Joëlle Desjardins-Simon, Sylvie Debras ; z
francouzského originálu Les verrous inconscients de la fécondité přeložila
Kateřina Bodnárová a Petra Voldánová -- Vydání první
Praha : Portál, 2015 -- 183 stran -- cze
ISBN 978-80-262-0821-1
Sign.: II 113618V1
psychologie ; psychoterapie ; neplodnost ; asistovaná reprodukce ; mateřství ;
kazuistika
Autorky knihy ukazují na četných příbězích různých párů, které
podstoupily psychoterapii, a analýze jejich výpovědí, že
neplodnost nemusí být jen záležitostí biologickou, ale může
spočívat v nevědomí jednoho nebo obou partnerů z páru a bývá
spojena s rodinnou historií, s prožitky a prožíváním vztahů v
raném dětství. Psychoterapie pak pomáhá blok uvolnit.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448786

6. Nietzsche v Nice / Christian Schärf ; z německého moriginálu Ein Winter in
Nizza přeložila Michaela Škultéty -- Vydání první
Praha : Portál, 2015 -- 262 stran -- cze
ISBN 978-80-262-0925-6
Sign.: II 113538V1
filozofie ; biografie ; Nietzsche, Friedrich, ; německá filozofie ; století 19
Na základě reálných událostí a životopisných faktů souvisejících
s Nietzscheho pobytem v Nice spřádá Christian Schärf chytrý,
vtipný a čtivý román.
V textu jsou použité formulace z dopisů, které Nietzsche napsal v
letech 1886–1890, čímž román získává na autenticitě.
Autor vykresluje pečlivý a přesvědčivý portrét slavného filozofa
a osvětluje nejrůznější stránky jeho povahy – představuje ho jako
člověka nepochopeného, ztraceného, šíleného, geniálního – a především
svobodného.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448396

7. O smrti a umírání : co by se lidé měli naučit od umírajících / Elisabeth
Kübler-Ross ; z anglického originálu přeložil Jiří Královec ; doslov napsala
Helena Haškovcová -- Vydání druhé, přepracované, v Portále první
Praha : Portál, 2015 -- 316 stran -- cze
ISBN 978-80-262-0911-9
Sign.: I 34356V1
nemocný ; úmrtí ; umírající ; thanatologie ; pomáhající chování ; rodinné vztahy
O smrti a umírání je psychologickou studií konce 20. století, jíž
bylo odtabuizováno téma smrti.
V knize autorka poprvé představila pětistupňový model
vyrovnávání se smrtí (a později jakoukoli tragickou životní
událostí), který zahrnuje popírání, zlost, smlouvání, depresi a
akceptaci. Na příkladu rozhovorů ukazuje, jak zážitek blížící se
smrti ovlivňuje pacienta, profesionály, kteří s ním pracují, i jeho
rodinu, přičemž všem se snaží přinést naději, smíření a klid mysli.
Kniha, v níž autorka k umírajícím zaujímá partnerský přístup, může sloužit jako
etický manuál pro zdravotnické pracovníky.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448398
8. Psychoanalytická diagnóza : porozumění struktuře osobnosti v klinickém
procesu / Nancy McWilliams ; z anglického originálu Psychoanalytic diagnosis.
Understanding personality structure in the clinical process přeložila Hana
Drábková -- Vydání první
Praha : Portál, 2015 -- 414 stran -- cze
ISBN 978-80-262-0943-0
Sign.: II 113619V1
psychologie ; psychologie osobnosti ; psychoanalýza ; psychodiagnostika ;
mentální handicap ; psychoterapie ; psychoanalytická teorie ; porucha osobnosti
; diagnostický postup
Autorka ukazuje a objasňuje klinicky významné charakterové typy
klientů a naznačuje, jak může pochopení pacientovy individuální
struktury osobnosti rozhodujícím způsobem ovlivnit terapeutický
fokus a způsob intervencí.
Téma autorka zpracovává přehledným a srozumitelným způsobem,
četné klinické příklady prezentuje s humorem a vcítěním, a tak se jí
daří abstraktní koncepty vskutku oživit.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448789

9. Psychologie lži / Lenka Mynaříková -- Vydání 1.
Praha : Grada, 2015 -- 198 stran
ISBN 978-80-247-5472-7
Sign.: II 113612V1
lhaní ; psychologie osobnosti ; typologie ; vývojová psychologie ; gender ;
interpersonální komunikace ; porucha osobnosti
Publikace nahlíží problematiku lhaní v sociálním, filozofickém,
ekonomickém a neuropsychologickém kontextu. Především však
zpracovává lhaní jako sociální fenomén vystupující v situacích
vyžadujících odborné psychologické působení - například v
psychoterapii, forenzní a školně-psychologické praxi.
Autorka seznamuje čtenáře s jevem lži z hlediska typologie,
motivů, frekvence lhaní, ale i z hlediska vývojových, genderových
i kulturních souvislostí. Ukazuje, jak se komplexní povaha lhaní projevuje v
řeči, v chování i v prožívání. Závěrečná kapitola je věnována pozoruhodným
situacím, ve kterých jsou lži ve skutečnosti důsledkem sugestibility, falešných
vzpomínek či poruch osobnosti.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448776

10. Učebnice obecné psychologie / Alena Plháková -- Dotisk 1. vydání
Praha : Academia, 2015 -- 472 stran:
ISBN 978-80-200-1499-3
Sign.: II 113584V1
psychologie ; psychika ; vnímání ; učení ; paměť ; myšlení ; jazyk ; motivace ;
emoce ; obecná psychologie ; imaginace
Učebnice obecné psychologie předkládá výklad pojmů, teorií a
metod nejzákladnějšího psychologického oboru.
Vedle tradičních témat obecné psychologie, tedy především
poznávacích, motivačních a emocionálních procesů, publikace
obsahuje poměrně rozsáhlé kapitoly o vědomí a imaginaci, které
se v podobných anglicky psaných učebnicích zpravidla neobjevují.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448631

