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1. Archetypová psychoterapie : klinický odkaz Jamese Hillmana / Jason A. 

Butler ; z angličtiny přeložili Kristina Černá, Jan Černý -- Vydání první 

Brno : Emitos, spol. s r.o., 2015 -- 199 stran -- cze 

ISBN 978-80-87171-47-9 

Sign.: II 113782V1 

psychoterapie ; psychoanalýza ; psychologie osobnosti ; představivost ; sen ; 

Hillman, James, ; archetypová psychoterapie 

 

Jason A. Butler vykresluje charakteristický styl archetypové 

psychoterapie, poukazuje na její specifika, různorodý způsob 

práce se sny a fantazijními obrazy, snaží se popsat jedinečný 

příspěvek, který archetypová psychologie přináší terapeutické 

praxi. 

 

 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=449712 

 

 

 

 

2. Lenochova cesta k úspěchu / Bill O’Hanlon ; z anglického originálu přeložil 

Ondřej Fafejta -- Vydání první 

Praha : Portál, 2016 -- 103 stran -- cze 

ISBN 978-80-262-1016-0 

Sign.: I 34397V1 

úspěch ; sebevýchova ; rozvoj osobnosti ; sebeřízení ; osobní management 

 

Autor ve své knize vyvrací oblíbenou představu, že k úspěchu 

potřebujeme silnou vůli a disciplínu.  

Lenochovo tajemství na cestě k úspěchu spočívá v tom, že se 

nenutí do věcí, které dělat nechce.  

Místo toho využívá své pozitivní i negativní pocity, které ho 

přirozeně vedou k určitým činnostem, jež vyjadřují jeho osobnost 

a pro něž může hledat praktické uplatnění. 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=449750 

 

 

 

 



3. Obecná psychologie / Milan Nakonečný 

V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015 -- 662 stran 

ISBN 978-80-7387-929-7 

Sign.: II 113750V1 

psychologie ; metodologie ; psychika ; psychologie osobnosti ; obecná 

psychologie ; psychologické směry 

 

Autor předkládá systematickou „psychologickou psychologii“, tj. 

určitou soustavu klíčových poznatků psychologie, která zkoumá 

velmi svérázný svět jedinečných fenoménů a vyjadřuje jeho 

poznávání svými specifickými metodami a pojmy.  

Obsahové jádro této knihy tvoří teoretický úvod a tři tematické 

části: psychické procesy, osobnost a psychologické směry. 

 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=449557 

 

 

 

 

4. Poruchy osobnosti a vztahová vazba u patologických hráčů / Eva 

Maierová -- 1. vydání 

Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015 -- 157 stran -- cze 

ISBN 978-80-244-4810-7 

Sign.: II 113751V1 

gamblerství ; psychologický výzkum ; závislost ; patologie ; Česko ; adiktologie 

; porucha osobnosti ; vztahová vazba 

 

Monografie se zaměřuje zejména na psychologický aspekt 

samotných hráčů, tj. popis struktury osobnosti léčených 

patologických hráčů na základě koncepce interakcí systémů 

osobnosti J. Kuhla a též z pohledu modelu osobnosti podle C. R. 

Cloningera.  

Soubor tvoří 147 klientů léčených pro diagnózu F 63.0 

patologické hráčství a hospitalizovaných v psychiatrických 

nemocnicích. 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=449558 

 

 

 

 

 



5. Sociální psychologie / David G. Myers ; překlad Helena Vaďurová, Zuzana 

Paseková, Milena Bildová -- 1. vydání 

Brno : Edika, 2016 -- 536 stran -- cze 

ISBN 978-80-266-0871-4 

Sign.: III 38298V1 

sociální psychologie ; chování ; postoj ; kultura ; konformita ; gender ; 

interpersonální vztahy ; sociální interakce ; sociální vztahy 

 

Obrazová učebnice patří k zásadním univerzitním publikacím. 

Má poutavou formu – je plná ilustrací, fotografií, příběhů nebo 

známých okamžiků v dějinách lidstva.  

Navíc jde o téma aktuální, autor fundovaně rozebírá 

společenské jevy, jako jsou strach před migranty a případná 

nenávist k nim, rasismus, podléhání davu, manipulace ad. 

Poradí, jak takové situace co nejlépe zvládat k vlastnímu 

prospěchu společnosti. 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=449667 

 


