
 

  

1.  Business etiketa nejen pro manažery / Jan Brodský 

Praha : Ústav práva a právní vědy, o.p.s. : European Business School SE, 2016 -- 38 stran 

     ISBN 978-80-87974-09-4 

     Sign.: II 114968V1 

Edice:Právo a management 

kulturní chování ; manažerská etiketa 

 

Základní pravidla etikety a společenského protokolu, při jejichž 

dodržování bude vyloučena možnost neuspět z důvodu nedodržení 

společenské role nebo narušení vztahů z důvodu nezdvořilosti. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462224 

 

2.  Cyberbullying through the new media : findings from an international network / edited 

by Peter K. Smith and Georges Steffgen -- First published 

London ; New York : Psychology Press : Taylor & Francis Group, 2013 -- 301 stran 

     ISBN 978-1-84872-254-5 

     Sign.: II 114960V1 

   

dítě ; šikanování ; kyberšikana ; informační technologie ; škola ; 

výzkum 

Sborník zahrnuje příspěvky týkající se výzkumu kyberšikany mezi 

dětmi. 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462211 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462224
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462211


3.  Identity problems in the Facebook era / Daniel Trottier 

London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2014 -- 61 stran 

     ISBN 978-0-415-64345-0 

     Sign.: II 114961V1 

 

identita ; počítačová síť ; internet ; sociální síť ; facebook ; soukromí 

 

Problémy s identitou na sociálních sítích. Analýza paradoxu mezi 

soukromím a prezentací sama sebe na počátku 21. století. 

 

  

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462212 

 

 

4.  Iluze paměti : falešné vzpomínky a proč jim věříme / Julia Shawová ; přeložil Petr Holčák 

-- Vydání první 

V Praze : Paseka, 2017 -- 287 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7432-793-3 

     Sign.: II 114927V1 

 

psychologie ; myšlení ; paměť ; vnímání ; manipulace ; iluze ; 

smyslové klamy ; zapomínání ; sociální média ; multitasking 

 

Vzpomínky. Nejasnosti vzpomínek. Falešné vzpomínky. Vzpomínat 

znamená vnímat. Paměť není neomylná. Sociální média a naše 

paměť. 

 

      

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=459509 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462212
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462212
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=459509


 

5.  Jak to hrát s lidmi : 11 triků, které vás dostanou tam, kam chcete / Dave Kerpen ; 

překlad: Eva Fryjaufová, Helena Švábová -- 1. vydání 

Praha : Management Press, 2017 -- 272 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7261-499-8 

     Sign.: II 114984V1 

 

psychologie ; interpersonální vztahy ; komunikace ; úspěch ; 

psychologie řízení ; interpersonální komunikace ; manipulace 

Navazování vztahů s lidmi, tak aby to bylo prospěšné oběma 

stranám. Ovlivňování lidí tak, že nepoznají, že jsou ovlivňováni. 

 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462263 

 

6.  Média a demokracie v 21. století : hledání nových modelů / Karol Jakubowicz ; z 

polského originálu Media a demokracja w XXI wieku ... přeložila Svatava Navrátilová -- I. 

vydání 

Brno : Masarykova univerzita, 2017 -- 287 stran -- cze 

     ISBN 978-80-210-8449-0 

     Sign.: II 114972V1 

 

hromadné sdělovací prostředky ; žurnalistika ; politika ; demokracie 

; století 21 

 

Současná a budoucí podoba demokracie a role médií v 

demokratickém prostředí. Názory na tato témata zastávané v 19. a 

20. století. 

    

  

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462228 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462263
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462228


7.  Pravidla úspěchu : přemýšlejte jako nejúspěšnější a nejlépe placení lidé světa / Brian 

Tracy ; překlad: Ivo Magera -- 1. vydání 

V Brně : BizBooks, 2017 -- 179 stran -- cze 

     ISBN 978-80-265-0608-9 

     Sign.: II 114985V1 

  

myšlení ; sebeovládání ; úspěch ; úspěch v povolání ; 

sebepoznání ; sebeřízení ; rozvoj kariéry ; životní harmonie 

Dlouhodobá a krátkodobá perspektiva. Pomalé a rychlé 

myšlení. Informované a neinformované myšlení.  Myšlení 

zaměřené na cíl a myšlení reaktivní. Myšlení zaměřené na 

výsledek a myšlení orientované na  činnost. Pozitivní a 

negativní myšlení. Flexibilní a rigidní myšlení. Kreativní a 

mechanické myšlení. Podnikatelské a korporátní myšlení. 

      

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462264 

 

8. Psychologie duchovního života / Vladimír Smékal -- První vydání 

Brno : Cesta, 2017 -- 131 stran 

     ISBN 978-80-7295-221-2 

     Sign.: II 114930V1 

 

psychologie ; psychologie osobnosti ; sebeovládání ; vědomí ; 

meditace ; náboženství ; duchovní život ; smysl života ; životní 

harmonie ; osobnostní zralost ; sebeřízení ; spiritualita ; modlitba 

; duše 

Vztah psychologie a náboženství. Cíl duchovního života. Metody 

duchovního života. Meditace. Spiritualita. Askeze. Názory na duši. 

Tradice. Duchovní poranění a psychoterapie. 

      

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=459514 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462264
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=459514


9.  Revoluce zevnitř / Michael Neill ; překlad: Viktor Jurek -- 1. vydání 

Brno : BizBooks, 2017 -- 135 stran -- cze 

     Sign.: II 114989V1 

 

člověk ; myšlení ; jednání ; vědomí ; sebepozorování ; úspěch ; 

sebepoznání 

Uvedeny jednoduché principy, které vysvětlují, odkud pocházejí 

naše pocity a jak se naše vnímání života může změnit k lepšímu 

během několika okamžiků, pokud se "přeladíme dovnitř". 

    

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462271 

 

10.  Souvislosti neuroticismu / Vladimíra Lovasová -- První vydání 

Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2017 -- 191 stran -- cze 

     ISBN 978-80-261-0675-3 

     Sign.: II 114942V1 

 

psychiatrie ; psychologie ; stres ; zvládání ; emoce ; neuroticismus 

; sociální aspekt 

Neuroticismus. Biologický základ neuroticismu. Neuroticismus a 

afektivita. Neuroticismus a stres. Neuroticismus a životní postoje. 

Neuroticismus a životní styl. Neuroticismus a zdraví. 

Neuroticismus a soiální vztahy. Neuroticismus a rodinný život. 

Neuroticismus a pracovní život. 

 

     http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=461405 
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