1. Co nás nezabije... : možnosti posttraumatického růstu / Stephen Joseph ; z
anglického originálu What doesn't kill us: the new psychology of posttraumatic
growth přeložila Pavla Le Roch -- Vydání první
Praha : Portál, 2017 -- 308 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1240-9
Sign.: II 115036V1
psychoterapie ; změna postoje ; rozvoj osobnosti ; psychické
trauma ; posttraumatický syndrom ; psychická odolnost
Autor v duchu tradice pozitivní psychologie nabízí pohled, v
němž lze trauma vnímat jako příležitost ke změně a osobnímu
růstu.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462924

2. Děti a emoce : učíme děti vnímat, poznávat a pracovat se svými pocity /
Vojtěch Černý, Kateřina Grofová -- 2., doplněné vydání
Brno : Edika, 2017 -- 160 stran
ISBN 978-80-266-1125-7
Sign.: II 115009V1
pozitivní psychologie ; výchova dítěte ; meditace
;pedopsychologie ; vnímání ; tolerance ; strach ; odvaha
; sociální kompetence
Na pozadí krátkých, emočně zabarvených příběhů dvou
rodičů a jejich čtyř dětí jsou představeny nejdůležitější
emoce, se kterými se my i naše děti setkáváme:
zvídavost, otevřená mysl, sebedůvěra, sebepřijetí,
laskavost, soucit, pocit sounáležitosti a jiné.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462724

3. Dítě traumatizované v blízkých vztazích : manuál pro profesionály a rodiny
/ Oldřich Matoušek (ed.) -- Vydání první
Praha : Portál, 2017 -- 207 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1242-3
Sign.: II 115032V1
dítě ; deprivovaný ; týrané dítě ; násilí ; traumatizované
dítě ; zneužívané dítě ; psychické trauma ; dětská
psychopatologie ; dětská psychoterapie ; sociálně-právní
ochrana
Cílem publikace je seznámit čtenáře s traumatem, které
dítěti způsobila pečující osoba, a popsat způsoby
podpory, resp. léčby traumatizovaného dítěte.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462920

4. Ego je váš nepřítel : jak zkrotit přebujelé já a prosadit se / Ryan Holiday ;
překlad: Igor Indruch -- V nakladatelství Management Press vydání 1.
Praha : Management Press, 2017 -- 168 stran -- cze
ISBN 978-80-7261-498-1
Sign.: II 115103V1

rozvoj osobnosti ; změna postoje ; úspěch ;
sebeovládání ; ego ; sebeřízení
Rady jak postupovat, aby nám ego nebránilo v rozvoji,
ale naopak pomohlo k dosažení cílů.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=463277

5. Eutanazie a rozhodnutí na konci života : právní aspekty / Adam Doležal -Vydání 1.
Praha : Academia, 2017 -- 284 stran
ISBN 978-80-200-2687-3
Sign.: II 115041V1
lidská práva ; legislativa ; medicína ; terminologie ;
Česko ; Nizozemsko ; Belgie ; Švýcarsko ; Německo ;
Francie ; etické aspekty ; morální aspekty ; eutanazie ;
asistovaná sebevražda ; zdravotnická etika ; kazuistika
; zdravotnické právo
Právní analýza problematiky eutanazie v České
republice, ale také ve vybraných zahraničních právních
řádech. Teoretické otázky, právní terminologie a
problémy kauzality, principu dvojího účinku, zavinění
a intence.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462942

6. Jak na pasivní agresi : nenechte se jí zmítat a ovládat / Radka Gottwaldová - Vydání první
Praha : Portál, 2017 -- 191 stran
ISBN 978-80-262-1113-6
Sign.: II 115028V1
psychologie ; psychologie chování ; agresivita ; pasivita ;
asertivita ; vcítění ; pracovní vztahy ; komunikace ;
manipulace ; hněv ; interpersonální komunikace ; pasivně
agresivní osobnost
Co je a jak vzniká pasivní agrese. Hněv a jeho místo v životě
člověka.
Partnerství,
pracovní
vztahy,
rodina.
Komunikace. Manipulace. Asertivní jednání.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462916

7. Klíče k řešení v krátké terapii / Steve de Shazer ; z anglického originálu
přeložila Pavla Doláková -- Vydání první
Praha : Portál, 2017 -- 191 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1244-7
Sign.: II 115033V1
psychoterapie ; krátkodobá psychoterapie ; terapie
zaměřená na řešení ; systematická terapie
Autor se vrací ke vzniku tradičních technik terapie zaměřené
na řešení problémů. Přichází s myšlenkou univerzálního klíče,
tedy terapeutické intervence, která bude fungovat v širokém
spektru problémových situací.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462921

8. Kultura Kaizen : změňte pohled na svůj business a dosáhněte průlomových
výsledků / Jon Miller, Mike Wroblewski, Jaime Villafuerte ; překlad: Jana
Kočičková -- 1. vydání
Brno : BizBooks, 2017 -- 245 stran -- cze
ISBN 978-80-265-0618-8
Sign.: II 115114V1
řízení ; podnikové řízení ; rozhodování ; postoj ; Kaizen ;
zásada ; organizační kultura ; strategie ; změna
Kniha o skutečné síle kaizenu a jeho významu k provádění
skutečných transformací v celé řadě podniků. Role
manažera při převádění kaizen kultury na konkurenční
výhodu.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=463332

9. Odpočinek : tajná zbraň vítězů / Alex Soojung-Kim Pang ; překlad: Jakub
Goner -- 1. vydání
Praha : Management Press, 2017 -- 317 stran -- cze
ISBN 978-80-726-1511-7
Sign.: II 115011V1
psychologie ; odpočinek ; profesní dráha ; úspěch v povolání
; tvořivost ; organizace času ; volný čas ; životospráva ;
odpočinek ; zábava
Jak si zorganizovat čas, abyste měli co nejvíc prostoru na to,
co vás baví. Jak eliminovat činnosti, které jsou k ničemu a
vysávají vás. Co vás nejvíc nabíjí, inspiruje a rozvíjí vaši
kreativitu. Co naopak nejvíc škodí vašemu myšlení, tělu i
pohodě.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462727

10. Síla nevědomosti / Jamie Holmes ; překlad: Petr Somogyi -- Vydání 1.
Praha : Management Press, 2017 -- 254 stran -- cze
ISBN 978-80-7261-512-4
Sign.: II 115013V1
myšlení ; nevědomí ; rozhodování ; zvládání ; tvořivost
; nejistota ; zvládání nejednoznačnosti
Zvládání nejednoznačnosti je nepostradatelnou
dovedností jak v práci, podnikání, tak i ve vztazích a v
každodenním životě. Lidská mysl si vytvořila různé
mechanismy, jak s nejednoznačností pracovat: některé
pro nás mohou znamenat riziko, jiné nám pomáhají.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462730

11. Síla správného okamžiku : poznejte svůj chronotyp a zároveň i nejvhodnější
čas na jídlo, cvičení, sex či rozhovor o zvýšení platu / Michael Breus ; překlad:
Radka Vaňková -- 1. vydání
V Brně : BizBooks, 2017 -- 335 stran -- cze
ISBN 978-80-265-0653-9
Sign.: II 115077V1

biorytmus
;
chronotyp
;
chronobiologie
sebezdokonalování ; rozvrhování ; management času

;

Kniha pracuje s vnitřními hodinami, které má každý z nás
v sobě. Díky správnému načasování můžete být
efektivnější, šťastnější, můžete lépe odpočívat a naplno
využít svůj potenciál.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=463026

12. Vyznejte se ve svých emocích a využijte je na maximum / Margaret
Mooreová, Edward Phillips, John Hanc ; překlad: Richard Skolek -- 1. vydání
Brno : BizBooks, 2017 -- 259 stran -- cze
ISBN 978-80-265-0639-3
Sign.: II 115015V1
mentální hygiena ; emoce ; stres ; pozitivní psychologie ;
sebeřízení ; zvládání stresu ; harmonie ; smysl života
Nahlédněte do svého nitra. Rozumějte jazyku vašich emocí a
dosáhnete vnitřní harmonie. Zaměřte se sami na sebe.
Řešení problémů je uvnitř vás. Tajemství pozitivnějšího
života.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462732

13. Zázračný úklid v hlavě : kouzlo nehrocení / Sarah Knight ; překlad: Kateřina
Ešnerová -- 1. vydání
V Brně : BizBooks, 2017 -- 176 stran -- cze
ISBN 978-80-265-0640-9
Sign.: II 115016V1

psychologie ; asertivita ; stres ; psychická zátěž ;
sebeřízení ; psychická odolnost
Jak přestat trávit čas, který nemáte, s lidmi, které
nemusíte, nad věcmi, které nechcete dělat... Jak se
zbavit povinností i pocitů viny z toho, že se na věci, do
nichž se vám nechce, prostě neuděláte.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462734

14. Život není náhoda / Hal Urban ; z anglického originálu přeložila Marcela
Koupilová -- Vydání první
Praha : Portál, 2017 -- 223 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1237-9
Sign.: II 115034V1
rozvoj osobnosti ; sebeuvědomění ; změna postoje ;
vcítění ; trpělivost ; životní moudrost ; smysl života ;
sebepoznání ; etika ; morálka ; morální hodnoty ; pokora
; odpuštění ; odvaha ; moudrost ; modlitba
Patnáct způsobů jak najít životní cíl, více smyslu a radosti
v každém okamžiku života. Každý se může učit zaujímat
vědomé postoje, které mu pomohou činit správná
rozhodnutí vedoucí ke spokojenosti, naplněnosti a
hlubokému
štěstí.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462922

