1. 7 návyků spokojené rodiny / Stephen R. Covey ; překlad: Petr Somogyi -- V
nakladatelství Management Press vydání 1.
Praha : Management Press : FC Czech, zastoupení FranklinCovey v ČR a SR,
2017 -- 386 stran -- cze
ISBN 978-80-7261-482-0
Sign.: II 114738V1
rodina ; rodinný život ; manželství ; interpersonální vztahy ;
rodinné vztahy ; partnerský vztah ;
interpersonální
komunikace
7 návyků, jež je třeba si osvojit, abychom jednali co možná
nejefektivněji, a jež jsou základem pro vytvoření
harmonické rodiny.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=457592

2. Aspekty mužství / Carl Gustav Jung ; Jungovy texty přeložili z němčiny Petr
Babka, Karel Plocek, Petr Patočka, Alena Bernášková, Ludvík Běťák, Eva
Bosáková, Jan Černý, Kristina Černá a Rudolf Starý a z angličtiny Jindřich Veselý
a Ondřej Fafejta ; předmluva John Beebe ; doslov Martin Skála -- Vydání první
Praha : Portál, 2017 -- 231 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1187-7

Sign.: II 114730V1

vývojová psychologie ; muž ; psychoanalýza ; maskulinita ; role
otce
Problematika hrdiny jako toho, kdo se snaží získat vědomou
nezávislost na nevědomých silách reprezentovaných matkou.
Iniciace a vývoj maskulinity. Význam otce pro jedincův osud.
Osobní a kolektivní nevědomí.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=457560

3. Generalizovaná úzkostná porucha v klinické praxi / Marie Ocisková, Ján
Praško -- Vydání 1. Edice:Psyché (Grada)
Praha : Grada Publishing, 2017 -- 262 stran
ISBN 978-80-247-5822-0
Sign.: II 114813V1

psychiatrie ; psychika ; úzkost ; analýza ; diagnostika ;
terapie ; mentální handicap ; psychoterapie ; úzkostná
porucha ; klinická praxe
Nejčastější porucha neurotického spektra. Diagnostika,
klasifikace, léčba a psychofarmaka úzkostné poruchy.
Psychoanalýza a psychoterapie.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=458110

4. Chování související se zdravím : determinanty, modely a konsekvence /
Jaroslava Dosedlová a kol. -- Vydání první
Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2016 -- 221 stran -- cze
ISBN 978-80-210-8458-2
Sign.: II 114740V1
psychologie ; zdraví ; péče ; životní styl ; psychologický
výzkum ; psychologie zdraví ; péče o zdraví ; zdravý
životní styl ; optimismus ; naděje
Hlavní výstupy výzkumu s názvem Chování zdraví
podporující a chování zdraví ohrožující: determinanty,
modely, konsekvence. Pět studií, které řeší
problematiku vztahů komponent chování souvisejícího
se
zdravím
s
vybranými
osobnostními
charakteristikami, konstrukty optimismu a pesimismu,
nadějí, ontogenezí a neuropsychologickými jevy.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=457595

5. Jak vyjít se svým šéfem / Vojtěch Bednář -- Vydání 1.
Praha : Grada, 2016 -- 152 stran -- cze
ISBN 978-80-247-5564-9
Sign.: II 114821V1

manažerský personál ; interpersonální vztahy ; typologie ;
mentální hygiena ; konflikt ; pracoviště ; pracovní vztahy ;
sociální komunikace ; psychologie řízení ; nadřízený ;
Vztah nadřízeného a podřízeného ve firmě a na pracovišti. Jak
to funguje a proč někdy ne. Vzájemná komunikace. Bossing.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=458144

6. Jazyk těla : tělesná dynamika charakterových struktur / Alexander Lowen ; z
anglického originálu The language of the body přeložila Hana Antonínová -Vydání první
Praha : Portál, 2017 -- 381 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1185-3
Sign.: II 114724V1
psychosomatika ; psychoanalýza ; charakter ; typologie ;
analýza ; lidské tělo ; mysl ; tělo ; bioenergetika ; morální
charakter ; masochistický charakter ; hysterický charakter
; schizofrenní charakter ; kazuistika
Somatický aspekt psychologie ega. Charakterová
typologie z bioenergetické perspektivy. Propojení
tělesného a duševního života. Kazuistika.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=457554

7. Kniha aformací : víte, že správně položená otázka může změnit váš život? /
Noah St. John ; [přeložila Markéta Jakoubková] -- 1. vyd.
Praha : Grada, 2014 -- 191 s. -- cze
ISBN 978-80-247-5162-7
Sign.: II 114820V1

psychologie osobnosti ; rozvoj osobnosti ; motivace ; úspěch ;
sebeřízení ; kvalita života
Co jsou to aformace a afirmace? Jak vaše přesvědčení tvoří váš
život? Metoda aformací.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=458143

8. Násilím proti „novému biedermeieru“ : subkultury a většinová společnost
pozdního státního socialismu a postsocialismu / Ondřej Daniel -- Vydání první
Příbram : Pistorius & Olšanská, 2016 -- 176 stran -- cze
ISBN 978-80-87855-90-4
Sign.: II 114774V1
společnost ; kultura ; subkultura ; socialismus ; rasismus ;
násilí ; drogy ; Česko ; fotbaloví fanoušci ; normalizace ;
radikalismus ; chuligánství ; skinheadi ; pařba ; biedermeier ;
století 20-21 ; 1981-1989 ; 1989Subkultury, násilí a postsocialismus. Fotbalové chuligánství.
Skinheads ztraceni. Subkulturní antifašismus a aktivismus.
Antiglobalizační protesty. Užívání drog.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=457924

9. Nebezpečná mělčina : jak internet mění náš mozek : analýza stavu lidské
psychiky v době digitální / Nicholas Carr ; z anglického originálu The shallows,
what the internet is doing to our brains ... přeložila Jaroslava Přerovská
V Praze - Podlesí : Dauphin, 2017 -- 315 stran
ISBN 978-80-7272-780-3
Sign.: II 114746V1
internet ; psychika ; informační technologie ; informační
gramotnost ; informační chování ; lidská psychika
Nové technologie mění způsob lidského myšlení a jednání.
Internet přinesl celou řadu pozitivních aspektů, ale vybral
si nemilosrdnou daň v podobě poskytování roztříštěných
informací, neschopnosti vnímat kontext, rozumět obsahu,
soustředit se či informace hlouběji zpracovávat.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=457604

10. Protijed : štěstí pro ty, kteří nemohou vystát pozitivní myšlení / Oliver
Burkeman ; překlad: Johana Eliášová -- 1. vydání
Brno : BizBooks, 2017 -- 247 stran -- cze
ISBN 978-80-265-0594-5
Sign.: II 114805V1

psychologie osobnosti ; rozvoj osobnosti ; motivace ;
pozitivní psychologie ; emoce ; štěstí ; negativismus

Jak překonat sám sebe. O přílišné snaze být šťastný. Jak
přijmout vlastní chyby. Skryté výhody nejistoty.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=458015

11. Psychologie ovlivňování : 99 tipů pro zvýšení vaší přesvědčivosti / Vít
Prokůpek -- 2.vydání, aktualizované a doplněné
[Pardubice] : Vít Prokůpek, 2017 -- 249 stran
ISBN 978-80-906565-4-3
Sign.: II 114773V1

rozhodování ; komunikace ; psychologie ; marketing ;
přesvědčování ; psychologie prodeje ; manipulace
Jak rozeznat manipulaci a jak se efektivně bránit.
Úspěšná komunikace. Jak ovlivňovači vycítí příležitost.
Jednoduché techniky pro smělé i nesmělé.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=457922

12. Tajemství mentálního tréninku : jak zvládnout strach, otočit prohraný
zápas a proměnit slabiny v přednosti / Daniel C. Gonzalez, Alice McVeigh ;
překlad Ivana Sýkorová -- První vydání
Praha : Grada, 2017 -- 142 stran -- cze
ISBN 978-80-271-0393-5
Sign.: II 114816V1
psychologie osobnosti ; pozitivní psychologie ; sebeovládání ;
sebedůvěra ; psychická odolnost ; sebezdokonalování ;
mentální trénink ; mentální dovednost
Proměňte negativní energii spojenou s nervozitou a strachem
v neprůstřelnou sebedůvěru a zlepšete svou výkonnost.
Trénujte vizualizační techniky. Posilujte schopnost
soustředění a koncentrace.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=458113

13. Už žádné výmluvy! : 21 cest k dosažení trvalého štěstí a úspěchu / Brian
Tracy ; překlad: Jakub Goner – V nakladatelství Biz Books vydání 1.
Praha : BizBooks, 2017 -- 296 stran -- cze
ISBN 978-80-265-0590-7
Sign.: II 114810V1

psychologie osobnosti ; úspěch ; profesní dráha ;
sebeovládání ; seberealizace ; rodina ; sebekázeň ;
sebeřízení
Sebekázeň a osobní úspěch. Sebekázeň v podnikání, prodeji a
financích. Sebekázeň a spokojený život. Zázrak sebekázně.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=458020

14. Za tajemstvím pohádek : proč a jak je číst v dnešní době / Bruno
Bettelheim ; z anglického originálu přeložila Lucie Lucká -- Vydání druhé,
upravené, v Portále první
Praha : Portál, 2017 -- 391 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1172-3
Sign.: II 114728V1

pohádka ; literatura pro děti a mládež ; psychoanalýza ;
vývoj dítěte ; dětství ; představivost ; interpretace ;
pojednání ; úvaha ; smysl života
Pohádka versus mýtus: Optimismus versus pesimismus.
Pohádka jako jedinečný umělecký útvar. Dětská potřeba
kouzel. Fantazie, vysvobození, únik a útěcha. Jak vyprávět
pohádky.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=457558

