Psychologie a sociologie – kurs M a dřívější P, Antropologie – vybrané kapitoly

Knihy v knihovně
Psychologie je hojně zakupovanou částí fondu, protože se z ní čerpá v několika
studijních oborech. Je soustředěna zejména v regálu označeném 15 (tj. první část
znaku 159.9, pod kterým znáte tento obor v Krajské knihovně).
Základy psychologie osobnosti / Milan Nakonečný
15/NAKONEČNÝ,M.
Základy psychologie pro manažery / Milan Brázda
S15/BRÁZDA, M.
Základy sociální psychologie / Nicky Hayesová
15/HAYES,N.
Základy užité psychologie / Rudolf Kohoutek
15/KOHOUTEK,R.
Základy psychologie osobnosti / Rudolf Kohoutek
15/KOHOUTEK,R.
Základy psychologie emocí / Iva Stuchlíková
15/STUCHLÍKOVÁ,I.
Základy vývojové psychologie / Radka Skorunková
S15/SKORUNKOVÁ,R.
Psychologie / Rita L. Atkinson ... [et al. ; z amerického originálu ... přeložili Erik
Herman, Miroslav Petržela a Dagmar Brejlová]
15/PSYCHOLOGIE
Psychologie Atkinsonové a Hilgarda / S. Nolen-Hoeksema ... [et al. ; z anglického
originálu přeložila Hana Antonínová]
15/PSYCHOLOGIE
Motivace lidského chování / Milan Nakonečný
15/NAKONEČNÝ,M.
Sám sobě psychologem / Tomáš Novák, Věra Capponi
15/NOVÁK,T.
Sám sobě psychologem 2 / Tomáš Novák
15/NOVÁK,T.
Perspektivy stárnutí: z pohledu psychologie celoživotního vývoje / Peter Gruss (ed.)
61/PERSPEKTIVY

Jak získávat přátele a působit na lidi /Dale Carnegie
15/CARNEGIE,D.
15 typů lidí: jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat / František Bělohlávek
316.4/.7/BĚLOHLÁVEK,F.
Dinosauří mozky: jak vyjít s lidmi, se kterými se vyjít nedá / Albert J. Bernstein,
Sydney C. Rozen ; [z angličtiny přeložil Jan Novák]
316.4/.7/BERNSTEIN,A.J.
Descartesův omyl: emoce, rozum a lidský mozek / Antonio R. Damasio ; [z
anglického originálu ... přeložila Lucie Motlová a Alžběta Hesová]
15/DAMASIO,A.R.
Paradox moudrosti: (jak být duševně výkonnější, přestože mozek stárne) / Elkhonon
Goldberg ; [přeložil František Koukolík]
61/GOLDBERG,E.
Psychologie stárnutí / Ian Stuart-Hamilton ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří
Krejčí]
15/STUART-HAMILTON,I.
Lidské potřeby ve stáří / Hugo Přibyl
364/PŘIBYL,H.
Sociologie životního stylu / Jana Duffková, Lukáš Urban, Josef Dubský
316.7/DUFFKOVÁ,J.
Stáří ve městě, město v životě seniorů / Lucie Vidovićová ... [et al.]
316.3/STÁŘÍ (jen ve 3. patře)
Sociologie stáří a seniorů / Petr Sak, Karolína Kolesárová
316.3/SAK,P.
Sociální gerontologie, aneb Senioři mezi námi / Helena Haškovcová
364/HAŠKOVCOVÁ,H.
Sociologie nerovnosti a chudoby / Petr Mareš
316.3/MAREŠ,P.
Mezigenerační solidarita v péči o seniory / Hynek Jeřábek a kol.
364/JEŘÁBEK,H.
Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství / Anna Hudáková, Ľudmila
Majerníková
616/HUDÁKOVÁ,A.
Kultura služby : analýza a aplikace antropologických východisek / František Burda
2/BURDA,F.

Jak (pře)žít se stárnoucími rodiči / Tomáš Novák, The Beastess
364/NOVÁK,T.
Šedivějící hodnoty? : aktivita jako dominantní způsob stárnutí / Marcela Petrová
Kafková
316.3/PETROVÁ KAFKOVÁ,M.

Dvanáct omylů sociologie / Jan Keller
316/KELLER,J.
Tři sociální světy sociální struktura postindustriální společnosti / Jan Keller
316.3/KELLER,J.
To vám byl divný svět: úvahy o proměnách světa kolem nás / Milan Zelený, Ján
Košturiak
316.3/ZELENÝ,M.
Úvod do filozofie, sociologie a psychologie : nové pohledy společenských věd:
učebnice pro studenty gymnázií a zájemce o vysokoškolské humanitní vzdělávání /
Jan Keller, Petr Novotný ; s ilustracemi Vladimíra Renčína
3/KELLER,J.
Úvod do sociologie / Jan Keller
316/KELLER,J.
Úvod do sociologie / Jan Jandourek
316/JANDOUREK,J.
Sociologie: průvodce pro každého / Steve Bruce ; přeložil Lubomír Kotačka
316/BRUCE,S.

A další knihy uvedené u tématu ZDRAVÍ

Knihovna odebírá v tištěné formě časopis Psychologie dnes, který je v čítárně ve 4.
patře (v tzv. Obýváku) . Z časopisů, které jsou česky a přístupné v knihovně, i když
on-line, můžeme lehce dostat na obrazovku Sociální studia, ovšem heslo musí zadat
obsluha ze studovny. Naprotitomu Sociologický časopis: www.sreview.soc.cas.cz je
přístupný na internetu volně.
Pokud se v katalogu knihovny rozhodnete hledat zahraniční časopisy, dostupné
v plném textu (většinou v angličtině), stačí zadat např. slovo „psychologie a ve třetím
řádku základního hledání zvolit „Periodika“ a dostanete přehled elektronických
časopisů na dané téma.

Jinak si můžete vybrat i z tlačítka elektronické zdroje – časopisy přístupné v plném
textu přes počítač: samostatné tlačítko na naších www stránkách, a to hned
v oranžovém prámečku, kde je napsáno e-zdroje. Odezva jsou většinou anglicky
psané informace.

