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To je ono!
PrakƟcká psychologie pro manažery
V graĮcky výraznĢ zpracované publikaci pƎedstavuje autorka,
zkušená lékaƎka a kouēka, moderní psychologické poznatky
tak, aby byly užiteēné a prakƟcky použitelné pro manažery
a lidi v pracovním prostƎedí.
978-80-262-1241-6 | brož. | 184 str. | asi 249൶Kē

VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA
VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

MUDr. Jana Peclová vystudovala psychiatrii a vĢnovala se jí 11 let.
Po vybudování soukromé praxe a dosažení druhé atestace obor
opusƟla a zaēala se vĢnovat studiu a praxi ovlivŸování chování
a myšlení v pracovním prostƎedí. Pracovala ve vzdĢlávací spoleēnosƟ, jako Ǝeditelka HR oddĢlení a kouēka. Posledních 9 let má
vlastní poradenskou praxi.
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Nikdy není pozdĢ
na spokojený tým
Model dvojité hvĢzdy
P\EKL AD JOHANA SANDQVIST

AutoƎi vypracovali velmi pƎehledný a srozumitelný model
„dvou hvĢzd“, který je urēen pro vedoucí i podƎízené, ēleny
pracovních týmƽ i rƽzných komunit. AutoƎi zjisƟli, že nejvĢtší vliv na to, jsou-li lidé v interpersonálním kontaktu v práci
spokojení, mají ētyƎi faktory: jestli se jim dostává uznání, jestli zakoušejí úspĢch, jestli je o nĢ peēováno a jestli se v práci
mohou zasmát. To je jedna ētyƎcípá hvĢzda jejich modelu.
tyƎi cípy druhé hvĢzdy pƎedstavují nároēné pracovní momenty: diskusi o problémech, dávání a pƎijímání kriƟky, práci
s urážkami a zpƽsoby, jak se vyrovnat s nezdary.
978-80-262-1256-0 | brož. | 112 str. | asi 215൶Kē

Ben Furman, M. D., je Įnský psychiatr, terapeut a Įremní kouē,
jeden z inovátorƽ v pƎístupu zamĢƎeném na Ǝešení. Ve Finsku
ēasto vystupuje v médiích, je mezinárodnĢ uznávaným odborníkem. Jeho knihy byly pƎeloženy
do mnoha jazykƽ. V ēešƟnĢ zaujal svou publikací
Nikdy není pozdĢ na šƛastné dĢtství.

Psycholog a kouē Tapani Ahola je již více než tƎicet let Furmanƽv
spolupracovník se spoustou zkušenosơ z Įremního prostƎedí.
A U T O R O VA D A L Š Í K N I H A :

Nikdy není pozdĢ
na šƛastné dĢtství

brož. | 120 s. | 199൶Kē

„Co vám osobnĢ pomohlo zvládnout obơžné dĢtské zážitky?“, „Co jste
se nauēili ze svého tĢžkého dĢtství?“, „Jak jste pozdĢji v životĢ získali
zážitky, které vám v dĢtství chybĢly?“
Furman po zkušenostech s klienty i ēetby dopisƽ na tato témata
došel k následujícím zjištĢním: Važte si toho, jakým zpƽsobem jste
pƎekonali tĢžkosƟ svého života. Vnímejte své problémy jako zkoušky,
které vás mohou dostat dále. Všímejte si zdrojƽ, které jsou ve vás
a kolem vás. ZamĢƎujte pozornost na znamení, která ukazují, že jste
na správné cestĢ.
Kniha byla zahrnuta mezi 100 mistrovských dĢl psychoterapie, doēkala se pƎekladƽ do mnoha jazykƽ a stala se bestsellerem.

23

