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Klasici
NOVINKA

Alfred Adler

Člověk, jaký je
Základy individuální psychologie
PŘEKLAD KAREL VALEŠKA
DOSLOV ZBYNĚK VYBÍRAL

Adlerovo stěžejní dílo Člověk, jaký je v češtině vychází
po více než 80 letech. Adler srozumitelně představuje
např. komplex méněcennosti a pud k moci, vliv
společnosti na vývoj jednotlivce nebo popis
charakteru. Člověk je v knize popsán jako bytost,
která se může rozhodovat, je zodpovědná za své
chování a dokáže se v případě potřeby změnit.
978-80-262-1385-7 | brož. | 248 s. | asi 339 Kč

V edici „Klasici“ již vyšlo:
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b ž | 344 s. | 437 Kč
brož.

b ž | 432 s. | 599 Kč
brož.

brož.
b
ž | 320 s. | 479 Kč

brož.
b ž | 152 s. | 269 Kč

obchod.portal.cz

ALFRED ADLER
(1870–1937)

se narodil na vídeňském
předměstí do rodiny
židovského obchodníka. Stal
se lékařem a po počátečním
příklonu k psychoanalýze se
s Freudem rozešel a založil
vlastní školu individuální
psychologie. Nejvíce
proslul svým pojednáním
o souvislosti mezi pocitem
méněcennosti a pudem
k moci, které bylo částečně
ovlivněno tím, že trpěl
tělesným postižením. Byl
autorem více než 300 knih
a statí na téma lidských vztahů,
výchovy či psychoterapie.
Zemřel ve skotském
Aberdeenu. Bývá považován
za předchůdce soudobé
humanistické psychologie.

Klasici
NOVINKA

Maria Montessori

Absorbující mysl
Vývoj a výchova dětí od narození do šesti let
PŘEKLAD RADEK GLABAZŇA
DOSLOV HANA SLABÁ

Povrchní vykladači někdy tvrdí, že základem
montessoriovského přístupu je ponechat dítěti naprostou
volnost a nikterak ho neomezovat. Naprostá svoboda
ale platí jen u činností přirozených. Rozhodujícím
faktorem je proto rozpoznání činností přirozených,
vedoucích k rozvoji osobnosti, od činností deviantních,
vedoucích k destrukci nebo tyranizování okolí.
978-80-262-1393-2 | brož. | 328 s. | asi 379 Kč

MARIA
MONTESSORI
(1870–1952)

V edici „Klasici“ již vyšlo:

byla všestranná italská
pedagožka, ﬁlozofka
a vědkyně. Je známa
především svými novými
pedagogickými metodami.
Vystudovala medicínu,
ﬁlozoﬁi a psychologii,
zabývala se antropologií,
biologií a pedagogikou.
Svoboda a volnost
však opravdu jsou ve
výchovné a vzdělávací koncepci
Montessori klíčovými pojmy.
Svoboda typu: „Běž si něco
dělat, já mám teď práci!“ je asi
stejně užitečná jako bezdůvodné
šikanování dítěte. Dítě chce totiž
většinou pracovat s námi anebo
podle nás. Jenom proto, že je
pomalé a méně zručné, mu to
obvykle nechceme umožnit.
Dáme mu svobodu ve sterilním
prostředí, kde příležitost
k přirozeným činnostem samo
nedokáže najít.

b
ž | 352 s. | 429 Kč
brož.

b
ž | 152 s. | 249 Kč
brož.

brož.
b
ž | 144 s. | 275 Kč

brož.
b
ž | 416 s. | 499 Kč
obchod.portal.cz
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Klasici
NOVINKA

José Ortega y Gasset

Vzpoura davů
PŘEKLAD VÁCLAV ČERNÝ

Slavná
S
Sl
avn
av
n kniha nejvýznamnějšího moderního
špa
šp
a
španělského
ﬁlozofa shrnuje úvahy, které
vycházely
původně v novinách od roku 1927.
vyc
vy
c
Ortega v nich reaguje na zkušenost masovosti,
O
Or
jjež
je
e v 19. století vstoupila na scénu a kterou
pociťuje zvlášť palčivě ve zmatené době po první
p
ssvětové válce.

978-80-262-1404-5 | brož. | 256 s. | asi 385 Kč

E-KNIHA

V edici „Klasici“ již vyšlo:
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brož.
b
ž | 336 s. | 549 Kč

brož.
b
ž | 176 s. | 285 Kč

brož.
b
ž | 296 s. | 449 Kč

b
brož.
ž | 216 s. | 449 Kč

obchod.portal.cz

JOSÉ ORTEGA
Y GASSET
(1883–1955)
byl významný španělský
ﬁlozof, sociolog a esejista.
Na rozdíl od
Psychologie davu Le
Bona nepopisuje Ortega dav
naivně psychologicky, ale
nahlíží na něj z perspektivy
ﬁlozoﬁe dějin a morálky.
Ortegovy analýzy davového
člověka ohrožujícího samu vůli
k soužití s jinými, popis jeho
kořistnického vztahu ke státu
nebo ztráta smyslu pro velké
historické úkoly jsou zcela
nadčasové a v dnešní době
více než podnětné.

Klasici
NOVINKA

Arnold van Gennep

Přechodové rituály
Systematické studium rituálů
PŘEKLAD HELENA BEGUIVINOVÁ
DOSLOV MARTIN PEHAL

Kniha francouzského antropologa, religionisty
a etnologa Arnolda van Gennepa z roku 1909
se stala klasickým dílem o přechodových rituálech.
Formuluje v ní svou klasiﬁkaci těchto rituálů
a věnuje se oblastem, jako je těhotenství a porod,
narození a dětství, iniciační rituál, zásnuby a svatba,
pohřební rituály.
978-80-262-1374-1 | brož. | 240 s. | asi 379 Kč

ARNOLD
VAN GENNEP
(1873–1957)

V edici „Klasici“ již vyšlo:

byl významný francouzský
antropolog, religionista
a etnolog.
Van Gennep se
pokouší seskupit
všechny obřadní sekvence,
které provázejí přechod od
jedné situace k druhé. Každý
přechodový rituál podle
něj obsahuje tři sekvence:
rituály odluky, pomezní rituály
a rituály sloučení. Jejich
funkcí je vytvořit bezpečný
rámec pro transformaci, jíž
jedinec prochází, a umožnit
vědomé prožití této změny
(společenské) role. To
dovolí nejen přijetí nové
role, ale následně i převzetí
zodpovědnosti.

b ž | 184 s. | 249 Kč
brož.

b ž | 248 s. | 365 Kč
brož.

brož.
b
ž | 280 s. | 379 Kč

brož.
b
ž | 320 s. | 449 Kč
obchod.portal.cz
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