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Klasici
NOVINKA

Konrad Lorenz

Takzvané zlo
Přírodní zákonitosti agrese
PŘEKLAD ALENA VESELOVSKÁ
DOSLOV PROF. RNDr. ZDENĚK VESELOVSKÝ, DrSc.

Takzvané zlo je asi nejznámější a nejkontroverznější
kniha Konrada Lorenze, který se v ní zabývá
tématem agrese. Dílo neodmyslitelně patří
ke klíčovým textům etologie. Podle autora je
agrese v rámci jednoho živočišného druhu
podstatně častější než ta mezidruhová.

978-80-262-1477-9 | brož. | 320 str. | asi 399 Kč

V edici „Klasici“ již vyšlo:

b ž | 200 s. | 375 Kč
brož.

b
ž | 336 s. | 549 Kč
brož.

KONRAD
LORENZ
(1903–1989)
byl rakouský zoolog,
zakladatel etologie. Jeho
výzkumy týkající se chování
zvířat (např. ptáků a ryb) ale
oblast studia zvířat přesáhly
a lze z nich vyvodit četné
závěry pro psychologii,
sociologii a etiku. Za přínos
pro biologii i pro poznání
člověka byla autorovi v roce
1973 udělena Nobelova cena
za fyziologii a medicínu.
Lorenz tvrdí, že agrese
plní důležité funkce
regulace sociálního chování,
jako je ochrana teritoria a rodiny
či výběr sexuálních partnerů.
U člověka se agrese může
snadno vymknout kontrole.
Vedle rituálů, které agresi brzdí
i ve zvířecí říši, se ovšem u lidí
vyvíjejí pravidla morálky.

brož.
b
ž | 176 s. | 285 Kč
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b
brož.
ž | 256 s. | 379 Kč

Klasici
NOVINKA

Sidney Rosen

Můj hlas půjde s tebou
Naučné příběhy Miltona H. Ericksona
PŘEKLAD HANA ANTONÍNOVÁ
DOSLOV PhDr. JURAJ BARBARIČ

Milton H. Erickson je nazýván nejvlivnějším
hypnoterapeutem naší doby. Součástí jeho terapie byly
naučné příběhy, které cestou šoku, překvapení či zmatení,
s využitím otázek, hříček a hravého humoru, pomáhaly
lidem vidět jejich situaci v novém světle. Sidney Rosen
sesbíral přes stovku takových příběhů, podaných tak, jak
je Erickson vyprávěl, a doplnil je svými komentáři.
978-80-262-1464-9 | brož. | 236 str. | asi 385 Kč

SIDNEY ROSEN

V edici „Klasici“ již vyšlo:

je americký psychoterapeut,
zakládající prezident New
York Milton H. Erickson
Society for Psychotherapy
and Hypnosis, školitel
eriksonovského přístupu
k hypnoterapii
a psychoterapii.
MILTON H.
ERICKSON
(1901–1980)
byl americký psychiatr
a psycholog, zakladatel
nového přístupu k hypnóze
(ericksonovská hypnóza)
a jejímu využití v terapii.
Jeho práce inspirovala
přístupy krátké terapie,
systemické terapie, na
řešení zaměřené terapie
a neurolingvistického
programování.

b
ž | 152 s. | 269 Kč
brož.

b
ž | 152 s. | 249 Kč
brož.

brož.
b
ž | 296 s. | 339 Kč

brož.
b
ž | 344 s. | 437 Kč
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Klasici
NOVINKA

Ruth Benedict

Kulturní vzorce
PŘEKLAD JITKA FIALOVÁ
DO L
DOS
DOSLOV
DOC. PhDr. MARTIN SOUKUP, Ph.D.

Jedno
Jed
Je
d z nejznámějších děl kulturní antropologie
je zároveň
z
teoretickým základem pro pochopení
kulturního
relativismu. K tomu autorka vybírá tři
k
ku
u
extrémní příklady kultur – pueblanský kmen Zuňiů
ex
z Nového Mexika, obyvatele ostrova Dobu poblíž
Nové Guineje a západokanadské indiány Kwakiutly.
Mistrné podání dělá z knihy poutavou četbu i pro
naprosté laiky.

978-80-262-1446-5 | brož. | 296 str. | asi 369 Kč

E-KNIHA

V edici „Klasici“ již vyšlo:

brož.
b
ž | 232 s. | 369 Kč

RUTH
BENEDICT
(1887–1948)
byla americká kulturní
antropoložka, představitelka
kulturního relativismu. Její
přístupný a popularizační
způsob psaní přispěl k tomu,
že se v 60. letech stala téměř
kultovní autorkou různých
studentských hnutí. Česky
vyšla i její kniha Chryzantéma
a meč (2013).

brož.
b
ž | 184 s. | 249 Kč
Autorka se příkladech
se snaží ukázat, že
každá kultura má své morální
a estetické prvky, jimž můžeme
porozumět pouze tehdy, když
budeme na kulturu nahlížet
jako na celek a z hlediska jí
samé.

brož.
b
ž | 248 s. | 365 Kč
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b
brož.
ž | 320 s. | 479 Kč

Klasici
NOVINKA

Viktor E. Frankl

Teorie
a terapie neuróz
PŘEKLAD A DOSLOV DOC. PhDr. KAREL BALCAR, CSc.

Po obecném výkladu neuróz autor dělí duševní
poruchy na endogenní psychózy, psychosomatická
onemocnění, funkční onemocnění a neurózy reaktivní,
iatrogenní, psychogenní, noogenní a kolektivní. Výraz
„noogenní neurózy“ odráží Franklovo přesvědčení, že
i problémy duchovního rázu či existenciální krize se
mohou zdát zdrojem neurotických obtíží.

978-80-262-1478-6 | brož. | 272 str. | asi 365 Kč

VIKTOR
E. FRANKL
(1905–1997)
byl profesorem neurologie
a psychiatrie. Je tvůrcem tzv.
logoterapie a existenciální
analýzy jakožto „třetího
vídeňského směru
psychoterapie“, který
se zaměřuje na hledání
smyslu v lidském životě.
Ve svých knihách Frankl mj.
využil své zkušenosti vězně
nacistických koncentračních
táborů. V Portále vyšla jeho
kniha Utrpení z nesmyslnosti
života.

V edici „Klasici“ již vyšlo:

b ž | 128 s. | 255 Kč
brož.

b ž | 304 s. | 379 Kč
brož.

brož.
b
ž | 296 s. | 449 Kč

brož.
b
ž | 280 s. | 379 Kč

Autor představuje
dvě hlavní metody
léčby noogenních neuróz –
logoterapii jakožto terapii
vycházející z duchovních
zdrojů a existenciální analýzu
coby terapii zaměřenou na
duchovní oblast.
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