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Psychologická encyklopedie má 111 hesel. Redigovala ji a autorsky se na ní podílela
spolu s dalšími 84 autory klinická psycholožka s velkou praxí v sociálních službách,
PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D. Plánován je ještě díl teoretický a díl zaměřený na
duševní poruchy.
Některé sousedící obory aplikované psychologie jsou zpracovány předními českými
odborníky dále uvedených oborů. Najdeme v ní hesla jako je andragogika, pedagogika,
logopedie, sociální práce, sociologie, behaviorální ekologie a etologie. Ukazují výhody
spolupráce a vzájemné aplikační podpory.
Mezioborové souvislosti a pomezí aplikované psychologie zachycují např. etiku
v pomáhajících profesích, spiritualitu v psychologii, náročnou problematiku vědomí i
alternativní postupy v psychologické diagnostice a terapií. U alternativních postupů by asi
měla být ostřeji oddělena psychologie od pseudopsychologie.
Poruchy sexuality, partnerství a rodiny jsou zpracovány erudovanými odborníky a hesla
poskytují soudobé, bezpředsudeční pohledy na homosexualitu i partnerství osob stejného
pohlaví. Týkají se též násilí v rodině a zanedbávání dětí.
Krize, krizové intervence, krizová připravenost, stres a jejich zvládání jsou hesla velmi
propracovaná.
Pomáhající poradenství vykazuje vysoký standard zpracování, podložený dlouholetou
zkušeností. Vedle již klasického předmanželského, manželského a rodinného poradenství
vyniká svou novostí v České republice pastorační poradenství. Rozbor internetového
poradenství, jeho možností ale ovšem i mezí, je proveden střízlivě a instruktivně.
Klinické psychologii a psychoterapii je věnováno mnoho pozoruhodných hesel. Jejich
pestrost svědčí o převažující orientaci českých i slovenských psychologů. Nejsou v ní
hesla o duševních poruchách a poruchách chování, jež jsou plánována pro samostatný díl
encyklopedie.
Neuropsychologie je zpracována velice důkladně jediným autorem. Představuje se
neuropsychologie obecná a vývojová, neuropsychologická diagnostika a rehabilitace,
neuropsychologie jazyka a řeči.
Psychologie práce a organizace je zastoupena řadou hesel. Separátně se pojednává
o psychologii dopravní, forenzní, vojenské a ekonomické. Hesla jsou zpracována
strukturovaně, přehledně a jsou dobře formulována.
Nechybí ani kvalitní zpracování hesel psychologie pedagogické, školní, sportu, politické a
psychologie masové komunikace.
Každé heslo je opatřeno anglickým ekvivalentem, heslovými odkazy a doplněno
literaturou. Rejstříky jsou podrobné. Životopisný rejstřík obsahuje 154 významných
zahraničních psychologů a osobností příbuzných oborů.
Předností této publikace je, že přes své primární určení odborníkům představuje též
bohatý informační zdroj pro zainteresovanou veřejnost.
Prof. Jiří Hoskovec
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