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Hartl, Pavel, Hartlová, Helena. Velký psychologický slovník.
Praha: Portál, 2010, 800 s.
V roce 2000 vydali manželé Hartlovi velmi užitečný a od té doby často citovaný
Psychologický slovník. Autoři konstatují, že "za posledních deset let společné práce se
dílo rozrostlo natolik, že si v novém vydání vysloužilo adjektivum Velký. Počet hesel se
přiblížil k dvaceti tisícům. Biografická hesla se rozrostla na více než dva tisíce sto. Přibyl
anglicko-český terminologický slovník obsahující na tři tisíce pojmů. Přibylo na šest set
poznámek." Dílo příhodně ilustroval Karel Nepraš.
Hesla jsou vybrána pečlivě, jejich výklad vyniká srozumitelnosti a čtivostí. Česká
terminologie demonstruje způsobilost vyjádřit psychické jevy široce a do hloubky. Vedle
českého termínu je uveden termín anglický. Slovníkové, encyklopedické a přehledové
zdroje jsou bohaté. Na rozdíl od jiných slovníků autoři ohleduplně k čtenáři neužívají
zkratky. Snaha o sjednocování odborné psychologické terminologie je výrazná, někdy se
však připouštějí různé formy (např. extraverze i extroverze).
V biografické části si na historii zaměřený čtenář bude muset doplnit údaje o úmrtí
například: Bureš Zb. 2009, Černoušek M. 2005, Dobrotka G. 2002, Hrabal Vl. 2004,
Jaroševskij M. G. 2001, Košč M. 2003, Kováč T. 2008, Mikšík O. 2009, Riegel K. 2009,
Růžička J. (nar. 1929) 2009, Stejskal L. 2003, Šimek A. 2005. V hesle Bakalář E. změňme
psychotechniku na psychodiagnostiku. V hesle Grof St. transpersonální psychologie
upravme zakladatel na spoluzakladatel. U hesla Sutich A. J. místo zakladatel humanistické
psychologie upravme na zakladatel transpersonální psychologie, v roce 1969 vydal její
programové prohlášení.
Část anglicko-českého slovníku je výtečná pro četbu, studium, překlady odborné
literatury i pro ujištění, že jsme použili adekvátní termín v anglickém textu.
Velký psychologický slovník je toho času nejpokročilejším slovníkem české odborné
psychologické terminologie. Myslím, že by ho psychologové měli považovat též
za pracovní a osobně si ho doplňovat.
Slovník je nepostradatelný pro psychology, studenty psychologie a pro odborníky
sousedních oborů, překladatele, publicisty a osoby literárně činné.
Prof. Jiří Hoskovec
Praha
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