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2.	ročník 
	
APLIKOVANÁ	NEUROLOGIE:	
*Kolář, P.: Rehabilitace v klinické praxi (A) 
*Ambler, Z.: Klinická neurologie. Část obecná I. (A) 
+Ambler, Z.: Klinická neurologie.  

Část speciální I., II. (A) 
+Jedlička, P.: Speciální neurologie (A) 
+Káš, S.: Neurologie pro praktické lékaře (A) 
+Janda, V.: Neurologie pro rehab. pracovníky (A) 
 
BALNEOLOGIE	A	FYZIKÁLNÍ	TERAPIE:	
*Skarpík, M.a kol.: Využití balneoterapie ve vnitřním 

lékařství 
*Poděbradský, J.: Fyzikální terapie I. a II. (A)  
*Vařeka, I.: Základy fyzikální terapie (A) 
*Poděbradský, J.: Fyzikální terapie : manuál  

a algoritmy (A)  
(dostupné také jako e-kniha) 

+Jandová, D.: Balneologie (A) 
+Navrátil, L.: Medicínská biofyzika (A)  

(dostupné také jako e-kniha) 
+Bélanger, A.: Therapeutic electrophysical agents 
 
DIPLOMOVÁ	SPECIALIZACE:	
*Frömel, K.: Kompendium psaní a publikování  

v kinantropologii 
*Hendl, J.: Přehled statistických metod  

zpracování dat (A) 
*Hendl, J.: Kvalitativní výzkum (A) 
+Publication Manual of the American  

Psychological Association, 2001 
*Kasal, P.: Lékařská informatika (A) 
 
FYZIOTERAPIE	V	KLINICKÝCH	OBORECH:	
*Bednařík, J: Nemoci kosterního svalstva (A) 
*Doherty, M.: Klinické vyšetření v revmatologii 
+ Dylevský, I.: Pohybový systém a zátěž (A) 
+Krhut, J.: Neurourologie (A),(E) 
+Liebenson, C.: Rehabilitation of the spine : a 

practitioner's manual. 1996 
*Liebenson, C.: Rehabilitation of the spine : a 

practitioner's manual. 2007 (B) 
*Náhlovský, J.: Neurochirurgie (A),(E) 
*Rektor, I.: Centrální poruchy hybnosti v praxi (A) 
*Richardson, C.: Therapeutic exercise for spinal  

segmental stabilization in low back pain 
+Růžička, Z.: Extrapyramidová onemocnění. II,  
 Dyskinetické syndromy a onemoc. (A),(E) 
+Trnavský, K.: Syndrom bolestivého ramene (A),(E) 
+Trnavský, K.: Syndrom bolestivého kolena (A),(E) 

+Vávrová, V.: Cystická fibróza (A),(E) 
*Vojta, V.: Mozkové hybné poruchy v kojeneckém  

věku : včasná diagnóza a terapie (A) 
*Kolář, P.: Rehabilitace v klinické praxi (A) 
+Schejbalová, A.: Ortopedická operační terapie  
 dětské mozkové obrny (A) 
+Čada, Z.: Závratě, medicína hlavy a krku (A) 
	
KLINICKÁ	PSYCHOLOGIE:	
Baštecká, B.: Základy klinické psychologie (A) 
Brichcín, M.: Vůle a sebekontrola (A) 
Broome, A.: Health psychology (A) 
Čížková, K: Tanečně-pohybová terapie (A) 
Dahlke, R.: Léčivá síla dýchání (B) 
Gillen, G.: Stroke rehabilitation (B) 
Hátlová, B.: Kinezioterapie v  léčbě psychiatrických  
 onemocnění (A) 
Hort, J.: Paměť a její poruchy (B) 
Kondáš, O.: Psychológia v liečebnej rehabilitácii (B) 
Kondáš, O.: Kapitoly z klinickej psychológie (E) 
Křivohlavý, J.: Psychologie smysluplnosti  

existence (A) 
Matějček, Z.: Psychologie nemocných a zdravotně  
 postižených dětí (A) 
Šulová, L.: Raný psychický vývoj dítěte 
Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající  
 profese (A) 
Vašina, L.: Klinická psychologie a somatická  
 psychoterapie 
	
METODOLOGIE	VĚDY	A	STATISTICKÉHO	
ZPRACOVÁNÍ	DAT	II.:	
E-learningový kurz Fyzioterapie	‐ Metodologie	vědy		

a	statistické	zpracování	dat	 na adrese  
http://dl.cuni.cz   

Zvárová, J.: Základy statistiky pro biomedicínské  
 obory (A) 
	
PATOFYZIOLOGIE	A	TERAPIE	BOLESTI:	
+Melzack, R.: Záhada bolesti (B) 
+McMahon, S. B.: Wall and Melzack's textbook of  
 pain, 2013 (2006 - B) 
+Rokyta, R., Kozák, J.: Bolest : monografie 

algeziologie. 2012 (B) 
*Hakl, M.: Léčba bolesti : současné přístupy k léčbě  
 bolesti a bolestivých syndromů. 2013(B) 
+Kolář, P.: Rehabilitace v klinické praxi (A) 
*Kolář, P: Základy klinické rehabilitace. 2021 (A) 
*Opavský, J.: Bolest v ambulantní praxi :  

od diagnózy k léčbě častých bolest. stavů(B) 
+Di Cara, V.: Vše o léčbě bolesti : přír. pro sestry (B) 
+Kozák, J.: Opioidy. Mladá Fronta, 2021 
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+Kerr, M.: Ouch! Why pain hurts, and why it doesn't 
have to, 2021 
 
PSYCHOSOMATIKA:	
+Rudolf, G.: Psychoterapeutická medicína  

a psychosomatika 
+Tress, W.: Základní psychosomatická péče  
+Adler, A.: Umění rozumět : příběh života a nemoci  
 z pohledu individuální psychologie  
+Langmeier, J.: Dětská psychoterapie. 2000  

(Kapitola - Rodinná terapie) (A)  
+Baštecký, J.: Psychosomatická medicína. 1993 (B)  
+Beran, J.: Základy psychoterapie pro lékaře. 2000  
+Danzer G.: Psychosomatika : celostní pohled na 
zdraví těla i duše. 2001 (A)  
+Dörner, K.:,Bláznit je lidské : učebnice psychiatrie  

a psychoterapie. 1999  
+Frankl V.: Teorie a terapie neuróz. 1999  
+Knobloch, F.: Integrovaná psychoterapie. 1993 (B)  
+Kratochvíl, S.: Základy psychoterapie. 2006 (B)  
+Ludewig, K.: Systemická terapie : základy klinické  
 teorie a praxe. 1994  
+Poněšický, J.: Neurózy, psychosomatická 

 onemocnění a psychoterapie. 2004  
+Rieger, Z.: Ostrov rodiny. 2001  
+Skála, J.: Psychoterapie v medicínské praxi.  
 1989 (B)  
+Balint, M.: Lékař, jeho pacient a nemoc. 1999 
 
SPECIÁLNÍ	METODY	FYZIOTERAPIE:	
*Hátlová, B.: Kinezioterapie demencí (B),(E) 
*Janda, V.: Funkční svalový test (A) 
*Lánik, V.: Liečebná telesná výchova a rehabilit. (B) 
*Lippertová-Grünerová, M.: Neurorehabilitace  
 (A),(E) 
*Máček, M.: Pohybová léčba u plicních chorob (B) 
*Morales, R. C.: Orofaciální regulační terapie (A) 
*Müller, I.: Léčebná tělesná výchova v chirurgii,  

traumatologii a ortopedii 
*Novotný, M.: Závratě : diagnostika a léčba (B) 
+Seidl,, F.: Léčebná rehabilitace 
+Sinaki, M.: Basic clinical rehabilitation medicine(B) 
*Smolíková, L.: Fyzioterapie a pohybová léčba u  

chronických plicních onemocnění (A) 
*Trávníčková-Kittlerová, O.: Rehabilitace pacientů  

s onkologickou diagnózou (A) 
+Weber, B. A.: Physiotherapy for respiratory and  

cardiac problems (B) 
 

SPECIÁLNÍ	PEDAGOGIKA:	
Fisher, S:. Speciální pedagogika: edukace a rozvoj  
 osob se somatickým, psychickým  

a sociálním znevýhodněním. 2008 
Fischer, S.: Speciální pedagogika : edukace a rozvoj 

 osob se specifickými potřebami v oblasti  
somatické, psychické a sociální :  
učebnice pro studenty učitelství. 2014 

Michalová, Z.: Speciální pedagogika. 1. díl. 2012 
Michalová, Z. Speciální pedagogika 2. díl. 2012 
Slowík, J.: Speciální pedagogika. Grada, 2016 
Slowík, J. Speciální pedagogika : prevence  

a diagnostika, terapie a poradenství,  
vzdělávání osob s různým postižením, 
člověk s handicapem a společnost. 2007 

Renotiérová, M. Speciální pedagogika. 2006 (A)  
	
TĚLOVÝCHOVNÉ	LÉKAŘSTVÍ:	
McArdle, W. D.: Exercise physiology. 2015 (A) 
Máček, M.: Fyziologie a klinické aspekty pohybové  
 aktivity (A) 
	
ZÁKLADY	LÉKAŘSKÉ	ANTROPOLOGIE	A	
PEDIATRICKÉ	AUXOLOGIE:	
Lebl, J.: Růst dětí a jeho poruchy (A) 
Krásničanová, H.: Kompendium pediatrické  
 auxologie 2005. www.kpa2005.cz  
	
 


