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3. ročník
ERGOTERAPIE (2LF203_1):
*Pfeiffer, J.: Ergoterapie : základní informace o oboru
pro všechny pracovníky v rehabilitaci. 2001
*Krivošíková M.: Úvod do ergoterapie (A)
+Jelínková, J.:Ergoterapie. Portál, 2009
GYNEKOLOGIE (2LF203_2):
*Rob, L.: Gynekologie. Galén (A)
*Binder, T.: Porodnictví, Karolinum (A)
*Roztočil, A.: Porodnictví (A)
HYGIENA (2LF203_3):
*Provazník, K.: Manuál prevence v lékařské praxi.
Díl I-IX (B),(E)
Dostupný z:
https://www.zdravcentra.cz/cps/rde/xchg/zc/xsl/3141_1
335.html
JÓGA (2LF203_6) (PVP):
Votava, J.: Jóga očima lékařů (B)
+Dostálek, C.: Hathajóga
+Liberdová, J.: Cesta ke zdraví tělesně oslabených :
zvláště roztrouš. sklerózou (edice Roska č. 2)
KLINICKÁ PSYCHOLOGIE (2LF203_4):
*Baštecká, B.: Základy klinické psychologie (A)
+Baštecká,B.: Psychologická encyklopedie :
aplikovaná psychologie
+Brichcín, M.: Vůle a sebekontrola (A)
+Broome, A.: Health psychology (A)
+Čížková, K.: Tanečně-pohybová terapie (A),(C)
+Dahlke,R.: Léčivá síla dýchání (B)
+Gillen, G.: Stroke rehabilitation (B)
*Hátlová, B.: Kinezioterapie v
léčbě psychiatrických onemocnění (A)
+Hátlová,B.: Kapitoly z teorie psychomotorické
terapie (E)
+Hort,J.: Paměť a její poruchy (A)
*Křivohlavý, J.: Psychologie zdraví (A)
+Kratochvíl, S.: Základy psychoterapie (B)
*Říčan, P.: Dětská klinická psychologie (A)
+Šiffelová, D.: Rogersovská psychoterapie pro 21.
století (C)
*Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající
profese (A)
+Vašina, L.: Klinická psychologie a somatická
psychoterapie

METODY KINEZIOTERAPIE II. (2LF203_5):
viz literatura 2. ročník
PSYCHIATRIE (2LF203_7):
*Zvolský, P.: Obecná psychiatrie (A)
*Zvolský, P.: Speciální psychiatrie (A)
+Hort,V.: Dětská a adolescentní psychiatrie (A)
+Raboch, J.: Psychiatrie : minimum pro praxi (A)
SEMINÁŘ K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI
(2LF203_13):
*Frömel, K.: Kompendium psaní a publikování v
kinantropologii: Vydavatelství UP, 2002.
+Publication Manual of the American Psychological
Association, 2001.
SOCIÁLNÍ REHABILITACE (2LF203_8):
SPECIÁLNÍ FYZIOTERAPIE (2LF203_9):
*Kolář, P.: Rehabilitace v klinické praxi (A)
+Alušík Š.: Revmatologie
+Donner, C. F.: Pulmonary rehabilitation
+Dylevský, I.: Funkční anatomie člověka (A)
+Dylevský, I.: Kineziologie, kinezioterapie a
fyzioterapie (A)
+Gangale, D.: Rehabilitace orofaciální oblasti (A)
+Gúth, A.: Vyšetrovacie a liečebné metodiky
pre fyzioterapeutov (A)
+Haladová, E.: Vyšetřovací metody
hybného systému (A)
+Haladová, E.: Léčebná tělesná výchova : cvičení (A)
+Hromádková, J.: Fyzioterapie (A)
+Janda, V.: Svalové funkční testy (B)
+Janda, V.: Vyšetřování hybnosti (A)
+Janda, V.: Základy kliniky funkčních (neparetických)
hybných poruch
+Janda, V.: Funkční svalový test (A)
+Kabelíková, K.: Cvičení k obnovení a
udržování svalové rovnováhy (B)
+Králová, M.: Rehabilitace u revmatických nemocí (A)
+Kraus, J.: Dětská mozková obrna (A)
+Lewit, K.: Manipulační léčba v myoskeletální
medicíně (A)
+Lipertová-Grünerová, M.: Neurorehabilitace (A)
+Máček, M.: Pohybová léčba u plicních chorob (B)
+Máček, M.: Fyzioterapie a pohybová léčba u
chronické obstrukční plicní nemoci (B)
+Page, P.: Assessment and treatment of muscle
imbalance : the Janda approach
+Pavlů, D.: Speciální fyziot. koncepty a metody (A)
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+Pfeiffer, J.: Neurologie v rehabilitaci (A)
+Poděbradský, J.: Fyzikální terapie I., II. (A)
+Trojan, S.: Fyziologie a léčebná rehabilitace
motoriky člověka (A)
+Véle, F.: Kineziologie pro klinickou praxi (A)
+Vojta, V.: Vojtův princip (A)
+Vojta, V.: Mozkové hybné poruchy
v kojeneckém věku (A)
SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA (2LF203_10):
*Pipeková, J.: Kapitoly ze speciální pedagogiky (A)
*Renotiérová, M.: Speciální pedagogika (A)
*Titzl, B.: Postižený člověk ve společnosti
Časopis Speciální pedagogika
Povinně jeden titul z oboru dle vlastního výběru
TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ (2LF203_12):
+ Kučera, M.: Sportovní medicína (A)
+ Literatura na internetových stránkách Kliniky
tělovýchovného lékařství
Kučera, M.: Pohyb v prevenci a terapii (A)
Kučera, M.: Pohybový systém a zátěž (A)
Máček, M.: Fyziologie a patofyziologie
tělesné zátěže (A)
TV A SPORT ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
(2LF203_11):
Winnick, J. P.: Adapted physical education and sport
DePauw, K. P.: Disability sport
Johnson, Robin: Paralympic sports events
Annie Kerr, Ian Stafford, How to coach disabled
people
Thomas, N.: Disability, sport, society
Hruša, J.: Česká škola: lyžování tělesně
postižených
Kábele, J.: Sport vozíčkářů
Časopisy – Paraplegia News, Adapted Physical Culture
and Sport, Sport and Spokes

