cerebral palsy mozková obrna
ceremonial obřadný
change změna
character development charakterový vývoj,
povahový vývoj, vývoj osobnosti
character profile charakterový profil, profil
osobnosti
character trait charakterový rys
child dítě
child guidance dětská ordinace, dětská poradna
child psychiatry dětská psychiatrie
childhood dětství
childish dětský
childish behaviour dětské chování
children gang tlupa mladistvých
choice volba
circumscribed ohraničený
circumstantiality zabíhavost, obšírnost, rozvláčnost
clouding of consciousness obluzené vědomí
cold sweat studený pot, ledový pot, pocení z úzkosti
colour blindness barvoslepost
communicated insanity indukovaný blud
community společnost, společenství, komunita
community therapy komunitní terapie
comprehension pochopení, porozumění
compulsion nutkání, puzení
compulsive nutkavý
compulsive act nutkavé jednání
compulsive touching nutkavé dotýkání
compulsive wandering nutkavé toulání
compulsory treatment ochranná léčba
concept pojem
conceptual pojmový
condensation zhuštění, shluknutí
conditioned reflex podmíněný reflex
conditioning podmiňování
confidence důvěra
conflict spor, konflikt
confused zmatený, obluzený
confusion zmatení
confusional state stav zmatenosti
conscientiously odpovědně, svědomitě
conscious vědomý
consciousness vědomí
consciousness of objective importance vědomí
objektivní důležitosti
consciousness of subjective importance vědomí
subjektivní důležitosti
consideration úvaha, rozmýšlení, odraz, rozvaha
consolation útěcha
content obsah
controlled association řízené asociace
conviction přesvědčení
coral rubber kaučuk
counter-transference protipřenos
course of the disease průběh nemoci

court justiční soud
creative plodný, tvůrčí
crime zločin
crisis krize, ataka, záchvat, nával
crowd dav
cry křik, výkřik, zvolání, křičet
crying pláč, naříkání
cryptoconfusial state obnubilace, mrákotný stav
vigilambulantní
daily life všední život
danger nebezpečí
day hospital denní stacionář, denní sanatorium
day residues denní zbytky, zbytky ze dne
day-dreaming denní snění
deaf-mute hluchoněmý
deafness hluchota, hluchost
death smrt
death instinct instinkt, pud smrti
debility slabost
decay úpadek
decision rozhodnutí
deep hluboký
defect porucha, narušení
defective development chorobný vývoj, chybný
vývoj, narušený vývoj
defence obrana, ochrana
defence mechanism obranný mechanismus
dehumanisation odlidštění
delayed odkládaný, zpožďovaný
delusion blud
delusion of grandeur makromanický blud,
megalomanický blud, velikášský blud
delusion of influence blud ovlivňování
delusion of persecution persekuční blud
delusion of reference blud vztahovačnosti
delusional idea bludná představa, bludný nápad
denial odpírání, zdráhání, popření
dependence závislost, nesamostatnost
depression deprese
deprivation nedostatek, chybění, deprivace
deprivation of civil rights zbavení způsobilosti
k právním úkonům
depth psychology hlubinná psychologie
derealization derealizace, odcizení
derivate of the unconscious odvozený od nevědomý
desire přání
despair zoufalství
destiny osud
destructiveness ničivost
desultory thinking povrchní myšlení, těkavé myšlení
deterioration úbytek, snížení, zhoršení
development vývoj
deviation odchylka, úchylnost
devil čert, ďábel
didactic psychoanalysis cvičná psychoanalýza
digressive thinking zabíhavé myšlení
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disappointment zklamání
disavowal popření
discharge of probation podmínečné propuštění
z výkonu trestu
disconsolate bezútěšný, neutěšitelný
discursive thinking rozbíhavé myšlení
disease nemoc, choroba
disinhibition odtlumení
disintegration of thought rozpadlé myšlení,
roztříštěné myšlení
disobedience neposlušnost
displacement přesun
distractibility odklonitelnost
distraction odchýlení, odvedení
distribution rozdělení
disturbance porucha, narušení
diurnal changes denní kolísání
dizziness závrať
dotage senilita
double personality rozdvojení osobnosti
drawing kresba, náčrtek
dread děs, leknutí, úlek, bázeň, strach, hrůza
dream sen
dream content obsah snu
dream interpretation výklad snů
dream screen pozadí snu
dreamy state mrákotný stav, obnubilace, unciální
záchvat, krize
drive pud
drive for power touha po moci
drug addiction toxikománie, drogová závislost,
náruživost
drug dependence léková závislost, drogová závislost
drug sensitivity léková přecitlivělost
drunkenness opilost, opojení, ebrieta
dual personality rozdvojení osobnosti
dumb němý
duration trvání
dysphoria rozlada
dysthymia rozlada
eager beaver pan
early childhood rané dětství
educable vychovatelný, vzdělavatelný
educational guidance školní poradenství
ego weakness slabost "já"
ego-consciousness vědomí "já"
egosyntonic sobě odpovídající, egosytonní
elation elace, exaltace, povznesená nálada,
přemrštěnost, přepjatost
embarrassment rozpaky
emotion emoce, afekt, cit
emotional deprivation citová deprivace
emotional poverty emoční oploštěnost
emotional repression emoční vytěsnění
empathy empatie, vcítění
endanger ohrozit

engram engram, vzpomínková stopa, paměťová
stopa, emgram
enlightenment osvícení
enthusiasm nadšení
environment prostředí
envy závist
equivocal dvojsmyslný, dvojznačný
escapism únikové chování
estrangement odcizení
event událost, zážitek
evil eye uhrančivý pohled
excitability dráždivost, vzrušivost
excitation podráždění, vzrušení
excitement podráždění, vzrušení
exhaustion vyčerpání, exhausce
existence bytí, existence
existential analysis existenciální analýza
existential order existenciální řád, existenciální
pořádek
existential orientation existenciální orientace
expectation očekávání
experience zážitek, zkušenost
expression výraz
extreme side of the funicular polygon strana krajní
čáry výslednicové
eye contact oční kontakt, kontakt z očí do očí
face obličej
facetiousness nejasné vtipkování, moria
facilitation usnadnění, ulehčení, facilitace, klestění
failure chyba, neúspěch, selhání
family care rodinná péče, opatera
fate osud
father substitute náhradní otec
fatigue únava, vyčerpání
fatuous hloupý, pošetilý
fear strach
feeblemindedness slabomyslnost, mentální retardace,
zaostalost
feeling cit
field of consciousness pole vědomí
final účelový
fit záchvat, krize, ataka, nával, schopný, vhodný
fit of dizzy spell záchvat závratí
fit of furor záchvat zuřivosti
fit of outburst záchvat zlosti
fit of range záchvat zlosti
fit of temper záchvat zlosti
flattening of affect emoční oploštěnost, emoční
chudost
flight into illness útěk do nemoci
flight into work útěk do práce
flight of ideas myšlenkový trysk
focus ložisko, ohnisko
food potrava
forensic forenzní, soudní
forget zapomenout

3

forgive odpustit
forsaken zpustlý, zanedbaný, bezprizorní, opuštěný
foster-mother adoptivní matka
frame of reference systém vztahů, vztahový rámec
free association volné asociace
free floating anxiety fluktuující úzkost
free will svobodná vůle
fright děs, leknutí, úlek, bázeň, strach, hrůza
furor zlost
fusion of instincts směs pudů
gain from illness zisk z nemoci
gait krok, chůze chod
gambler hazardní hráč
game hra
gang parta
gift nadání
gifted nadaný
glance pohled
grasshopper mind povrchové myšlení, těkavé
myšlení
gratification of need uspokojení potřeby, ukojení
potřeby
grief zármutek, bol, hoře
group hunting výběr v
group therapy skupinová terapie
guardian poručník, opatrovník
guilty vinen
gunner střelecký důstojník
habitation přivyknutí, návyk
hallucination halucinace, přelud
hallucination of smell čichová halucinace
head hlava
headache bolest hlavy
healing léčení, úzdrava, hojení
helplessness bezmocnost
herd instinct stádní pud, sociální instinkt
heredity dědičnost
hoarding hromadění, křečkování
homesickness nostalgie, stesk po domově
hopeless beznadějný, zoufalý
hospital for inebriates protialkoholní léčebna
hot stand-by záloha
hypersensitivity přecitlivělost, nedůtklivost
hypnagogic imagery hypnagogická halucinace
id ono
illegitimate child nemanželské dítě
illiterate analfabet
illness nemoc
illusion iluze
image obraz, představa
imagination představivost
imitation napodobení
immaturity nezralost
impaired judgement slabost soudnosti, slabost
úsudku
importunity vtíravost

impotency impotence
imprinting vtisk, ražba, imprinting
imprinting capacity vštípivost
impudence nestydatost, nestoudnost, drzost,
troufalost
impulse popud, podnět
impulse blocking útlum pudů
impulsive act afektogenní jednání, afektivní jednání
impulsive behaviour impulsivní jednání, impulsivní
chování
inaccuracy nepřesnost
inaptness neschopnost, nevhodnost
inattentative nepozorný
incapacity neschopnost
incomprehensible nepochopitelný
incomprehensive nechápající
incongruous nevhodný, nemístný, nepřípadný
incurability nevyléčitelnost
independent nezávislý
indifference lhostejnost, nezúčastněnost
indifferent lhostejný, indiferentní
induced delusion indukovaný blud
inebriation opilost, opojení, ebrieta
inertia setrvačnost, netečnost
infancy předškolní věk
inferiority complex komplex méněcennosti
inhibited communication porucha snížení kontaktu,
inhibice komunikace
inhibition útlum, zábrana, inhibice
injury poranění, poškození, trauma
insanity duševní porucha, nemoc, onemocnění,
šílenství, choromyslnost
inscrutable nevcítitelný, neproniknutelný
insecurity nejistota
insensitivity necitelnost
insight náhled, vhled
instability nestálost
instinct to dominate pud ovládat
instinct to master pud ovládat
instinctual aim pudový cíl
instinctual impulse pudové hnutí
institutionalization umístění do nemocnice,
hospitalizace
integration of experience zpracování zážitku
intentional úmyslný, záměrný
internalization zvnitřnění, interiorizace
interpretation výklad, interpretace
interview pohovor
inverted V-antenna anténa
involuntary nedobrovolný, bezděčný
involutional depression involuční deprese
irascible vzteklý, hněvivý
irresponsibility nezodpovědnost
jactatio capitis et corporis jactatio capitis et corporis
jealously žárlivost
judgment soud, úsudek, posouzení, posudek
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