úřadu
bestehen spočívat v něčem
bestechend podmanivý, jímavý
bestrafen potrestat
Betätigungsfeld s pole působnosti
Betrachtung e pozorování, úvaha, zamyšlení
Betrachtungsweise e způsob pojetí
betreffen týkat se
Betriebspsychologie e psychologie práce
bewältigen zvládnout
Bewältigung e zvládnutí
bewenden spokojit se s něčím
Bewertung e zhodnocení
Bewusstsein s vědomí
beziehen vztahovat k něčemu
beziehen aufeinander vztahovat na sebe
BIBB Německý spolkový ústav pro odborné
vzdělávání
biogene Antriebe biogenní motivy
biographische Inventar biografický inventář
brennend palčivý, aktuální
bundeseinheitlich celostátně jednotný
Bůrger-Legitimation občanská legitimace
bůrgerliche Legitimation občanská legitimace
clever chytrý, bystrý, šikovný
Dämpfer r tlumič
darstellen představovat
das Ausspielen des Traumes dohrání snu
das Erleben der Abhängigkeit vom anderen
Menschen prožívání závislosti na druhém člověku
das Erleben der Hilflosigkeit prožívání bezmoci
das Gefühl des Schwächerseins pocit slabosti
Denken s myšlení
deutlich machen objasnit, ozřejmit
Deutung výklad, interpretace
Deutungsmethode e metoda výkladu
Diesseits s tento svět
differentielle Psychologie diferenciální psychologie
Dichotomie e dvojdílnost
Diplomprüfungen závěrečné zkoušky
Durchmusterung e prozkoumání, prohlédnut
durchstehen vydržet, přestá
Ebene e rovina, nížinna
Ehrlichkeit e čestnost
Eigenbeziehung e vztah k sobě samému
Eigenschafts-Modalitäten modality
eichen cejchovat
Einbettung e vložení, zahrnutí
Eindruck r dojem
Eindruckfähigkeit e vnímavost
eine Haltung einnehmen zaujmout postoj
eine Linie verfolgen sledovat určitý směr
Einfluss ausüben mít vliv
einführen uvést, zavést
eingebettet sein být vložen, zahrnut
eingehen přistoupit nač, svolit, souhlasit

eingeklemmt přiskřípnutý, vtěsnaný
Eingeschaft e vlastnost
Eingungtest r test způsobilosti
Einsetzen s nasazení
einsetzen nasadit
einschlägig vztahující se k něčemu, týkající se
Einschränkung e omezení
Einstellung e postoj
Einstellungsskala e postojová škála
Einzeltherapie e terapie jednotlivce
enhalten obsahovat
Enstellung e znetvoření, překroucení, zkomolení
entgegenbringen projevit, projevovat vůči
entlassen propustit
entmutigen zbavit odvahy, zastrašit
Entwicklungstest r vývojový test
Erdkundung e průzlum, šetření
ererben podědit, zdědit
erfassen zahrnout, pojmout
erforschen zkoumat
erheben vznést
erhellen osvětlit
erledigen vyřídit
Ermutigung e povzbuzení, dodání nálady,
povzbuzení
ersehen seznat, postřehnout, vypzorovat
Erscheinungweise e projev
erzwingen vynutit si
Extraversion e extroverze
Fähigkeiten und Fertigkeiten schopnosti a
dovednosti
Fähigkeits-Züge schopnosti
Falter r motýl, můra
Familientherapie e rodinná terapie
faßbar pochopitelný, srozumitelný
Fehlkompensation e chybná kompenzace
Fehlleistung e chybný úkon
festigkeit und Beweglichkeit des seelischen Gefüges
pevnost a pohyblivost duševní struktury
festigkeit und Weite des Kontakts mit der Umwelt
pevnost a šíře kontaktu se sociálním prostředím
jedince
Flexibilität e flexibilita, plynulost
Föderung e podpora, pomoc, přispění
fordern požadovat
fortwirken nadále působit
Frägebogen r dotazník
Frömmigket e zbožnost
frühe Kindheitserinnerungen rané dětské
vzpomínky
führen vést k něčemu
Führungsstil r styl řízení
fünfstufig pětistupňový
Furcht e obava, strach
fürchten obávat se
Gallenleiden s žlučníkové onemocnění
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Geburstschein r rodný list
Gebursturkunde e rocný list
Geburtenkontrolle e kontrola porodonosti
Gedächtnis s paměť
Gedankengang r myšelnkový pochod
geeicht sein být v něčem kovaný
gefangengehalten sein být držev v zajetí
Gefüge e skladba, struktura, složení
Gefühl s cit, pocit
Gefühlsbindung e citová vazba
Gefühlserregbarkeit e emoční vzrušivost
geheime Wunsch tajné přání
Geheimnis s tajemství
Geist r duch
Geistelblitz r osvícení
Geisteskranke r duševně nemocný
Gemeinschaft e společenství
Gemeinschaftgefühl s cit pospolitosti, sociální cit
Gerechtigkeit e spravedlnost
gesamttempo der gesamen Lebensäußerungen
celkové tempo všech životních projevů
Gesetzmäßigket e zákonitost
Geschlecht s pohlaví, rod
Geschöpf s stvoření
Geschwister- und Familienkonstellation
sourozenecká a rodinná kostelace
Gesichtspunkt r hledisko
Gewicht s váha
Gewissenfrage e otázka svědomí
Glaubenssystem r systém víry
Gleichberechtigung e rovnoprávnost
Gleichgewicht s rovnováha
greifbar hmatatelný, dosažitelný
grell pronikavý, křiklavý
Griff r hmat, hmátnutí
Grundstimmung des Gefühls základní citové ladění
Grundumsatz r spotřeba kalorií v lidském těle
během jednoho dne
Gruppenpsychotherapie e skupinová psychoterapie
Handlungsfähigkeit e schopnost profesně jednat
hassen nenávidět
Heimatschein r domovský list
Heiratschein r oddací list
Heiratsurkunde e oddací list
heranwachsend dorůstající, dospívající
heranziehen přitáhnout, získat
herkömlich tradiční, je zvykem
hervorgehen vycházet z něčeho
hervorrufen vyvolat něco
Hilfflosigkeit e bezmocnost
hilfreich pomocný
hindern zabraňovat
hinzutreten přistoupit
Höflichkeit e slušnost, zdvořilost
Hort r záštita, opora, úkryt, útulek, bašta
Hüfte e bok, kyčel

Chancengleichheit e rovná příležitost
Charakteropathie e chakateropathie, psychopatie
Checkliste e katalog, kontrolní seznam, úplný seznam
im Gegensatz v protikladu k
implizieren implikovat
in Angriff nehmen pustit se do něčeho, chopit se
něčeho
in Anspruch nehmen požadovat, zabírat, vyžadovat
in Betracht kommen přicházet v úvahu
in Bezieghung setzen dát do souvisloti
in bezug auf v souvisloti s, se zřetelem k
in Erscheinung treten objevit se
in Teufels Küche kommen dostat se do nesnází
Inkosistenz e nesoudržost, proměnlivost
Intelligentzalter s inteligenční věk
Interessen-Züge zájmy
Introvesrion e introverze
iridisch pozemský
jenseits na oné staně
Jenseits d onen svět
kennzeichen vyznačovat, charakterizovat, vystihnout
podstatné rysy
kennzeichnen označovat, poznamenávat
Kernqualifikationen jádrové kvalifikace
Kohorte e skupina
Kommastelle e desetinná čárka
Kommunikation e komunikace
Konskriptionsschein r konskripční list
Körperartung e tělesný typ
Körperbau r tělesná stavba
Körpermaß s tělesná míra
kräftigen posílit
Kreislauf r krevní oběh
kriesenhafte Störung krizová porucha
kriminelle Vergehen kriminální přečin, provinění
kulturfaire Tests testy nezávislé na kultuře
kulturfreie Tests testy nezávislé na kultuře
kulturgebundene Tests testy svázané s kulturou
kümmern starat se, pečovat
kurzfristig krátkodobý
Längsschnittstudium s dlouhodobé studium
Lebensalter s chronologický věk
Lebenslauf r běh života
Lebensstil r životní styl
lediglich jenom, toliko, pouze
Lehrbrief r výúční list
Lehrlingsausbildung e učňovská příprava
leibsselisch tělesný i duševní
Leistungfähigkeit e výkonnost
liebhaben mít rád, milovat
Licht auf werfen vrhnout světlo
lösen odpoutat se o
Magengeschwür s žaludeční vřed
Mannigfaltigkeit e rozmanitost
Marktpsychologie e psychologie trhu
Maskulinität e maskulinita
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