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ÍDĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ  podávají soustavný výklad naší historie od pravěku 

až po vstup České republiky do Evropské unie v roce 2004. Sledují vývoj českého 
státu a národa, stejně jako menšin žijících na českém území, zejména Židů, Němců, 
Slováků a Poláků. Osu výkladu tvoří proměny státu (včetně území patřících k němu 
jen dočasně) a společnosti v něm žijící, ale pozornost je věnována rovněž kultuře, 
náboženství, populačnímu vývoji a tisíciletému přetváření krajinného prostředí. Za 
vedení dvojice předních českých historiků – Jaroslava Pánka a Oldřicha Tůmy – knihu 
zpracoval kolektiv odborníků z Historického ústavu a z Ústavu pro soudobé dějiny 
Akademie věd České republiky. 

Kniha je určena nejen studentům historie, ale i širokému okruhu čtenářů, kteří se 
zajímají o dějinné základy naší současnosti.

Druhé, doplněné vydání obsahuje bohatý obrazový doprovod (133 ilustrací 
a fotografií) a 16 map zachycujících územní vývoj českých zemí.  Knihu uzavírá nová 
kapitola věnovaná událostem let 1993–2004.

[Autoři] využili svých pedagogických zkušeností při koncipování tohoto textu, 
který vyniká nad podobnými souhrny přehledností a zřetelem k tomu, co dnešní 
čtenář by měl znát o minulosti národní v kontextu evropském. [...] považuji text za 
nejvýš aktuální přínos současného bádání u nás, který může působit k odstraňování 
předsudků a zvažování úlohy historického vědomí v současném životě.
Z posudku prof. Josefa Petráně k prvnímu vydání

DĚJINY
ČESKÝCH ZEMÍ

J A R O S L AV  PÁ N E K , 
O L D Ř I C H  T Ů M A  

A  K O L E K T I V
K A R O L I N U M

100 LET REPUBLIKY

BROŽOVANÁ, 676 S., 
2., DOPLNĚNÉ VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3994-9
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3998-7 

Dějiny českých zemí
JAROSLAV PÁNEK – 
OLDŘICH TŮMA A KOL.

Kniha Dějiny českých zemí podává soustavný 
výklad naší historie od pravěku až do vstupu 
České republiky do EU v roce 2004. Sleduje vý-
voj českého státu a národa, stejně jako men-
šin žijících na českém území, zejména Židů, 
Němců, Poláků a Slováků. Osu výkladu tvoří 
proměny státu (včetně území, která k němu 
patřila jen dočasně) a společnosti v něm ži-
jící, ale vyvážená pozornost je věnována rov-
něž kultuře, náboženství, populačnímu vývoji 
a tisíciletému přetváření krajinného prostředí. 
Za vedení dvojice předních českých histori-
ků – Jaroslava Pánka a Oldřicha Tůmy – kni-
hu zpracoval kolektiv odborníků z Historic-
kého ústavu a z Ústavu pro soudobé dějiny 
Akademie věd České republiky. Dílo je určeno 
nejen studentům historie, ale i širokému okru-
hu čtenářů, kteří se zajímají o dějinné základy 
naší současnosti. Druhé vydání, s rozšířeným 
obrazovým doprovodem.

This is unquestionably the best single volume 
English  language history now available, and it 
is enhanced by multilanguage bibliographies 
and a set of beautiful color maps. Essential.

— Choice

Jaroslav Pánek (* 1947)
V současnosti je ředitelem Českého historického ústavu 
v Římě. Zaměřuje se na české i evropské dějiny raného 
novověku (16.–18. století).

Oldřich Tůma (* 1950)
Specializuje se na české a československé dějiny po ro-
ce 1945, historii střední a východní Evropy a historii stu-
dené války. Dlouholetý ředitel Ústavu pro soudobé ději-
ny Akademie věd České republiky.
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Původně takřka bezmezná důvěra čes-
ké veřejnosti v prospěšnost liberální 
ekonomické doktríny se proti roku 1990 
snížila na polovinu. Ekonomické a po-
sléze i politické problémy vyústily v osla-
bení premiéra Klause a útěk jeho dosa-
vadních spojenců poté, co se objevily 
závažné nesrovnalosti v účetnictví vlád-
ních stran odpovědných za ekono miku. 
Klausovy spory s prezidentem Havlem, 
do té doby na veřejnosti náznakové, se 
změnily v otevřenou a dlouhodobou 
roztržku, když se prezident, do té doby 
loajálně podporující vládní politiky, při-
pojil ke kritikům.

[…]

Výklad, podle něhož byl politický úspěch 
českých ekonomů založen více na bez-
ostyšnosti a průraznosti než na znalos-
tech a schopnostech, se od té doby stal 
stálou součástí českých debat o bilanci 
transformace, stejně jako otázka, zda se 
ekonomické reformy podařily, či nepo-
dařily. Podle výkladu Martina Myanta, 
komentujícího reformní myšlení a sna-
hy v české ekonomii od 60. let, bylo po-
převratové přesvědčení o předurčenosti 
k úspěchu a odvaha k národním expe-
rimentům způsobeny provinciálností 
místních ekonomických elit, čímž se 
poměry v Praze odlišovaly od Varšavy 
nebo Budapešti, jejichž akademické in-
stituce neztratily živý kontakt s vývo-
jem oborového myšlení v jeho hlavních 
centrech.

Nesporné bylo, že Česká republi-
ka přes velké počáteční sebevědomí 
a slovní radikalismus vycházela z me-
zinárodního srovnání transformačních 
ekonomik jako země sice profi tující 
z historického náskoku a politicky ne-
obyčejně stabilní, ale také málo dyna-
mická a zahlcená nečekanými potížemi.

[…]

Neexistovala stabilní „Evropa“, k níž by 
bylo možné se postupně připojit, ale dy-
namický projekt. Připojení se k němu 
tak podle slov českých vyjednavačů 
představovalo úkol podobný „střelbě 
na běžící terč“. Směřování EU navíc vy-
cházelo ze zkušeností a potřeb starých 
členů, noví měli jedinou možnost – při-
dat se, k čemuž ale museli splnit dlou-
hou řadu podmínek.  Po vymanění se 
z iluzí o zrodu ekonomického tygra, 
který si bude moci sám klást podmín-
ky, zvítězilo na vládní a diplomatické 
úrovni pragmatické poznání, že pod-
mínky klade EU a České republice ne-
zbývá, než je splnit.

Provázela ho kritická diskuse o Ev-
ropě pramenící už na samém počátku 
90. let. Diskusi lze vymezit dvěma kraj-
ními póly. První litoval, že politicky tvo-
řiví Češi se kvůli desetiletí trvající so-
větské nadvládě ocitli v pozici, v níž jim 
nezbývá než do značné míry přistupo-
vat na cizí pravidla; žádal do budouc-
na ochranu zbytkové státní suverenity, 
přičemž evropské politiky vesměs po-
suzoval jako chybující a očekával od 
nich do budoucna nesnáze, ne -li ka-
tastrofy. Druhý, opačný pól vítal vnější 
tlak a evropské formování práva a pra-
videl jako spásu před provinciálními 
a konzervativními českými elitami, ne-
schopnými vizionářství a vůdcovství; 
evropská integrace pro něj představo-
vala optimistický bod v celkově neváb-
ných politických a sociálních reá liích 
postkomunismu. Je přirozené, že ná-
zory většiny lidí kolísaly mezi těmito 
krajními póly, přičemž v politických 
elitách a celostátních médiích pro-
jevy nechuti a nepřátelského postoje 
vůči evropské politice postupem času 
spíše rostly. Nicméně ani tyto postoje 
se nevylučovaly s vědomím, že žádná 
reál ná alternativa nepřichází v úvahu. 
Veřejnost, která v této věci byla po ce-
lou dobu EU nakloněnější než politické 
elity a média, to v červnu 2003 stvrdi-
la jednoznačným výsledkem referenda 
(ano 77,3 %).
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Text

NÁROD A DĚJINY
jako sociologický

problém
TOMÁŠ G.  MASARYK

100 LET REPUBLIKY

Národ a dějiny jako 
sociologický problém
Výbor textů
TOMÁŠ G. MASARYK

Myšlení a působení Tomáše G. Masaryka je 
v české (i odborné) veřejnosti většinou chápá-
no jen v jejich dimenzi fi losofi cké a politické. 
Menší pozornost se věnuje náboženské kom-
ponentě Masarykova myšlení a jeho původní 
„fi losofi cká sociologie“ se vnímá nanejvýš jako 
omezený moment vývoje oboru na cestě k jeho 
dnešní vědeckosti.

Předložený výběr Masarykových sociolo-
gických a sociologizujících textů vztahujících 
se k problematice národa, společnosti, nábo-
ženství a práce se inspiroval pokusem o ak-
tualizaci Masarykových myšlenek pro dnešní 
dobu, který pod názvem Konstruktivní socio-
logická teorie v roce 1994 připravili kanadští 
sociologové A. Woolfolk a J. B. Imber. Vybra-
né texty chtějí poukázat na to, že Masarykovo 
vnímání a řešení sociologických problémů bylo 
pro jeho život, myšlení i jednání důležitější, než 
se často zdá, a že si jeho myšlení svou kritic-
kou a „terapeutickou“ intencí uchovává svůj 
význam dodnes.

Předmluvu napsal Miloš Havelka (FHS UK).

Sociologické a fi losofi cké hledání odpovědí na 
otázky lidského soužití však u Masaryka uka-
zovalo dále a hlouběji: k mravnímu aktivismu, 
demokratické diskusi a humanistickému rám-
ci, vystupujícím proti životní pohodlnosti – 
proti sociálnímu a politickému nezájmu o sféru 
veřejného života – a opřeným o metafyzické, 
nicméně individuálním životem a niterností 
posvěcené ideje. 
— z předmluvy Miloše Havelky

VÁZANÁ, 324 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4120-1
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4140-9
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Největší opravdovostí je obětovat sebe 
sama, a mu čednictví vždy bude nej-
větším důkazem mravní oprav dovosti. 
Proto mučedníci u všech národů po-
sud jsou u veliké vážnosti. Můžeme říci, 
že společnost posud je organizována 
na smrti. Všecko to, co se zdá založeno 
krví, imponuje nám, a neposuzujeme, 
je -li to správné a bylo -li té oběti tře-
ba. Těm lidem, které jsme až do smrti 
pronásledovali, po smrti stavíme ol-
táře. Jaký tu rozpor mezi dneškem 
a včerejškem! A že pak zejména mlá-
dež, u níž není tolik životní zkušenosti, 
u níž je zku šenost in spe, má takovou 
sklonnost k velikým činům, nikdo ne-
bude pochybovat. Není pochybnosti, že 
by mnohý člověk za ideu život položil, 
ale divné je, že týž člověk, když se po 
něm žádá ne život obětovat, ale ně kolik 
let pevně pracovat pro týž národ, nebu-
de pracovat a neodhodlá se k tomuto 
činu, k tomuto heroismu práce drobné, 
nudné. Kdyby někdo chtěl našemu čes-
kému stu dentstvu radit: Nemusíte tolik 
piva vypít a nemusíte tolik prokouřit, 
složte ty peníze pro své nuzné kolegy, 
to by byla láska k bližnímu – vysmá-
li by se mu. Nuže, co to je? Ne, že by ti 
lidé byli zlí, ale je to ta nechuť k malým 
obětem. A požádejte od téhož student-
stva velkou demonstraci, která je mno-
hem hloupější a špatnější – to ano. Co 
je to? Je to přece problém veliký, který 
se sám sebou vtírá.

Ale již vidíme, že je pořád víc a více 
hlasů v době nové, které toto zvlášt-
ní uzpůsobení naší povahy pro hlížejí 
a radí, abychom zanechali tohoto ro-
mantismu. To je něco nového, čeho 
dříve nebývalo, aspoň ne v té míře. 
Tak mluví Havlíček, Dostojevskij. Také 
Američan Howells praví: „Pokusme 
se o to, abychom se dovedli obě tovat 
v malém, abychom se dovedli oběto-

vat pro druhé v maličkostech. To stačí. 
Mnohá žena, která by chtěla pro svého 
muže zemřít, činí ho nešťastným tím, 
že ne dovede pro něho žít. Neopovrhujte 
dnem malých věcí.“ Ruskin píše: „Nej-
větší moudrost není v obětování sebe 
sama, ale naučit se nacházet největší 
potěšení v malých věcech.“ Podobně 
Eliotová. Tyto hlasy jsou něco no vého.

Ovšem, námitka je nasnadě. Neze-
všedníme tou všední drobnou prací? 
Každý z nás se bude modlit s Hálkem: 
„Jen zevšednět mi nedej, bože!“ Nebu-
de malichernost naším ideálem? Nemá 
to být modlitba k nepatrnostem? Ni-
koli! Je rekovnictví, a velké rekovnic-
tví v těchto ne patrných obětech; proto 
se jim vyhýbáme. A pokud se člověk 
nevymaní z tohoto etického materia-
lismu, nedo vede etické činy jinak po-
suzovat.

Vedle toho působí tu ještě jiné vlast-
nosti: jistá divadelnost. Člověk, i když 
umírá, chce umřít s pózou, má to být 
něco, nač lidé ukazují prstem; my 
všichni příliš žijeme v myslích živých 
lidí, nejsme dosti svými. To mnoho pů-
sobí na naši ctižádost, hrdost. Proto 
všecko, co je okázalé, volíme před ne-
okázalým. A mučednictví v tichosti, 
mučednictví neokázalé je velmi řídké. 
Je při rozené, že mučedník chce mít 
útěchu ze všeobecné sympatie. To není 
nic špatného. Ale to druhé je větší. Běží 
o to, v malých věcech vyhledat to velké. 
To tam je. Vlastně to velké i to všední 
je v nás. Kdo dovede ve všedním životě 
těžit hodně mnoho citů, hodně mnoho 
poznatků, ten je zabezpečen a nemusí 
se bát všednosti. To může být všed-
ní život, a přitom nadmíru nevšední 
hloubka citů a poznatků, o které člověk 
zvyklý okáza losti nemá potuchy. Být 
boháčem v sobě, a ne v těch vnějších 
skutcích a v očích jiných!

100 LET REPUBLIKY 5
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Masaryk iritující 
a fascinující
CTIRAD VÁCLAV POSPÍŠIL

Kniha je velmi živým a čtivým zpracováním 
životního příběhu T. G. Masaryka a jeho myš-
lenkového odkazu. Profesor Pospíšil přistupu-
je k minulosti jako ke kořeni naší přítomnos-
ti, skrze niž se snaží poukazovat na aktualitu 
Masarykova poselství. Z nevšedního, bytost-
ného zaujetí postavou prvního prezidenta těží 
především zpracování náboženského rozměru 
jeho osobnosti. Pospíšilův inovativní a překva-
pivý přístup se nevyhýbá ani formulování ur-
čité kritiky a výhrad.

Dílo je adresováno všem zájemcům o tuto 
jedinečnou postavu našich moderních dějin. 
Mnoho podnětného v něm najdou jak ti, kte-
rým jsou blízké Masarykovy humanitní ideály 
a jeho pojetí demokracie, tak křesťané všech 
církví v naší zemi. Kniha vychází u příležitosti 
100. výročí vzniku svobodné republiky Čechů 
a Slováků.

Masaryk totiž nejednoho křesťana irituje svou 
ostrou kritikou kultu, dogmat, scholastické fi -
lozofi e a klerikální politiky či svými sekula-
ristickými tendencemi, na straně druhé bývá 
tentýž křesťan přitahován Masarykovými ná-
boženskými postoji, jejich opravdovostí a od-
vahou, která se odrazila v bojích o Rukopisy, 
v hilsneriádě, v politickém procesu v Záhřebu 
a hlavně ve velkém zápasu o nezávislost re-
publiky. 
 Pospíšilova práce proto není jen jedním 
z dalších děl, které chce objasnit podobu Ma-
sarykova náboženství a tím vyplnit mozaiku 
chápání Masaryka dalším střípkem poznatků. 
Pospíšil se s Masarykem vyrovnává jakožto 
katolický křesťan a tím ukazuje cestu dalším, 
kteří si s Masarykem kvůli jeho rozpolcenosti 
mezi odmítáním církve a jejích nauk na jedné 
straně a křesťanským svědectvím na straně 
druhé nevědí rady.  
— z recenze Jiřího Vogela

BROŽOVANÁ, CCA 320 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4052-5
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4062-4 
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Ctirad Václav Pospíšil (* 1958)
je český římskokatolický teolog, profe-
sor systematické a dogmatické teolo-
gie. Je spoluzakladatelem České chris -
tologické a mariologické akademie. 
Za měřuje se např. na trinitární teologii, 
teologii a přírodní vědy, mariologii a teo -
logickou problematiku spjatou s posta -
vou T. G. Masaryka. Je rovněž duchov-
ním ve farnosti Kunratice.
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Masaryk iritující a fascinující
C T I R A D  VÁC L AV  P O S P Í Š I L
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Ukázka z kapitoly 
Životní drama a myšlenkový odkaz 
T. G. Masaryka
Sil panu prezidentovi pochopitelně 
po osmdesátce kvapem ubývalo. V roce 
1930 zemřel Alois Jirásek a Masaryk 
s trochou černého humoru prohlásil, 
že mu účast na jeho pohřbu připadala 
jako generálka na jeho vlastní funus. 
V témže roce ho z teologických pozic 
evangelické církve uctivě kritizoval 
Hromádka, jak jsme viděli v první ka-
pitole. Katolický spisovatel a důstoj-
ník československé armády Jaroslav 
Durych zase Masaryka vyzval k ná-
vratu do katolické církve. Masaryk mu 
odpověděl velmi hezky. Chápal, že ka-
tolík Durych ztotožňuje náboženství 
s katolicitou, jenomže vztah k Bohu 
a duchovnost se nemusejí nevyhnu-
telně vázat na katolickou výrazovou 
 formu.

Dne 11. května 1930 přišel na audi-
enci k panu prezidentovi františkán-
ský kněz Jan Evangelista Urban. Po-
korně pravil, že jde jako chudý řeholník 
žebrat o Masarykovu duši. Prezident 
zakladatel ho nezesměšnil, ani neod-
byl, ale prostě lidsky mu vyložil svůj 
vlastní duchovní vývoj, pochopitel-
ně zdůraznil, že nikdy nebyl ateistou, 
čímž jako by říkal, nebojte se o mou 
duši, já mám víru a svůj duchovní ži-
vot. Domnívám se, že stejně jako si 
přejeme být respektováni coby kato-
líci nebo evangelíci, musíme se učit 
s úctou a porozuměním vnímat druhé 
a jejich specifi ckou, originální cestu 
k Bohu. Tudy vede cesta k porozumě-
ní nejen Masarykovi, ale také mnoha 
sice necírkevním, nicméně rozhodně 
nikoli nevěřícím lidem naší doby.

[…]

Když v roce 1934 Beneš slavil šedesá-
tiny, Masaryk zažertoval, že parlament 

bude muset odhlasovat zákon, který 
mu umožní odejít z tohoto světa.

Vydržel to jakoby zázrakem až 
do pětaosmdesáti, neboť republika ho 
nutně potřebovala coby sjednocují-
cí symbolickou postavu. Opravdu ra-
zantním způsobem ještě v roce 1935 
prosadil volbu svého nástupce, Edvar-
da Beneše, protože to byl jeho nejbližší 
a nejspolehlivější spolubojovník, člověk, 
který se nesmírně zasloužil o vznik 
Československa a jako diplomat také 
o jeho přežití v meziválečném období. 
Masaryk uměl být uznalý a věrný. Byl 
také pevně přesvědčen, že Beneš je tou 
jedinou a nejlepší osobností pro úřad 
československého prezidenta pro nad-
cházející období. A podle mého soudu 
to prezident zakladatel tenkrát vyhod-
notil zcela správně.

Kdo jiný by unesl strašné břemeno, 
které na Beneše v následujících letech 
dolehlo? Kdo jiný by dokázal v tak dě-
sivé situaci uhájit územní integritu 
státu, byť s nevyhnutelnou ztrátou její 
nejvýchodnější výspy. Kdo kritizuje Be-
neše za to, že nakonec hrál Stalinovu 
kartu, která byla falešná a proradná, 
ať se zamyslí, jestli vůbec měl jiné vý-
chodisko. A kdyby tu nabídnutou kartu 
nezvedl? Neskončil by náhodou ještě 
před květnem 1945 někde na dně moře, 
když by jeho dopravní letadlo jako či-
rou náhodou nedokázalo odstartovat 
a zřítilo se do vln? Jeho přesvědčení, že 
režim, který je nelidský, nemůže trvat 
nekonečně, se po čtyřiceti letech na-
plnilo. Stálo to sice velmi mnoho obětí, 
ale Česká republika a koneckonců i ta 
Slovenská jsou tu a vládne v nich sice 
velmi nedokonalá, ale přece jen demo-
kracie. V tom spatřuji Benešovo vítěz-
ství nad Stalinem, Gottwaldem a jeho 
nástupci, vítězství, jehož se nedočkal 
v tomto světě. To ale z hlediska národ-
ních dějin a z hlediska věčnosti není 
zase tak důležité.

100 LET REPUBLIKY 7
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O ČESKÉ STÁTNOSTI A IDENTITĚ
883 1918 2018

Jiří Přibáň, nar. 25. 8.1967.Vyučuje sociologii
práva, právní teorii a konstitucionalismus na
britské Cardiff University, kde byl v roce 2006
jmenován profesorem v oboru právo. Je auto-
rem a editorem mnoha vědeckých statí a knih,
například Sovereignty in Post-Sovereign Society,
Právní symbolismus, nebo Sociologie práva
a Tyranizovaná spravedlnost – rozhovor
s Karlem Hvížďalou.

Karel Hvížďala, nar. 16. 8.1941 v Praze,
novinář a esejista. Nyní ve svobodném povolání.
Vydal více než třicet knih rozhovorů, mimo
jiné sVáclavem Havlem,Václavem Bělohrad-
ským, Karolem Sidonem, Karlem Schwarzen-
bergem, Jacquesem Rupnikem, pět póz, přes
dvacet rozhlasových her, pět knih o médiích
a dva svazky vzpomínkových textů: Osmý den
týdne a Dobře mrtvý dědeček.

Dialog Karla Hvížďaly, novináře-zvědavce z Prahy,
s Jiřím Přibáněm, právním filosofem z britského Cardiffu,
nad uzlovými body naší historie, ku příležitosti 100.výročí
republiky, v širokém teritoriálním i časovém kontextu
od 9. do 21. století.Toto rozpětí umožnilo nahlédnout
do minulosti a ptát se, proč a jak jsme v různých dobách
vnímali a chápali naše dějiny a co to znamená pro naši
přítomnost i budoucnost. S tímto hledáním je spojena
i snaha zbavit se redukce dějin na projekční plátno našich
frustrací. Autoři zvolili formu dialogu, ve kterém se snaží
vrátit do veřejného prostoru otázky, které se většinou řeší
jen na akademické půdě nebo kterým se vyhýbáme.
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Hledání dějin
O české státnosti a identitě
KAREL HVÍŽĎALA – JIŘÍ PŘIBÁŇ

Dialog Karla Hvížďaly, novináře -zvědavce 
z Prahy, s Jiřím Přibáněm, právním fi losofem 
z britského Cardi� u, nad uzlovými body naší 
historie, ku příležitosti 100. výročí republiky, 
v širokém teritoriálním i časovém kontextu 
od 9. do 21. století. Toto rozpětí umožnilo na-
hlédnout do minulosti a ptát se, proč a jak jsme 
v různých dobách vnímali a chápali naše ději-
ny a co to znamená pro naši přítomnost i bu-
doucnost. S tímto hledáním je spojena i sna-
ha zbavit se redukce dějin na projekční plátno 
našich frustrací. Autoři zvolili formu dialogu, 
ve kterém se snaží vrátit do veřejného prostoru 
otázky, které přicházejí ke slovu většinou jen 
na akademické půdě, nebo se jim dokonce vy-
hýbáme.

Dva našinci, kteří jsou jako doma i v Evropě, 
mají starost: Kam se to vlastně suneme? Zkou-
mají naši minulost, a to úplně celou! Skeptič-
tější novinář znepokojuje sociologizujícího fi -
losofa práva, ale ten se nedá: Dorůstá nám do 
zodpovědného klasika. Inspirující dialog!  
— Petr Pithart 

Přemítání dvou českých intelektuálů o českých 
dějinách, „národním příběhu“, kolektivní paměti 
a současné politice je povinné čtení pro chápání 
hlubších souvislostí „naší nynější krize“. 
— Jacques Rupnik

BROŽOVANÁ, 264 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4047-10
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4103-4
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Karel Hvížďala (* 1941)
je novinář a esejista. Nyní ve svobod-
ném povolání. Vydal více než třicet 
knih rozhovorů, mimo jiné s Václavem 
Havlem, Václavem Bělohradským, Ka-
rolem Sidonem, Karlem Schwarzenber -
gem, Jacquesem Rupnikem, pět próz, 
přes dvacet rozhlasových her, pět knih 
o médiích a dva svazky vzpomínko-
vých textů: Osmý den týdne a Dobře 
mrtvý dědeček.

Jiří Přibáň (* 1967)
vyučuje sociologii práva, právní teo-
rii a konstitucionalismus na britské 
Cardi�  University, kde byl v roce 2006 
jmenován profesorem v oboru právo. 
Je autorem a editorem mnoha vědec-
kých statí a knih, například Sovere-
ignty in Post -Sovereign Society, Práv-
ní symbolismus nebo Sociologie práva 
a Tyranizovaná spravedlnost – rozho-
vor s Karlem Hvížďalou.
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Jak deformovala nacistická okupace 
nebo pozdější komunistická diktatura 
náš vztah ke státnosti i k politice jako 
takové?
Možná bychom tu otázku mohli obrátit 
a zeptat se, do jaké míry náš tradiční 
vztah ke státnosti a politice pozna-
menal i tak výjimečné a kruté období, 
jakým byla nacistická okupace nebo 
formování a vnitřní proměny komu-
nistického režimu. Nacistická okupace 
představovala extrémní dobu, během 
které okupační moc používala válečné 
a terorizující prostředky proti každému 
projevu politické opozice i civilnímu 
obyvatelstvu. Jedinou možnou formou 
opozice se stal odboj. […] Každá tako-
vá extrémní doba nutně vyvolává i zá-
sadní otázky, kdo a jak obstál v této 
extrémní zkoušce morální integrity, 
a také, kdo a proč je v takové situace 
považován za hrdinu a jak si takových 
lidí společnost váží. A hrdinství není 
ctnost, které by si česká společnost ob-
zvlášť vážila, protože před hrdinskými 
skutky odboje dáváme větší symbolic-
kou váhu obětem nacistického teroru. 
O postavě protektorátního předsedy 
vlády Aloise Eliáše se dnes téměř ne-
mluví a tragédie Lidic v naší kolektivní 
paměti překrývá odvahu českosloven-
ských výsadkářů, kteří věděli, že jdou 
na jistou smrt, a přesto se jim podařil 
v celoevropském kontextu protinacis-
tického odboje zcela výjimečný čin. 
Přitom je zajímavé, jak se tyto osudy 
prolínají. Eliáš nastoupil do funkce 
protektorátního ministerského předse-
dy coby symbol vlastenectví a záruka, 
že se moci nechopí čeští fašisté, ote-
vřeně kolaborující s nacistickou oku-
pační mocí. Eliáš dokázal jménem vlá-
dy odmítnout přísahu Adolfu Hitlerovi 
a přitom se angažoval v domácím vo-
jenském odboji, spolupracoval s Bene-
šovou exilovou vládou a v omezeném 
manévrovacím prostoru protektorátu 
se snažil minimalizovat prorůstání ně-
meckých okupačních orgánů a přede-
vším zpravodajských služeb do české 

administrativy. Dokonce se mu i v ta-
kových podmínkách podařilo vytvo-
řit vlastní zpravodajskou síť a Beneš 
z exilu žádal, aby Eliášova vláda ne-
podávala demisi. Klasická politická 
i právní otázka, kde je hranice mezi 
poslušností vynucenou okupantem 
a otevřenou kolaborací, měla v letech 
1939 a 1941 druhořadý význam, protože 
Eliášova vláda měla podporu Benešo-
vy exilové vlády a existovala obecná 
shoda, že rozhodující slovo v osvobo-
zení země bude mít exil, zatímco do-
mácí protektorátní vláda bude aktiv-
ně koordinovat a prosazovat národní 
revoluci, přestože se situace v protek-
torátu stále zhoršovala a domácí fa-
šisté a kolaboranti získávali stále víc 
prostoru. Asi je také vhodné připo-
menout, že 27. září 1941, kdy byl Eliáš 
zatčen, vydal Heydrich Nařízení o vý-
jimečném stavu a následující den vy-
hlásil stanné právo, což jen dokresluje 
skutečnost, že nacistické represe a te-
ror se stupňovaly dávno před atentá-
tem na Heydricha. Eliáš byl odsouzen 
k trestu smrti, což byl důvod, proč Be-
neš vyzval z londýnského exilu Háchu, 
aby abdikoval, ale ten to odmítl. Eliáš 
byl zastřelen popravčí četou 19. června 
1942 – den poté, co v kostele sv. Cyri-
la a Metoděje zahynuli Jozef Gabčík 
a Jan Kubiš a s nimi i další výsadkáři 
Adolf Opálka, Josef Valčík, Josef Bub-
lík, Jan Hrubý a Jaroslav Švarc. Není 
tedy pravda, že by český národ neměl 
hrdiny, ale nemá je v takové oblibě, 
protože dává přednost obětem. Namís-
to aktivního odporu pasivní rezistence, 
to je vzorec chování, který prostupu-
je našimi moderními dějinami. A jak 
víme i ze Škvoreckého románů a poví-
dek, problém není jen v tom, že žijeme 
jako zbabělci, ale především v tom, že 
tito zbabělci berou do vlastních rukou 
právo na historickou odplatu a někdej-
ší selhání pokrytecky kompenzují re-
volučním násilím a sadismem.

100 LET REPUBLIKY 9
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Rozmluvy 
s Antonínem Švehlou 
a o Švehlovi
Vzpomínky agrárního diplomata 
Karla Mečíře
EDUARD KUBŮ – JIŘÍ ŠOUŠA (ED.)

Memoárový text českého žurnalisty, diploma-
ta a literáta Karla Mečíře je věnován Antonínu 
Švehlovi, českému politikovi, státníku, sedlá-
kovi, ale především zakladatelské osobnosti 
Československé republiky, jejího demokratic-
kého řádu. Jedná se o text pozoruhodný, ne-
boť vyjadřuje pohled na Švehlu očima člověka 
z jeho bezprostředního okolí, pohled dlouhole-
tého spolupracovníka, který se formoval hoj-
ným, v jistých pasážích Švehlova života do-
konce každodenním setkáváním. Devatenáct 
tematicky utříděných vzpomínkových pojed-
nání vytváří pestrý kaleidoskop, jenž Švehlu, 
politika ukazujícího se na veřejnosti nepří-
liš často a jen neochotně, vykresluje z lidské 
stránky. Naznačuje stereotypy jeho myšlení 
a chování, dává jeho obrazu širší osobnostní 
rozměr. Komentovaná edice vzpomínek diplo-
mata-bonvivána Karla Mečíře prostřednictvím 
bohatého poznámkového aparátu a dalších 
málo známých dokumentů dává nahlédnout 
do někdy i humorného zákulisí české politi-
ky prvních období Československé republiky.

Knihu doplňuje velkorysá ilustrační výbava.

VÁZANÁ, 1. VYDÁNÍ 

100 LET REPUBLIKY

ROZMLUVY
S ANTONÍNEM ŠVEHLOU

A O ŠVEHLOVI

Vzpomínky agrárního diplomata
karla mečíře

eduard kubů / Jiří ŠouŠa 
(editoři)
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Eduard Kubů (* 1951)
je profesorem Ústavu hospodářských 
a sociálních dějin FF UK. Odborně 
se zaměřuje na moderní hospodářské 
dějiny, dějiny agrarismu a hospodář-
ský nacionalismus.

Jiří Šouša (* 1952)
je docentem na Katedře pomocných 
věd historických a archivního studia 
FF UK. Odborně se zaměřuje na po-
mocné vědy historické novově-
ku – především nejnovější diploma-
tiku a nu mizmatiku, dějiny správy 
19. a 20. století, dějiny bankovnic-
tví a dějiny národního hospodářství 
19. a 20. století, dějiny zemědělství, 
hospodářské kontakty českých zemí 
a Česko slovenska s Latinskou Ame-
rikou v 19. a 20. století.

katalog_2018_podzim_zmenšeno.indd   10 12.09.18   11:20



NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM KATALOG PODZIM 2018

Ukázka z kapitoly VII. 
Antonín Švehla a T. G. Masaryk
Dávno před světovou válkou, když 
jsme mluvili jednou o Masarykovi, 
řekl mi Švehla: „Se všemi svými silný-
mi i slabými stránkami je to přece jen 
osobnost.“ Zřejmě tím myslel na slova 
Goetheho, že „Das grösste Glück der 
Erdenkinder ist nur die Persönlichkeit.“

Švehla byl příliš jasným, jasnozři-
vým, aby neviděl Masarykových sla-
bých stránek. V intimním rozhovoru 
mluvil o nich otevřeně. Nikdy nezavíral 
před nimi oči, a proto nemohl být tak 
trpce a bolestně zklamán jako ti, kdo 
v Masarykovi viděli jakéhosi nadčlo-
věka, prostého lidských slabostí. Ta-
kových bylo dost, a to zrovna v jeho 
bývalé straně. Pamatuji se, jak jeden 
ze „skalních realistů“, který později 
skončil u národních socialistů, mi řekl 
jednou, když již Masaryk byl několik 
let prezidentem: „Co zbylo z toho Ma-
saryka, ke kterému jsme vzhlíželi jako 
ke druhému Husovi nebo Komenské-
mu? Zlý, mstivý dědek!“ To nebyl vý-
raz zloby, nebylo to míněno jako uráž-
ka, byl to prostě výbuch zoufalství 
nad zmařenými iluzemi, nad ztrace-
ným ideálem.

Nebylo myslitelné, že by pronesl po-
dobný výrok Švehla. Jeho znalost pre-
zidentových slabých stránek ho před 
takovým zklamáním chránila. Proto 
také jeho kritika zněla zcela jinak:

„Je hodně tragického v tom, že tento 
profesor, který po celou dobu své čin-
nosti hlásal: nevěřit, nýbrž vědět!, ,stal 
se téměř všem těm, jimž to kázal, neo-
mylným orákulem, autoritou, od níž není 
odvolání. Muž, který své žáky po celý ži-
vot na univerzitě učil kácet modly, stal 
se jim modlou sám, a nejtragičtějším je, 
že to dopouští a trpí. To má nakonec ne-
blahý vliv nejen na ně, ale také na něj 
samého.“

„Mělo by se mu na to poukázat,“ 
pravil jsem.

„Což myslíte, že to nedělám?“ odpoví-
dal Švehla. „Ale není to snadné, věřte mi.“

„Nesnese pravdu?“ dotazoval jsem se.
„Ne, to byste mu křivdil. Snese, ale 

ovšem záleží velmi mnoho na formě. 
Vždyť tu jde o hlavu státu. Často jsem 
přemýšlel, jak mu povědět, co jsem mu 
chtěl říci, a nakonec jsem poznal, že 
se nejlépe osvědčuje systém ridendo 
dicere verum (zaobalit pravdu do žer-
tu nebo do nějaké humorné formy). Ale 
i pak musí být člověk připraven na dis-
kusi, a ta s mužem jako on není snad-
ná.“

100 LET REPUBLIKY 11

katalog_2018_podzim_zmenšeno.indd   11 12.09.18   11:20



UNIVERZITA KARLOVA

12

KATALOG PODZIM 2018

Česká secese
PETR WITTLICH

V devadesátých letech 19. století se v Praze, 
podobně jako v Mnichově, Vídni a Berlíně, roz-
vinula činnost spolku mladých umělců, kte-
rý vznikl jako secese (odštěpení) z tradičních 
uměleckých struktur a vytyčil si jako hlavní 
úkol prosazovat nové moderní umění. Spolek 
výtvarných umělců Mánes se stal jádrem ge-
neračního seskupování a od roku 1896, kdy za-
hájil vydávání vlastního periodika Volné smě-
ry, a od roku 1898, kdy otevřel první spolkové 
výstavy, byl již neopominutelným reprezen-
tantem české výtvarné kultury. Pro umělec-
kou orientaci spolku byla hlavním příkladem 
soudobá Francie, pomáhající překonávat lo-
kální nacionalistické zájmy, ale vedení časopi-
su a spolku, kde vynikali výtvarný a literární 
kritik F. X. Šalda, architekt Jan Kotěra, so-
chař Stanislav Sucharda a malíř Jan Preisler, 
sledovalo celou mezinárodní uměleckou scé-
nu. Zápas o naplnění ideálu moderního umě-
ní ukázal potom plný význam pojmu secese, 
když další generace, nastupující po přelomové 
výstavě Edvarda Muncha v Praze (1905), vy-
volala krizi svým příklonem k nejaktuálnější-
mu kubismu. Tento dramatický vývoj českého 
umění je sledován jako postupné vyhraňování 
tří hlavních programových směrů: tendence 
naturalisticko -impresionistické, symbolistické 
a ornamentálně dekorativní. Ty byly realizová-
ny separátně, ale teprve jejich vzájemný vztah 
dává pojmu secese hlubší umělecký smysl.

BROŽOVANÁ, CCA 400 S., 
2., POZMĚNĚNÉ VYDÁNÍ 

VYBÍRÁME Z NAŠICH TITULŮ

Petr Wittlich (* 1932)
patří mezi nejvýznamnější české his-
toriky umění. Od 50. let působí ja-
ko pedagog na Filozofi cké fakultě 
UK, kde v roce 1990 získal docentu-
ru a v roce 1992 byl jmenován profe-
sorem. V letech 1992–2000 byl ředite-
lem Ústavu pro dějiny umění FF UK. 
V roce 1996 byl hostujícím profesorem 
na École pratique des Hautes Étu-
des na pařížské Sorbonně, předná-
šel i ve Vídni či v Montpellier. Je au-
torem řady publikací týkajících se 
českého umění zejména na přelomu 
19. a 20. století, z nichž mnohé byly 
přeloženy do světových jazyků. Stal 
se členem Mezinárodní asociace vý-
tvarných kritiků AICA a Umělec-
kohistorické společnosti v českých 
zemích, je nositelem Medaile F. Palac-
kého AV ČR, stříbrné medaile FF UK, 
zlaté medaile UK, Medaile za zásluhy 
o stát v oblasti umění a kultury a lau-
reátem Ceny Ministerstva kultury.
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Amerika prezidenta 
Granta
JOSEF OPATRNÝ

Osm let prezidentského působení U. S. Granta 
patřilo k nejbouřlivějším obdobím dějin Spoje-
ných států. Znovusjednocení Unie, které bylo 
výsledkem války Severu proti Jihu, otevřelo 
cestu k mohutnému ekonomickému rozvo-
ji nesenému přinejmenším z části výstavbou 
železniční sítě. Lokomotiva se stala symbolem 
technického pokroku, který umožnil vytvoře-
ní obrovského trhu pro zemědělské i průmys-
lové produkty vyráběné s pomocí řady vyná-
lezů měnících kardinálně život všech vrstev 
společnosti. Příležitosti se chopily nejen tisíce 
farmářů, dělníků či inženýrů, ale také politici 
a podvodníci. „Pozlacený věk“, jak tuto dobu 
nazývali už současníci, charakterizovala také 
nebývalá korupce, s níž těžce zápasily úřady, 
nucené věnovat pozornost i konfl iktu indián-
ských obyvatel země a bílé společnosti, posilo-
vané stále sílícím proudem přistěhovalců. Au-
tor se věnuje prakticky všem aspektům života 
v dané době, ať již ve městě, či na venkově. 
Text je doprovázen stovkami dobových ilustra-
cí, přibližujících skutečnou podobu Ameriky 
 sedmdesátých let devatenáctého století.

VÁZANÁ, CCA 300 S., 
2., PŘEPRACOVANÉ VYDÁNÍ 

VYBÍRÁME Z NAŠICH TITULŮ

KA RO LI N U M

Kniha je věnována .......Josef OpatrnýJosef Opatrný (* 1945), český historik a  iberoamerikanista, 
od roku 1990 vedoucí Střediska ibero-amerických studií Fi-
lozofické fakulty Univerzity Karlovy. Je či byl členem edičních 
rad časopisů v České republice i v zahraničí (Cuban Studies 
v Pittsburgu, Journal of Latin American Studies v Cambridge, 
Revista de Indias v Madridu). Absolvoval řadu přednáškových 
a studijních pobytů na Kubě, v Mexiku, USA, Francii, Polsku, 
Německu a zejména Španělsku, kde byl oceněn dvěma pres-
tižními řády (Řádem Isabely Katolické a řádem Za občanské 
zásluhy). Je autorem desítek studií v českých i zahraničních 
časopisech a víc než dvou desítek knižních publikací. Např. 
Antecedentes históricos de la formación de la nación cubana (1986), 
Amerika v proměnách staletí (1998), Válka Mohykánů. Sedmiletá 
válka v Americe (2000), José Antonio Saco y la búsqueda de la 
identidad cubana (2010), Pamatujte na Alamo. Od reality k mýtu 
a zase zpátky (2014), Viva Cuba Libre. Tři války za kubánskou 
nezávislost (2016).
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Josef Opatrný (* 1945)
je historik a iberoamerikanista, od ro-
ku 1990 vedoucí Střediska iberoame-
rických studií (SIAS) Filozofi cké fa-
kulty UK. Je členem edičních rad celé 
řady odborných periodik v České re-
publice i v zahraničí. Absolvoval mno-
ho přednáškových pobytů na uni-
verzitách v Mexiku, Francii, Polsku 
a zejména Španělsku, kde byl oceněn 
prestižním Řádem Isabely Katolické. 
Je nejen autorem mnoha odborných 
publikací, ale zabývá se také literatu-
rou faktu.
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Ukázka z kapitoly Nejblíž Evropě
Mnohem barevněji a různorodě-
ji působilo oblečení žen, podléhající 
i v 70. letech staršímu módnímu im-
perativu. Oděv měl zdůrazňovat vyvi-
nuté poprsí, útlý pas a mohutné hýž-
dě. Proto nezmizely ze šatníků korzety 
a krinolíny 60. let, byť je nemilosrd-
ně atakovali autoři satirických písní 
a fejetonů. Zjevná nepraktičnost módy, 
označované jimi za brzdu normálního 
provozu na ulicích a chodnících, však 
nutila stále větší počet žen, aby opouš-
těly extrémní tvary sukní vyztužených 
koňskými žíněmi a přecházely k civil-
nějším spodničkám z mušelínu, i když 
některé dámy proměnily „kvantitu 
v kvalitu“. Místo obrovské sukně za-
čínají od roku 1868 propagovat „hon-
zíky“, v nichž pomáhají přírodě nejen 
koňské žíně, ale i drátěné konstrukce, 
vytvářející novou siluetu „okouzlující“ 
slečny, kde ono slůvko okouzlující vyja-
dřovalo nepochybně to, co chápaly ge-
nerace dvacátého století pod výrazem 
„sexy“. Zkrácené sukně odkrývají celý 
kotník a vysoké podpatky podtrhují 
tuto linii ženskosti, projevující se i tam, 
kam oko veřejnosti nedohlédlo. Módní 
salony věnovaly stejnou pozornost pru-
hovaným spodničkám a jemným koši-
lím jako sukním, blůzám a šatům s bo-
hatými volány, nabíráním a stuhami. 
Bohatostí se vyznačovaly i klobouky, 
kde móda neměnila jen tvar, ale hlavně 
ozdoby – jednou se zde zaskvěla péra, 
jindy květiny či drobné plody.

Na druhé straně však ovlivňovala móda 
kupodivu málo obuv. Obyvatelé měst 
nosili kožené vysoké boty, zapínané pů-
vodně po straně na knofl íky. Stále větší 
obliby však docházely botky šněrovací 
a ve stále větší míře se objevovaly boty 
s pružnou postranní částí, které držely 
na noze bez tkaniček i knofl íků. Právě 
ve městě se prosazoval úplně jiný typ 
bot – sportovní obuv, užívaná provo-
zovateli lukostřelby, tenisu a kroketu. 
Na rozdíl od výroby kožených bot, kde 

stále vedli ústupový boj řemeslní ševci, 
se tady prosazovala od počátku továr-
ní výroba. Gumové podrážky doplňo-
val kožený či plátěný vršek, uzavřený 
šněrováním. Přes všechny pokroky 
v tvarování nedospěl ještě obuvnický 
průmysl k rozlišení pravé a levé boty 
ani k produkci „polovičních“ čísel. Ve 
srovnání s pozdější dobou si zákazní-
ci nemohli příliš vybírat ani v punčo-
chách a ponožkách – nosily se hlavně 
bavlněné a vlněné v omezené barevné 
škále – hnědé, černé nebo bílé. Ženské 
hedvábné punčochy znamenaly znač-
ný výdaj.

VYBÍRÁME Z NAŠICH TITULŮ 15
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Makroregiony světa
JIŘÍ ANDĚL – IVAN BIČÍK – 
JAN DANIEL BLÁHA

Publikace představuje moderní koncepci vý-
uky regionální geografi e. Svět je zde diferen-
ciován do deseti makroregionů, jejichž členění 
je inspirováno americkými vysokoškolskými 
učebnicemi. V jednotlivých přehledových ma-
pách jsou hodnoceny jak přírodní poměry, 
historické souvislosti, populační charakte-
ristiky, tak hospodářství a aktuální problémy 
v globálním kontextu i v regionální diferenci-
aci jednotlivých makroregionů. Vedle hlavních 
charakteristik makroregionů jsou v podobné 
struktuře vyhodnoceny významné státy včet-
ně jejich klíčových problémů.

Celý svět nelze nikdy popsat celý, pokud to 
má být popis dostatečně podrobný. Lépe ře-
čeno, lze to, ale nemělo by smysl požadovat 
takový objem informací od studentů. Proto 
musí autoři učebnice na začátku vždy pro-
vést selekci, co vybrat, a rozhodnout se také, 
jak vybrané prezentovat. Na autorech tedy 
nesmírně záleží, nakolik bude jejich dílo re-
prezentovat svět a jak dokáže přimět studen-
ty ke schopnosti orientovat se v záplavě in-
formací geografi ckého charakteru a k umění 
je třídit a zpracovat. Každá regionální geo-
grafi e je výrazně autorské dílo a její kvalita 
je přímo úměrná kvalitám autorského týmu. 
V tomto případě jde o autory představující 
v české regionální geografi i naprostou špičku.
— z recenze Tadeusze Siweka

VÁZANÁ, 310 S., 1. VYDÁNÍ 

Jiří Anděl (* 1939)
Je český matematik a matematic-
ký statistik. V letech 1981 až 1993 byl 
vedoucím katedry pravděpodobnos-
ti a matematické statistiky MFF UK. 
V roce 1990 se stal prvním předsedou 
České statistické společnosti. Vý-
znamných výsledků dosáhl v asymp-
totických metodách matematické sta-
tistiky a v analýze časových řad.

Ivan Bičík (* 1943)
Je docentem katedry sociální geogra-
fi e a regionálního rozvoje PřF UK. Věnu-
je se např. problematice dlouhodo bých 
změn využívání krajiny, a regio- 
nálnímu rozvoji. 

Jan Daniel Bláha (* 1981)
Je český kulturní geograf, antropolog 
a kartograf. V současnosti působí na 
katedře geografi e na PřF JEP a na fa-
kultě stavební ČVUT v Praze. Zabývá 
se socio-kulturními aspekty mapo-
vé tvorby a analýzou kartografi ckých 
děl, včetně jejich uživatelského hod-
nocení a vizuální informace v didak-
tice geografi e.

Jiří Anděl
Ivan Bičík

Jan Daniel Bláha
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Čtvrt století 
střední Evropy 
Visegrádské země 
v globálním příběhu 
let 1992–2017
JAN KŘEN

Kniha významného historika Jana Křena 
Čtvrtstoletí střední Evropy se věnuje dosud 
málo zpracovaným soudobým dějinám států 
visegrádské čtyřky, které zasazuje do kontex-
tu evropských i světových dějin. Jádrem knihy 
jsou chronologicky pojaté kapitoly paralelní 
historie visegrádských zemí, které jsou vždy 
kombinované s komparativními a syntetizu-
jícími kapitolami. Svůj originální výklad au-
tor zahajuje rekapitulací vývoje těchto zemí 
ve 20. století, na niž navazuje kapitola o roz-
padu sovětského bloku. Následuje postkomu-
nistická transformace, přijetí do NATO a EU 
a adaptace do těchto struktur, fi nanční krize 
let 2008–2013 a zvláštní pozornost autor vě-
nuje nezadržitelnému postupu globalizace s je-
jími pozitivními stimuly i problémy. Zaměřuje 
se na domácí i zahraniční politiku, hospodář-
ské a  fi nanční otázky a především společnost 
v tomto regionu. Součástí výkladu jsou i ex-
kurzy mimo střední Evropu (na neoliberální 
Západ, do Číny). Šíře a hloubka záběru nijak 
neubírají knize na čtivosti.

Kniha je originální svým konceptem i šíří zá-
běru a autorské kompetence. V centru Křeno-
vy pozornosti stojí vnitřní i zahraniční politika, 
hospodářské a fi nanční otázky, a především 
společnost zkoumaných zemí. [...] To vše je po-
dáno zcela originálním způsobem, přičemž au-
torovy faktografi cké znalosti jsou obdivuhodné.
 
— z recenze Jiřího Peška

VÁZANÁ, CCA 500 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3977-2
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4003-7 
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Jan Křen (* 1930)
je český historik, který se specializu-
je na česko -německé vztahy, a peda-
gog na Institutu mezinárodních studií 
Fakulty sociálních věd UK, na jehož 
založení se podílel a byl jeho prvním 
ředitelem. Stal se jedním z prvních sig-
natářů Charty 77 a spoluorganizoval 
bytové semináře podzemní univerzity. 
K jeho nejdůležitějším knihám patří 
Konfl iktní společenství: Češi a Němci 
1780–1918 a Dvě století střední Evro-
py (cena Magnesia Litera v kategorii 
naučné literatury). V roce 2000 ob-
držel od německého prezidenta Velký 
kříž za zásluhy a od roku 2002 je no-
sitelem medaile Za zásluhy II. stupně.

JA
N

 K
Ř

EN
   

ČT
VR

T 
ST

O
LE

TÍ
 S

TŘ
ED

N
Í E

VR
O

PY

K A RO L I N U M

text o knize

Jan Křen

ČTVRT STOLETÍ
STŘEDNÍ 
EVROPY
1992–2017
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Každá země čtveřice měla v zeměděl-
ství jiné problémy, které též předurčo-
valy rozdílný postup v jednáních s Unií. 
Maďaři a Poláci nejvíc (a dlouho mar-
ně) usilovali o stejné dotace ze Společ-
né zemědělské politiky, jaké mají staří 
členové, a to z protichůdných příčin: 
první potřebovali své produktivní ze-
mědělství udržet, druzí své malový-
robní rolnické zemědělství pozvednout. 
Z desítky kandidátů bylo Polsko nej-
úspěšnější dík své velikosti i tvrdé-
mu vyjednávání a stalo se největším 
příjemcem: jen v letech 2004–2010 
získalo 28 mld. eur. Dotace a vlastní 
podnikavost byly základem, že se tam-
ní zemědělství začalo rychle rozvíjet 
a zanedlouho se Polsko stalo regionální 
mocností i v zemědělství.

Ve zbylé trojici se naopak žehralo 
a žehrá na úpadek zemědělství, kte-
ré se s nižšími dotacemi proti polské 
a evropské konkurenci obtížně prosa-
zuje. Následkem toho farmy tu obhos-
podařují menší rozsah půdy, takže její 
nemalá část zůstává ladem. [...] Čes-
ko jediné ze čtveřice si také neudrželo 
v produkci potravin soběstačnost: zdej-
ší farmy se začaly orientovat na eko-
nomicky výnosné obilnářství a řepku, 
produkty s nízkou přidanou hodnotou 
a nízkou zaměstnaností, přičemž ale 
klesá produkce pro zdravý vývoj pro-
spěšných luštěnin, brambor, cukrov-
ky a zvláště pícnin, neboť těžce upadá 
i nejcennější výroba živočišná.

Zemědělství se všude stává sek-
torem se slabou ekonomickou vahou: 
stále méně pracovních sil živí stále 
více lidí a stejně jako v západní Evro-
pě, ,i současný středoevropský venkov 
přestává být zemědělský, neboť země-
dělstvím se zabývá už jen menšina. [...]

V tom jsou také nové dimenze ze-
mědělského problému: žádné národní 
parky a chráněné krajiny, jakkoli zá-
služné, nemohou nahradit zemědělství, 
jež pro společnost nabývá nyní nové, 
vpravdě civilizační funkce jakožto exis-
tenční záruka krajiny a venkova vů-

bec; velkofarmy tuto záchovnou funkci 
svou chemií a zaměřením jen na zisk 
často neplní. To se už odrazilo a odráží 
i ve Společné zemědělské politice Unie, 
v níž nabývá na váze druhý pilíř, tvo-
řený zvláštním fondem pro rozvoj ven-
kova (EAFRAD), jehož cílem je zlepšo-
vání kvality života na venkově a péče 
o krajinu. Pro postkomunistické země, 
kde je životní prostředí víc poškozeno 
a víc je poškozováno neomezeným za-
stavováním zemědělské půdy, to má 
nejen zvláštní význam ekologický, ale 
dokonce i ekonomický: nedá -li se už 
v samotné zemědělské výrobě počítat 
s růstem počtu pracovních sil, vznika-
jí tu zároveň nové pracovní příležitosti 
v péči o krajinu, o zanedbávané trav-
naté plochy, ubývající vodní zdroje, ja-
kož i v protipovodňové ochraně a v ob-
nově zhoršené občanské vybavenosti 
venkova.

V postkomunistických zemích je 
protiklad města a venkova mnohem 
ostřejší než na Západě: víc se zde roze-
vírají nůžky mezi metropolemi s nad-
průměrnou životní úrovní a venkovem 
s maloměsty, kde jsou největší oblasti 
chudoby; samosprávné orgány, po-
čínaje obcemi, mají největší zásluhy 
o zlepšování stavu venkova, na nějž jde 
též značná část evropských dotací. Po 
rozsáhlých opatřeních proti ničivým 
potopám, stává se nyní aktuálním pro-
blémem boj s hrozbou sucha, zvlášť ak-
tuální v Česku, ležícím na evropském 
rozvodí.

VYBÍRÁME Z NAŠICH TITULŮ 19

katalog_2018_podzim_zmenšeno.indd   19 12.09.18   11:20



UNIVERZITA KARLOVA

20

KATALOG PODZIM 2018

Doba Ježíše 
Nazaretského
Historicko -teologický úvod 
do Nového zákona
MIREIA RYŠKOVÁ

Kniha přináší vhled do prostředí a okolností, 
v nichž žil a působil Ježíš Nazaretský. Je vě-
nována nejen konkrétní historické, nábožen-
ské, sociální a politické problematice spoje-
né s Ježíšovým narozením, působením, smrtí 
a zmrtvýchvstáním, ale poskytuje i širší po-
hled na předchozí a následné dění. V pěti roz-
sáhlých částech může čtenář sledovat události 
a okolnosti, které mu napomohou lépe pochopit, 
k jakým změnám a nábožensko -společenským 
proměnám v 1. stol. n. l. v souvislosti s Ježíšem 
a jeho hnutím docházelo. Dobře známé antické 
dějiny kniha ukazuje ve vztahu k osudu tehdy 
málo známého proroka a učitele, jehož násil-
ná smrt vzápětí začala měnit dějiny. Zároveň 
může sloužit jako zdroj informací pro ty, kdo 
chtějí lépe rozumět novozákonním textům ja-
kožto textům, které vycházely z konkrétní his-
torické zkušenosti.

Doba, o níž pojednává tato kniha, je v nejed-
nom ohledu podobná době naší, a proto je ak-
tuální se jí zabývat; tato podobnost spočívá 
především v tom, že to byla doba mnohých pro-
tikladů, doba nejistot a změn životního stylu, 
doba formování nového hodnotového systému, 
který následně velmi podstatně utvářel právě 
naši kulturu, systému, který je dnes vystaven 
novým konfrontacím. Přála bych si, aby tato 
kniha byla mimo jiné také malým příspěvkem 
k jeho pochopení a ocenění.  
— z úvodu autorky

BROŽOVANÁ, CCA 490 S., 2. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3532-3
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3565-1 

VYBÍRÁME Z NAŠICH TITULŮ

Edice si klade za cíl seznámit čtenáře se současným stavem 
akademického bádání v oblasti teologie, a to jak zpřístupňo-
váním zásadních zahraničních děl, tak vydáváním původních 
prací českých autorů. Záměrně postrádá konfesionální ukot-
vení, a poskytuje tak prostor pro autory všech vyznání a vzá-
jemný dialog. Edice je primárně určena studentům bohoslo-
veckých fakult a teologům, věříme však, že osloví i odborníky 
příbuzných disciplín a širší veřejnost se zájmem o vědeckou 
reflexi křesťanské víry.

Mireia Ryšková text o autorovi
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Text o knize
MIREIA RYŠKOVÁ

Doba Ježíše 
Nazaretského

Karolinum

teologie

V edici Teologie vyšlo:

Mireia Ryšková: Pavel z Tarsu a jeho svět
Ctirad Václav Pospíšil: Zápolení o pravdu, naději a lidskou 
důstojnost
Thomas R. Hatina: Novozákonní teologie a hledání  
její závažnosti

Mireia Ryšková (* 1951)
je česká katolická teoložka. Působí na 
Katedře biblických věd Katolické teo-
logické fakulty UK. Zaměřuje se na no-
vozákonní biblistiku a teologii apošto-
la Pavla.
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Pontius Pilatus
Pilát byl jako správce země kru-
tým a bezohledným vládcem. Tak ho 
charakterizují nejen evangelia, ale 
i Josephus Flavius a Filón. Na jednu 
stranu se Pilát jevil jako tvrdý a ne-
kompromisní člověk, na druhé straně 
to byl slaboch, který podléhal růz-
ným tlakům. Měl touhu zalíbit se cí-
saři a strach ztratit jeho přízeň, proto 
se mohl cítit ohrožen „vydíráním“ Je-
žíšových odpůrců, jak to zachycuje 
J 19,12 („Jestliže ho propustíš, nejsi pří-
tel císařův.“). O této jeho až patolízalské 
povaze svědčí i skutečnost, že jako je-
diný římský úředník nechal v té době 
vybudovat chrám ještě žijícímu císa-
ři Tiberiovi, který byl vůči takovýmto 
poctám značně skeptický. I jeho další 
činy (vojenské zástavy s obrazem císa-
ře v Jeruzalémě, umístění pozlacených 
štítů se jménem Pilátovým a císařo-
vým v Jeruzalémě v Herodově paláci) 
svědčily o jeho touze zavděčit se císaři 
a o jeho averzi vůči Židům a snaze je 
pokořit.

Svou činnost zahájil neslýchanou 
provokací: nechal vnést do Jeruzaléma 
vojenské zástavy svých oddílů s obra-
zem římského orla a císaře. Proti tomu 
se Židé vzbouřili (s krvavými následky 
až k martyriu) a donutili Piláta zástavy 
stáhnout. Další odpor s krvavými ná-
sledky vyvolalo, když dal Pilát pořídit 
vodovod za chrámové peníze. Židé proti 
tomu protestovali, Pilát však rozkázal 
svým vojákům, aby se v civilu vmísili 
mezi lid a na smluvený signál násil-
ně zasáhli. Podobnětomu bylo i se ští-
ty, které nechal umístit v Jeruzalémě, 
avšak na nátlak Židů, kteří si stěžovali 
u císaře Tiberia, je musel nechat pře-
nést do Cesareje do Augustova chrá-
mu. Mezi ním a Židy docházelo často 
ke střetům, a to i krvavým. Lukáš (13,1) 
se zmiňuje o „Galilejcích, jejichž krev 
smísil Pilát s krví jejich obětí“. V roce 
31 zbavil Pilát veleradu defi nitivně prá-
va vynášet rozsudek smrti. Aby ji měl 
více pod kontrolou, přestěhoval její za-

sedání z Chrámu do města. Mimo jiné 
také nechal razit mince s pohanskými 
symboly v podobě posvátných nádob, 
čemuž se ostatní místodržící vyhýba-
li, aby neuráželi židovské náboženské 
cítění. Po nezdařeném pokusu o vyhla-
zení Židů s podporou velitele císařské 
gardy Seiana a po Seianově popravě 
(roku 31) se Pilát začal chovat k Židům 
mírněji. V roce 36 byl císařem odvolán 
na základě stížnosti Samařanů (u syr-
ského legáta Vitellia) a jeho konec je 
nejasný, podle některých údajně spá-
chal sebevraždu.
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Sherabad Oasis: 
Tracing Historical 
Landscape in Southern 
Uzbekistan
LADISLAV STANČO – 
PETRA TUŠLOVÁ (ED.)

Tato práce je druhým svazkem řady zveřej-
ňující výsledky Česko -uzbecké archeologické 
expedice v jižním Uzbekistánu. Zatímco první 
díl byl věnován výkopům na centrální loka-
litě Šerabádské oázy zvané Džandavláttepa, 
druhý svazek představuje vývoj osídlení v celé 
této oáze rekonstruovaný na základě dat z ex-
pedice autora. Využitá metodika zahrnuje jak 
extenzivní, tak intenzivní povrchové prospek-
ce, revize dosavadních publikovaných dat, 
mapových podkladů a satelitních snímků. 
Kromě samotné dynamiky osídlení zájmové 
oblasti od pravěku do moderních dob byl také 
sledován rozvoj zavodňovacích systémů v ní-
žinných stepích.

„Téměř všechen archeologický materiál je he-
lénistický, byli to právě Řekové, kdo tuto hra-
nici neprodyšně uzavřeli a střežili před vpády 
kočovníků ze severu,“ uvedl v tiskové zprávě 
Stančo. „Díky novým objevům se obraz vývoje 
tohoto regionu po vpádu Alexandra Makedon-
ského zásadně mění,“ vysvětlil  Stančo. 
— ČTK 15. 5. 2018

BROŽOVANÁ, CCA 350 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3902-4
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3923-9 

HUMANITNÍ A SPOLEČENSKÉ VĚDY – ARCHEOLOGIE

Ladislav Stančo

Greek Gods in the East
Hellenistic Iconographic Schemes
in Central Asia
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This book focuses on the fate of the Greek mythological 
themes, divine and heroic figures, far in the East, primarily 
in the area of ancient Gandhara and Bactria. In alphabetical 
order, it covers primary iconographic schemes, which the art 
of these areas borrowed from the Hellenistic Mediterranean. 
We can compare how individual typical depictions of Greek 
deities changed and accommodated the taste and ideas of 
the local populace over the centuries. Aside from this, many 
of the originally Greek mythological characters, including 
their typical attributes, became, as this book clearly shows, 
the basis for images of various local Iranian, Indian and 
other deities.

Ladislav Stančo is currently an assistant professor at the 
Institute of Classical Archaeology, Charles University, Prague. 
He has worked at various excavation sites in Europe, Syria 
and Uzbekistan and travelled throughout Central Asia and 
Pakistan. Since 2002, he has led archaeological research 
in southern Uzbekistan: the excavations of Jandavlattepa 
(the first volume of excavation report Jandavlattepa. The 
Excavation Report for Seasons 2002–2006, Karolinum Press, 
Prague 2011, co-edited with K. Abdullaev) and survey of 
the surrounding region. He lectures on Hellenistic art, 
archaeology of Greco-Roman Near East and Central Asia, 
which is also the focus of his research efforts.

stanco_mont.indd   1 10/24/12   9:13 AM

JIŽ VYŠLO:

An oasis, a peculiar word with 
a seemingly clear meaning: “an 
area in a desert where there is 
water and plants” or broadly 
perceived as a general idea: 
“a pleasant place that is sur-
rounded by something unple-
asant”. The very fi rst idea that 
usually comes to our mind hea-
ring that word is a palm-tree 
island lost in the middle of 
sand dunes of a great desert of 
northern Africa or Inner Asia 
being approached by a slowly 
moving camel caravan.
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Renaissance Prague
ELIŠKA FUČÍKOVÁ

PŘEKLAD DEREK PATON

Autorka v této publikaci načrtává obraz Prahy 
z doby, kdy z českého trůnu vládli Jagellonci a první 
Habsburkové. Od poslední třetiny 15. století a v prů-
běhu století šestnáctého začala jednotlivá pražská 
města svým tempem měnit svůj středověký ráz v re-
nesanční, výraznou proměnou prošel rovněž areál 
Pražského hradu, který okrášlila míčovna a leto-
hrádek pro královnu Annu v osvěžující královské 
zahradě. Po historické vstupní části se vydá čtenář 
na cestu s autorkou, která ho zasvěcenými komen-
táři provede renesančně se rozvíjející metropolí Čes-
kého království. Vedle dokumentačních historických 
obrázků a fotografi í exteriérů text provázejí mapky 
s lokalizačním rejstříkem a přehled osobností. Titul 
obsahuje cca 100 obrázků.

Edice, jejíž téma určuje Praha jako historický a kulturní fenomén, si klade za úkol 
výstižným a zasvěceným způsobem ukázat tisíciletý vývoj města s jeho hmot-
nými a duchovními proměnami i jeho pověstný genius loci, a tak i napomáhat 
k šíření povědomí o české kultuře a vzdělanosti. Standardní svazek edice sestává 
ze souhrnného výkladu a „procházky“ Prahou.

BROŽOVANÁ, 184 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3857-7
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The Prague Series Edited by Milada Motlová

PUBLISHED
Eliška Fučíková: Praha rudolfínská (2014)
Eliška Fučíková: Prague in the Reign of Rudolph II (2015)
Kateřina Bečková: Praha: město a řeka (2015)
Jan Royt: Praha Karla IV. (2016)
Jan Royt: The Prague of Charles IV (2016)
Božena Pacáková-Hošťálková: Pražské zahrady a parky 
(2016)
Kateřina Bečková: Prague: the City and Its River (2017)

SOON TO BE PUBLISHED
Eliška Fučíková: Praha renesanční
Božena Pacáková-Hošťálková: Prague Gardens and Parks
Eliška Fučíková: Renaissance Prague
Vít Vlnas: Praha barokní
Petr Wittlich: Praha secesní
Jan Royt: Praha románská a gotická

PRAGUE
THE CITY 

AND ITS RIVER
Kateřina Bečková

KAROLINUM

PRAGUE: THE CITY AND ITS RIVER
The appearance, character, and life of Prague, since 
the birth of the city, has been shaped by the River 
Vltava. The river enabled the settlement of the 
Prague basin and the creation of the capital of the 
Bohemian Kingdom. In the course of its history, the 
city gradually tamed the river. As the appearance of 
Prague changed, so too changed the appearance of 
the Vltava, most radically in the nineteenth century 
when the river banks became architecturally imposing 
riverside roads with grand houses, centres of social 
life, and elegant promenades. The historical bond 
between Prague and the Vltava is outlined in the 
first section of the book, preparing the reader for a 
stroll in photographs that tell the stories of the flour 
mills, bridges, islands, embankments, monuments, 
and social centres. The panoramic views of the town 
from the perspective of the river link together the 
big topics and events of everyday life over the course 
of time. The photographs of contemporary Prague 
are accompanied by historical and documentary 
illustrations, lists of key figures, locations, and maps. 

PRAGUE
ITS GARDENS AND PARKS

Božena Pacáková-Hošťálková
KAROLINUM

PRAGUE: ITS GARDENS AND PARKS 
The Czech metropolis just wouldn’t look the same if its 
evolution had not been marked by the thousand-year 
evolution of its gardens and parks – at its castles, 
monasteries and palaces, public and private. The author 
provides a brilliant, comprehensive and erudite picture 
of how Prague’s parks and gardens were founded and 
took shape, showing how they have changed since the 
Middle Ages, adapting to each successive period and 
style, with the Baroque dominating. The Guide section 
is devoted to groups of parks and gardens, treated 
according to their connection to particular localities, 
beginning with the Castle and Hradčany, moving on 
through the Lesser Quarter, the New Town and Vyše-
hrad to arrive at the districts that have emerged in 
modern times. The focus is on entities that go with 
major cultural monuments, but the former royal game 
parks and modern botanical gardens are by no means 
overlooked. The book benefits immensely from its care-
fully selected photographs and illustrations from key 
historical documents, a glossary, an overview of species 
of trees and shrubs, and lists of prominent individuals 
and the relevant localities. With some of the historic 
gardens the author explains in detail the unique spatial 
relationships that make them particularly special.
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The Prague Series Edited by Milada Motlová

PUBLISHED
Eliška Fučíková: Praha rudolfínská (2014)
Eliška Fučíková: Prague in the Reign of Rudolph II (2015)
Kateřina Bečková: Praha: město a řeka (2015)
Jan Royt: Praha Karla IV. (2016)
Jan Royt: The Prague of Charles IV (2016)
Božena Pacáková-Hošťálková: Praha – zahrady a parky 
(2016)
Kateřina Bečková: Prague: The City and Its River (2016)
Božena Pacáková-Hošťálková: Prague: Its Gardens  
and Parks (2017)

SOON TO BE PUBLISHED
Eliška Fučíková: Praha renesanční
Eliška Fučíková: Renaissance Prague
Vít Vlnas: Praha barokní
Petr Wittlich: Praha secesní
Jan Royt: Praha románská a gotická
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Edice Praha Řídí Milada Motlová

VYDÁNO:
Eliška Fučíková: Praha rudolfínská

PŘIPRAVUJE SE:
Eliška Fučíková: Praha rudolfínská – anglická verze
Kateřina Bečková: Praha: město a řeka
Eliška Fučíková: Praha renesanční
Božena Pacáková-Hošťálková: Pražské zahrady a parky
Jan Royt: Praha Karla IV.
Petr Wittlich: Praha secesní
Jan Royt: Praha románská a gotická

THE PRAGUE 
OF CHARLES IV, 

1316–1378
Jan Royt

KAROLINUM PRESS

PRAHA RUDOLFÍNSKÁ
přivádí čtenáře do časů vlády Rudolfa II. (1576–1611),  
kdy se Praha stává metropolí Svaté říše římské a pražský 
císařský dvůr vyhledávaným místem učenců, umělců i mágů 
a dobrodruhů. Řečeno s autorkou: každý, kdo v říši i mimo 
ni něco znamenal a chtěl něčeho dosáhnout, musel Prahu navští-
vit. Historický exkurz je úvodem k procházce rudolfínskou 
Prahou, dodnes opředenou tajemstvím a legendami. Praž-
ské reálie a umělecké památky té doby – včetně pověstných 
císařských sbírek – oživuje svižný text Elišky Fučíkové, 
provázený reprodukcemi architektury a umění pozdní rene-
sance a manýrismu. Knihu doplňuje dokumentační obrazo-
vý materiál, rejstřík lokací s mapou rudolfínských památek 
a přehled významných osobností.
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Česká secese
PETR WITTLICH

V devadesátých letech 19. století v Praze, po-
dobně jako v Mnichově, Vídni a Berlíně, rozvi-
nula svou činnost skupina mladých umělců, 
která vznikla odštěpením (secesí) z tradičních 
uměleckých struktur a dostala jméno Spolek 
výtvarných umělců Mánes. Z generačně sesku-
peného jádra se vyvinul výrazný reprezentant 
české výtvarné kultury, sledující soudobou me-
zinárodní, zejména francouzskou uměleckou 
scénu. Zápas o naplnění ideálu moderního umě-
ní následně ukázal plný význam pojmu secese. 
V dramatickém vývoji českého umění, zčásti 
vyvolaném příklonem nové generace k nejak-
tuálnějšímu kubismu, se postupně vyhraňovaly 
tři hlavní programové směry: naturalisticko-
-impresionistický, symbolistický a ornamentál-
ně dekorativní. Realizovány byly separátně, ale 
jejich vzájemný vztah dává secesi hlubší umě-
lecký smysl a narušuje obecné povědomí, které 
secesi chápe jako eklektický dekorativní styl, 
který odezněl s počátkem 20. století.

Španělské umění 
od Altamiry po Picassa
PAVEL ŠTĚPÁNEK

Jednotlivé artefakty jsou v tomto přehledném 
vývoji výtvarné kultury Iberského poloostrova 
představeny v historickém a kulturním kon-
textu svého vzniku, s důrazem na univerzální 
hodnoty i na regionální rázovitost, včetně ná-
boženské (křesťanské i muslimské) a profán-
ní symboliky příslušných slohových projevů. 
Předmětem výkladu je zejména mimořádně 
bohaté tzv. Zlaté století (16.–17. stol.).

V jedenácti kapitolách kniha mapuje stě-
žejní díla architektury, sochařství, malířství 
a užitého umění. Formální i obsahová analý-
za a interpretace sleduje průsečíky kulturních 
proudů a programové vazby jednotlivých tvůr-
ců na mnohotvárně pojímanou tradici.

BROŽOVANÁ, CCA 400 S., 
2., POZMĚNĚNÉ VYDÁNÍ

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3980-2

 DĚJINY UMĚNÍ

Španělské umění, jemuž je vě-
nována tato kniha, patří v řadě 
projevů a období k vrcholům 
světového umění. Stačí připo-
menout, že na jeho počátek se 
kladou malířské projevy pravě-
kého člověka ve španělské Alta-
miře, na konec vývojového cyk-
lu klasického umění pak dílo 
Picassovo. 
— z úvodu autora
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Člověk v šíleném dění světa
PETR PRÁŠEK

Gilles Deleuze je autorem, který nám neustále uniká; 
kontinuita jeho myšlení je nabourána mnohými zlo-
my, z nichž tím největším je úzká spolupráce s Féli-
xem Guattarim a neodlišitelnost obou autorů v jejich 
společných textech. Petr Prášek ve svém úvodu do 
Deleuzovy fi losofi e sleduje logiku myšlení, která se 
navzdory těmto zlomům vine celým jeho dílem, a po-
máhá nám obstát při setkání s jeho texty. Představuje 
jej jako nového antropologa, pro kterého je člověk pou-
hou součástí šíleného dění světa, a spolu s Deleuzem 
nás vybízí, abychom se vydali na svou vlastní cestu 
tvoření a dokázali být hodni toho, co se nám přihází.

Svoboda a neklid 
zvířecího života
FLORENCE BURGATOVÁ

PŘEKLAD OLGA SMOLOVÁ 

Fenomenologie animality, jejíž východiska předsta-
vuje kniha Florence Burgatové, neusiluje o etická ře-
šení týkající se statusu zvířat v západní společnos-
ti. Cílem knihy Svoboda a neklid zvířecího života je 
analyzovat způsoby, jakými k životu zvířat přistupo-
vali dědici karteziánského myšlení, a položit zákla-
dy skutečné ontologie animality. Proto se Florence 
Burgatová vrací k autorům jako Hegel, Uexküll, Jo-
nas nebo Merleau -Ponty, pro něž je zvíře tím, kdo 
svému prostředí a chování uděluje vlastní smysl ne-
závisle na člověku.

Pro současné myšlení je charakteristické rozšiřování polí tradičně defi novaných 
oborů, což platí také o fi losofi i. Cílem edice by mělo být výběrem autorů a knih 
(domácích i překladových) předvést tuto tendenci, ukázat cosi jako fi losofi i v di-
alogu s přítomností i mezeras jinými oblastmi vědění. Je však zjevné, že ve slově 

„přítomnost“ je třeba klást důraz nikoli na chronologii, nýbrž na vše, co naše doba 
chápe jako to, co je s ní stále současné.

BROŽOVANÁ, 180 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 180 KČ
ISBN: 978-80-246-4049-5
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4061-7 

BROŽOVANÁ, CCA 300 S., 
1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4056-3
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4060-0
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Text o knize

Člověk v šíleném 
dění světa

Filosofie Gillesa Deleuze 
Petr Prášek

M Y Š L E N Í
S O U Č A S N O S T I

K A R O L I N U M

MS

Edice Myšlení současnosti

Georges Canguilhem: Poznávání života (2017)
Étienne Balibar: Spinoza a politika (2017)
Olivier Mongin: Urbánní situace (2017)
Kateřina Svatoňová – Kateřina Krtilová (eds.):
Mizení (2017)
Françoise Dasturová: Smrt. Esej o konečnosti 
(2017)
Miroslav Petříček: Filosofie en noir (2018)
Petr Prášek: Člověk v šíleném dění světa (2018)

Připravujeme:
Mary Ann Doane: Zrození času kinematografie 
(2018)
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Fragments of Life 
Chronicles of the Gulag
JACQUES ROSSI

PŘEKLAD MARIE-CECILE 
ANTONELLI-STREETOVÁ

Jacques Rossi skončil jako mladý polsko -fran couz ský 
agent Kominterny za stalinských čistek v roce 1937 
v Gulagu. SSSR se mu podařilo opustit teprve v r. 1961 
a svůj další život zasvětil demaskování „největší lži 20. 
století“. Jako autor monumentálního a oceňovaného 
díla The Gulag Handbook demonstroval svoje mimo-
řádné jazykové nadání a skvělou paměť, v Útržcích 
životů čtenáře fascinuje přesným pozorováním kaž-
dodennosti gulagu, mrazivým podáním osudů lidí, 
které tam potkal, a především nezlomnou schopnos-
tí vypointovaného humoru. První anglické vydání.

The Urban Condition
OLIVIER MONGIN

PŘEKLAD GERALD TURNER

Francouzský fi losof a esejista Olivier Mongin píše 
o tom, co dnes, v době globalizace, znamená měs-
to. Nejde ovšem o mezioborový přístup, ale spíše 
o rámec pro konfrontaci různých oborů, jimž je téma 
různým způsobem vlastní – literatury, historie, ar-
chitektury, sociálních věd. Ten by měl umožnit, aby 
se město znovu stalo obecným pojmem: polis. „Ur-
bánní situace“ u Mongina neoznačuje jen vztah mezi 
principy a skutečnostmi urbánního prostoru, ale to, 
co činí město městem, zvláštní zkušenost vzniklou 
na konkrétním místě, která ukazuje, že město není 
jen souborem fyzických objektů, ale věcí myšlení, 
veřejným prostorem, v němž se lze stát součástí ko-
lektivního subjektu, vytvořit společnost. 

Edice Václava Havla představuje navázání na intelektuální činnost myslitele, 
dramatika, disidenta a prezidenta, jehož jméno nese. Tím je fi losofi e současného 
světa, politiky, umění, architektury, nejnovějších obecných dějin, pojednání pro-
blémů, které se dotýkají naší společné odpovědnosti. Úlohou edice je prezentovat 
různorodé pohledy předních osobností na svět kolem nás.

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3700-6
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3721-1 

BROŽOVANÁ, 339 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3293-3
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3321-3 

FILOSOFIE – EDICE VÁCLAVA HAVLA

Jacques R
ossi 

Fragm
ents of Life

Jiří Pribáň (nar. 3. 9. 1926) po maturitě na reálném gymnáziu 
v Chrudimi vystudoval fi losofi i a sociologii na FF UK. V letech 
1952–53 byl asistentem dějin fi losofi e na VŠPHV, 1953 přešel 
do Kabinetu pro fi losofi i ČSAV, kde pracoval nejprve v oddělení 
dějin české fi losofi e, později v oddělení soudobé západní fi losofi e. 
V roce 1967 externě přednášel na FF UK o problémech 
fi losofi cké antropologie a vedl seminář o Heideggerovi. V letech 
1965–66 a 1968–69 pobýval jako stipendista Alexander von 
Humboldt-Sti� ung v Husserlově archivu v Kolíně nad Rýnem 
a ve Freiburgu. Roku 1974 byl z FÚ ČSAV propuštěn, v letech 
1975–89 byl v invalidním důchodu. V osmdesátých letech přispíval 
do samizdatových sborníků a časopisů (Kritický sborník, Pohledy, 
Hostina, PARAF, Obsah ad.) i exilových periodik (Paternoster, 
Listy). Patří k prvním signatářům Charty 77. Po rehabilitaci se 
vrátil do FÚ ČSAV. Knižně vydal: Raná tvorba K. Marxe a B. 
Engelse (SNPL 1958); Hegels Arbeitsbegriff  und die idealistische 
Dialektik (ČSAV 1961 a Darmstadt 1973), Pronikání marxismu 
do českých zemí (NPL 1963), Hegel a Československo (ČSAV 
1964), Filosof Jan Patočka (Institut pro Středoevropskou kulturu 
a politiku 1991, 2. opr. vyd. Oikoymenh 1997), Diskurs na téma 
jedné Klímovy věty a jiné eseje (Pražská imaginace 1991), Ve věci 
Heidegger. Problém Heideggerovy biografi e (Oikoymenh 1997), 
Per viam. Stati a eseje (Torst 2003) aj. 

ISBN 978 -80 -246 -3423-4

Václav Havel Series

VÁCLAV
HAVEL
SERIES

Jacques 
Rossi
Fragments
of Life
Chronicles of the Gulag

KAROLINUM PRESS VÁCLAV HAVEL SERIES 
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Russ – Ukraine – Russia
Scenes from the Cultural History 
of Russian Religiosity
MARTIN C. PUTNA

PŘEKLAD MICHAEL DEAN

Anglický překlad knihy, kterou autor věnoval 
s mediální pozorností prezidentovi ČR Zema-
novi pro potřebné poučení.

Kniha vysvětluje hlavní body ruských kul-
turních a duchovních dějin, jež by měl znát 
každý, kdo chce rozumět tomu, co se děje 
v dnešním Rusku. Výklad dokumentovaný 
na vybraných literárních a uměleckých dí-
lech je veden od „předdějin“ na řeckém Krymu 
po současnost: od svatého Vladimíra k Vla-
dimiru Putinovi, od jurodivých k Pussy Riot. 
Kniha vykládá Rusko „postkoloniálně“, ne jako 
jednotné dějiny ruského impéria, ale jako kom-
plex národních a náboženských tradic, které 
spoluutvářely prostor východní Evropy.

Spartakiads
Physical Culture 
in Communist 
Czechoslovakia
PETR ROUBAL

PŘEKLAD DANIEL MORGAN

Anglická verze knihy oceněné Magnesií Literou 
2016.

Autor vhodně kombinuje teoretické úvahy o pro-
měnách genderu, karnevalové kultuře a pře-
chodových rituálech s detailními informacemi 
o tom, nakolik se díky těmto veleakcím zvyšo-
vala celorepubliková porodnost nebo jak ně-
které malé děti společné vystoupení ignorova-
ly a raději si hrály s pískem. 
— z recenze Jana Lukavce (iLiteratura) 

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3580-4
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3581-1 
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BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3851-5

Petr Roubal 
Spartakiads

KAROLINUM PRESS VÁCLAV HAVEL SERIES 
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in Communist 
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jen tituly-2018.indd   6 15.8.18   13:26

katalog_2018_podzim_zmenšeno.indd   27 12.09.18   11:20



UNIVERZITA KARLOVA

28

KATALOG PODZIM 2018

Dějiny českých zemí
JAROSLAV PÁNEK – 
OLDŘICH TŮMA A KOL.

Publikace podává soustavný výklad naší his-
torie od pravěku až po vstup České republiky 
do Evropské unie v roce 2004. Sleduje vývoj 
českého státu a národa, stejně jako menšin ži-
jících na českém území, zejména Židů, Němců, 
Slováků a Poláků. Osu výkladu tvoří proměny 
státu (včetně území patřících k němu jen do-
časně) a společnosti v něm žijící, ale pozornost 
je věnována rovněž kultuře, náboženství, popu-
lačnímu vývoji a tisíciletému přetváření kra-
jinného prostředí. Za vedení dvojice předních 
českých historiků – Jaroslava Pánka a Oldři-
cha Tůmy – knihu zpracoval kolektiv odborní-
ků z Historického ústavu a z Ústavu pro sou-
dobé dějiny Akademie věd České republiky.

Kniha je určena nejen studentům historie, 
ale i širokému okruhu čtenářů, kteří se zajímají 
o dějinné základy naší současnosti.

Při koncipování tohoto textu, který vyniká 
nad podobnými souhrny přehledností a zře-
telem k tomu, co by měl dnešní čtenář znát 
o minulosti národní v kontextu evropském, 
využili autoři svých pedagogických zkuše-
ností a vycházejí z potřeby objasnit dějinnou 
úlohu jednotlivých evropských společenství, 
jejich specifi ka, vztahy a spojitosti bez nacio-
nálních předsudků, jež by v dějepisectví dneš-
ních dnů působily anachronicky.  
— z recenze Josefa Petráně k prvnímu vydání

BROŽOVANÁ, CCA 700 S., 
2., DOPLNĚNÉ VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3994-9
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3998-7 
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ÍDĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ  podávají soustavný výklad naší historie od pravěku 

až po vstup České republiky do Evropské unie v roce 2004. Sledují vývoj českého 
státu a národa, stejně jako menšin žijících na českém území, zejména Židů, Němců, 
Slováků a Poláků. Osu výkladu tvoří proměny státu (včetně území patřících k němu 
jen dočasně) a společnosti v něm žijící, ale pozornost je věnována rovněž kultuře, 
náboženství, populačnímu vývoji a tisíciletému přetváření krajinného prostředí. Za 
vedení dvojice předních českých historiků – Jaroslava Pánka a Oldřicha Tůmy – knihu 
zpracoval kolektiv odborníků z Historického ústavu a z Ústavu pro soudobé dějiny 
Akademie věd České republiky. 

Kniha je určena nejen studentům historie, ale i širokému okruhu čtenářů, kteří se 
zajímají o dějinné základy naší současnosti.

Druhé, doplněné vydání obsahuje bohatý obrazový doprovod (133 ilustrací 
a fotografií) a 16 map zachycujících územní vývoj českých zemí.  Knihu uzavírá nová 
kapitola věnovaná událostem let 1993–2004.

[Autoři] využili svých pedagogických zkušeností při koncipování tohoto textu, 
který vyniká nad podobnými souhrny přehledností a zřetelem k tomu, co dnešní 
čtenář by měl znát o minulosti národní v kontextu evropském. [...] považuji text za 
nejvýš aktuální přínos současného bádání u nás, který může působit k odstraňování 
předsudků a zvažování úlohy historického vědomí v současném životě.
Z posudku prof. Josefa Petráně k prvnímu vydání

DĚJINY
ČESKÝCH ZEMÍ

J A R O S L AV  PÁ N E K , 
O L D Ř I C H  T Ů M A  

A  K O L E K T I V
K A R O L I N U M

HISTORIE – DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ

PŘIPRAVUJEME:
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Národ a dějiny jako 
sociologický problém
Výbor textů
TOMÁŠ G. MASARYK

Vybrané texty ukazují, že Masarykovo vnímá-
ní a řešení sociologických problémů bylo pro 
jeho život, myšlení i jednání důležitější, než se 
často zdá, a že jeho myšlení si svou kritickou 
a „terapeutickou“ intencí uchovává svůj vý-
znam dodnes.

Předložený výběr Masarykových sociolo-
gických a sociologizujících textů vztahujících 
se k problematice národa, společnosti, nábo-
ženství a práce se inspiroval pokusem o ak-
tualizaci Masarykových myšlenek pro dnešní 
dobu, který pod názvem Konstruktivní sociolo-
gická teorie v roce 1994 připravili kanadští so-
ciologové A. Woolfolk a J. B. Imber. Předmluvu 
napsal Miloš Havelka (FHS UK).

Masaryk iritující 
a fascinující
CTIRAD VÁCLAV POSPÍŠIL

Předkládaná kniha je velmi živým a čtivým 
zpracováním životního příběhu T. G. Masaryka 
a jeho myšlenkového odkazu. Profesor Pospíšil 
přistupuje k minulosti jako ke kořeni naší pří-
tomnosti, skrze niž se snaží poukazovat na ak-
tualitu Masarykova poselství. Z nevšedního, 
bytostného zaujetí postavou prvního preziden-
ta těží především zpracování náboženského 
rozměru jeho osobnosti. Pospíšilův inovativní 
a překvapivý přístup se nevyhýbá ani formu-
lování určité kritiky a výhrad.

Dílo je adresováno všem zájemcům o tuto 
jedinečnou postavu našich moderních dějin. 
Mnoho podnětného v něm najdou jak ti, kte-
rým jsou blízké Masarykovy humanitní ideály 
a jeho pojetí demokracie, tak křesťané všech 
církví v naší zemi. 

VÁZANÁ, 324 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4120-1
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4140-9

BROŽOVANÁ, CCA 320 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4052-5
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4062-4 
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NÁROD A DĚJINY
jako sociologický
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TOMÁŠ G.  MASARYK
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Masaryk iritující a fascinující
C T I R A D  VÁC L AV  P O S P Í Š I L
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Hledání dějin
O české státnosti a identitě
KAREL HVÍŽĎALA – JIŘÍ PŘIBÁŇ

Dialog Karla Hvížďaly, novináře -zvědavce 
z Prahy, s Jiřím Přibáněm, právním fi losofem 
z britského Cardi� u, nad uzlovými body naší 
historie, ku příležitosti 100. výročí republiky, 
v širokém teritoriálním i časovém kontextu 
od 9. do 21. století. Toto rozpětí umožnilo na-
hlédnout do minulosti a ptát se, proč a jak jsme 
v různých dobách vnímali a chápali naše ději-
ny a co to znamená pro naši přítomnost i bu-
doucnost. S tímto hledáním je spojena i sna-
ha zbavit se redukce dějin na projekční plátno 
našich frustrací. Autoři zvolili formu dialogu, 
ve kterém se snaží vrátit do veřejného prostoru 
otázky, které přicházejí ke slovu většinou jen 
na akademické půdě, nebo se jim dokonce vy-
hýbáme.

Dva našinci, kteří jsou jako doma i v Evropě, 
mají starost: Kam se to vlastně suneme? Zkou-
mají naši minulost, a to úplně celou! Skeptič-
tější novinář znepokojuje sociologizujícího fi -
losofa práva, ale ten se nedá: Dorůstá nám do 
zodpovědného klasika. Inspirující dialog!  
— Petr Pithart 

Přemítání dvou českých intelektuálů o českých 
dějinách, „národním příběhu“, kolektivní paměti 
a současné politice je povinné čtení pro chápání 
hlubších souvislostí „naší nynější krize“. 
— Jacques Rupnik

BROŽOVANÁ, 264 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4047-1
ISBN EKNIHA: 978-80-246-4103-4
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O ČESKÉ STÁTNOSTI A IDENTITĚ
883 1918 2018

Jiří Přibáň, nar. 25. 8.1967.Vyučuje sociologii
práva, právní teorii a konstitucionalismus na
britské Cardiff University, kde byl v roce 2006
jmenován profesorem v oboru právo. Je auto-
rem a editorem mnoha vědeckých statí a knih,
například Sovereignty in Post-Sovereign Society,
Právní symbolismus, nebo Sociologie práva
a Tyranizovaná spravedlnost – rozhovor
s Karlem Hvížďalou.

Karel Hvížďala, nar. 16. 8.1941 v Praze,
novinář a esejista. Nyní ve svobodném povolání.
Vydal více než třicet knih rozhovorů, mimo
jiné sVáclavem Havlem,Václavem Bělohrad-
ským, Karolem Sidonem, Karlem Schwarzen-
bergem, Jacquesem Rupnikem, pět póz, přes
dvacet rozhlasových her, pět knih o médiích
a dva svazky vzpomínkových textů: Osmý den
týdne a Dobře mrtvý dědeček.

Dialog Karla Hvížďaly, novináře-zvědavce z Prahy,
s Jiřím Přibáněm, právním filosofem z britského Cardiffu,
nad uzlovými body naší historie, ku příležitosti 100.výročí
republiky, v širokém teritoriálním i časovém kontextu
od 9. do 21. století.Toto rozpětí umožnilo nahlédnout
do minulosti a ptát se, proč a jak jsme v různých dobách
vnímali a chápali naše dějiny a co to znamená pro naši
přítomnost i budoucnost. S tímto hledáním je spojena
i snaha zbavit se redukce dějin na projekční plátno našich
frustrací. Autoři zvolili formu dialogu, ve kterém se snaží
vrátit do veřejného prostoru otázky, které se většinou řeší
jen na akademické půdě nebo kterým se vyhýbáme.
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Rozmluvy 
s Antonínem Švehlou 
a o Švehlovi
Vzpomínky agrárního diplomata 
Karla Mečíře
EDUARD KUBŮ – JIŘÍ ŠOUŠA (ED.)

Memoárový text českého žurnalisty, diplo-
mata a literáta Karla Mečíře je věnován An-
tonínu Švehlovi, českému politikovi, státní-
ku, sedlákovi, ale především zakladatelské 
osobnosti Československé republiky, jejího 
demokratického řádu. Jedná se o text pozo-
ruhodný, neboť vyjadřuje pohled na Švehlu 
očima člověka z jeho bezprostředního okolí, 
pohled dlouholetého spolupracovníka. Deva-
tenáct tematicky utříděných vzpomínkových 
pojednání vytváří pestrý kaleidoskop, jenž 
Švehlu vykresluje z lidské stránky. Komen-
tované vydání těchto nevšedních vzpomínek 
činí z knihy s bohatým poznámkovým do-
provodem pozoruhodný historický dokument.

T. G. Masaryk and 
the Jewish Question
MILOŠ POJAR

PŘEKLAD GERALD TURNER

Anglický překlad úspěšného titulu prvního 
polistopadového velvyslance v Izraeli M. Poja-
ra je výsledkem celoživotního zájmu autora 
o nelehké a dlouhodobě tabuizované téma. Již 
od samizdatového sborníku „TGM a naše sou-
časnost“ patří český antisemitismus v širokém 
kontextu znovu ke zkoumaným tématům, kni-
ha přináší užitečné shrnutí názorů TGM z jeho 
tvorby a politické činnosti, včetně podrobného 
popisu historicky první návštěvy hlavy státu 
v Palestině v r. 1927. Anglické vydání je dopl-
něno předmluvou Shlomo Avineriho a osobní 
esejí od Petra Pitharta.

VÁZANÁ, 1. VYDÁNÍ 

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3879-9
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3880-5 
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Statuta et Acta rectorum 
Universitatis Carolinae 
Pragensis (1360–1614)
FRANTIŠEK ŠMAHEL – 
GABRIEL SILAGI (ED.)

Samosprávní předpisy statutární povahy byly 
pro středověké univerzity základními pravidly 
vnitřní organizace a v případě fakult i závaz-
nými směrnicemi pro výuku, zkoušky a udílení 
akademických titulů. První rámcová statuta 
vysokému učení Karlovu vydal jeho kancléř 
v osobě pražského arcibiskupa Arnošta z Par-
dubic roku 1360. Krátce poté si nejen univer-
zita, ale i její čtyři fakulty a přidružené koleje 
postupně schvalovaly a upravovaly vlastní sta-
tuta, z nichž některá si ve svých podstatných 
částech udržela platnost až do počátku 17. sto-
letí. Z původního početného souboru pražských 
univerzitních statut se dochovala jen část, i ta 
je však prvořadým pramenem pro dějiny praž-
ského vysokého učení a jeho výuky. Nemé-
ně to platí i pro Akta rektorů, jež byla se sta-
tuty zapisována do průběžně vedené úřední 
knihy. Souborné vydání těchto pramenů z let 
1360–1614 zahajuje novou ediční řadu širšího 
chronologického i tematického zaměření, která 
bude postupně zacelovat bílá místa a mezery 
v dokumentaci dějin Univerzity Karlovy.

VÁZANÁ, CCA 600 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4024-2
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Ediderunt
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Samosprávní předpisy statutární povahy byly pro stře-
dověké univerzity základními pravidly vnitřní organi-
zace a  v  případě fakult i  závaznými směrnicemi pro 
výuku, zkoušky a  udílení akademických titulů. První 
rámcová statuta vysokému učení Karlovu vydal jeho 
kancléř v osobě pražského arcibiskupa Arnošta z Pardu-
bic roku 1360. Krátce poté si nejen univerzita, ale i její 
čtyři fakulty a přidružené koleje, postupně schvalovaly 
a upravovaly vlastní statuta, z nichž některá si ve svých 
podstatných částech udržela platnost až do počátku 
17. století. Z původního početného souboru pražských 
univerzitních statut se dochovala jen část, i  ta je však 
prvořadým pramenem pro dějiny pražského vysokého 
učení a jeho výuky. Neméně to platí i pro Akta rektorů, 
jež byla se statuty zapisována do průběžně vedené úřední 
knihy. Souborné vydání těchto pramenů z let 1360–1614 
zahajuje novou ediční řadu širšího chronologického i te-
matického zaměření, která bude postupně zacelovat bílá 
místa a mezery v dokumentaci dějin Univerzity Karlovy.

D
oc

um
en

ta
 H

is
to

ri
ca

U
ni

ve
rs

ita
tis

 C
ar

ol
in

ae
Pr

ag
en

si
s

I.

katalog_2018_podzim_zmenšeno.indd   32 12.09.18   11:20



NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM KATALOG PODZIM 2018

Univerzita 
ve službách republiky
Rozhovory s českými diplomaty – 
absolventy Univerzity Karlovy
TOMÁŠ ZIMA – MARTIN KOVÁŘ (ED.)

U příležitosti stého výročí vzniku českosloven-
ské a české státnosti, které připadá na letošní 
rok, jsme oslovili vybrané velvyslankyně a vel-
vyslance s prosbou, zda by nám neodpověděli 
na několik otázek. Šestnáct diplomatů, absol-
ventů Univerzity Karlovy, v ní vzpomíná na 
své rodinné kořeny, studijní léta na Univerzi-
tě Karlově, na počátky svého diplomatického 
působení i na spolupráci s univerzitou v pozici 
velvyslance a velvyslankyně. Je to velmi zají-
mavé vyprávění výrazných osobností několika 
generací, které v posledních letech pracova-
ly anebo v řadě případů ještě pracují pro naši 
zemi v zahraničí a které se nijak netají tím, že 
jejich základní „výbavou“ pro působení v diplo-
macii byla studia na Univerzitě Karlově.

Velvyslanectví, pokud je v dané zemi požádá-
no, může podpořit věcně, ale i organizačně spo-
lupráci z české strany s tamními vysokoškol-
skými či vědeckými institucemi.  
 Uvedu příklad z doby, kdy jsem byl velvy-
slancem v Bruselu. Profesor tamní Svobodné 
univerzity Brusel (ULB), doktor Rubeš, mě po-
žádal, abychom pomohli organizovat jeho pro-
jekt založení Střediska českých studií při této 
univerzitě. Posláním katedry měla být výuka 
českého jazyka a literatury v rámci univerzit-
ního plánu. Jeho vznik byl umožněn dobrou 
spoluprací této univerzity s UK v Praze, ale do 
přípravy jsem zapojil i diplomatickou účast 
našeho úřadu. 
— Jaroslav Šedivý

BROŽOVANÁ, 210 S., 1. VYDÁNÍ 
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Petr Buriánek
Vladimír Eisenbruk
Vítězslav Grepl
Janina Hřebíčková
Jana Hybášková
Jan Kára
Stanislav Kázecký
Veronika Kuchyňová Šmigolová
Kateřina Lukešová
Tomáš Jan Podivínský
Jakub Skalník
Jaroslav Šedivý 
Pavel Vošalík
Mnislav Zelený
Věra Zemanová 
Eliška Žigová

katalog_2018_podzim_zmenšeno.indd   33 12.09.18   11:20



UNIVERZITA KARLOVA

34

KATALOG PODZIM 2018

Zakládací listiny 
Univerzity Karlovy
JAN ROYT (ED.)

V roce 670. výročí svého založení získala Uni-
verzita Karlova dva historické dokumenty vý-
znamné nejen pro samotnou univerzitu, ale 
též pro dějiny české a evropské vzdělanosti: 
originál listiny papeže Klementa VI., datova-
né 26. ledna 1347 a obsahující papežský sou-
hlas se založením vysokého učení v Praze, 
a notářský instrument, iniciovaný pražskou 
kapitulou a datovaný 30. června 1347, s opisem 
papežské listiny a výčtem svědků stvrzujících 
autentičnost opisu. Jde o objev mimořádný, ne-
boť jediné dosud známé vyhotovení listiny se 
ztratilo na konci druhé světové války.

Listiny byly určeny pro pražského arcibis-
kupa a z jeho archivu či archivu svatovítské 
kapituly se za zatím neznámých historických 
okolností dostaly do soukromého majetku. 
Univerzitě Karlově byly nabídnuty prostřed-
níkem v druhé polovině června 2018. Jejich 
pravost ověřili naši přední odborníci na paleo-
grafi i a obě písemnosti byly uloženy v Archivu 
Univerzity Karlovy.

Publikace obsahuje faksimile, přepis latin-
ského textu s překladem, obrazovou dokumen-
taci stavu listin a doprovodné studie.

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
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Jan Royt (ed.)

KAROLI NUM
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Doktorky matematiky 
na pražské univerzitě 
1900–1945
MARTINA BEČVÁŘOVÁ

Monografi e vychází z dlouhodobého a inten-
zivního studia vývoje matematické komunity 
v našich zemích. Pojednává o komplikovaných, 
avšak inspirativních životních osudech dva-
nácti žen, které v letech 1900 až 1945 obhájily 
doktorát z matematiky na univerzitě. Autor-
ka ukazuje, z jakého sociálního prostředí tyto 
ženy pocházely, do jakého se provdaly, jaké 
měly kulturní, intelektuální a hmotné zázemí, 
s jakými problémy se potýkaly, jaký byl je-
jich vztah k rodině, rodné zemi, víře i politice. 
Jednotlivé studie jsou doplněny fotografi emi 
a reprodukcemi dobových dokumentů, které 
umožňují přiblížit a dokreslit studovanou pro-
blematiku.

Mezi konkurencí 
a spoluprací
Univerzita Karlova 
a Československá 
akademie věd 1945–1968
JAKUB JAREŠ  – MARTIN FRANC A KOL.

Tématem knihy je celková a zásadní proměna 
našeho vysokoškolského a vědeckého prosto-
ru v poválečném čtvrtstoletí (1945–1970). Jed-
ná se o období, v němž věda a vysokoškolské 
vzdělávání prošly dynamickým vývojem, a to 
v globálním měřítku, přičemž v diktaturách 
východního bloku byly tyto změny svým způ-
sobem radikálnější. Vývoj vědy a vysokoškol-
ského vzdělávání autoři sledují z různých úhlů 
pohledu, jejich osou je však perspektiva dvou 
vůdčích institucí, které se v rámci systému do-
plňovaly a současně si konkurovaly – Česko-
slovenské akademie věd a Univerzity Karlovy.

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3991-8
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4045-7 

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3978-9

Na otázku, jak se dařilo vědě 
na Univerzitě Karlově v letech 
1950–1953, je nutné odpovědět 
protiotázkou: jaké vědě? Nejde 
přitom jen o rozlišení mezi hu-
manitními a přírodními věda-
mi. Třeba právě na Přírodově-
decké fakultě vedle sebe stály 
obory podporované (například 
geologie) a zároveň odsuzované 
(mendelovská genetika).

Paragraf 106 nové českosloven-
ské ústavy v roce 1920 stanovil, 
že výsady pohlaví se neuzná-
vají. V tomto roce také České 
vysoké učení technické v Praze 
přijalo ke studiu prvních dvacet 
řádných studentek. Od dvacá-
tých let 20. století mohly ženy 
studovat (s výjimkou teologie) 
všechny vysokoškolské obory.

HISTORIE – DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ 35
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Tělesná výchova 
a sport v politickém 
životě meziválečného 
Československa
MAREK WAIC

Monografi e analyzuje význam a úlohu tělesné 
výchovy a sportu ve vnitřní i zahraniční poli-
tice meziválečného Československa. Činnost 
organizací z oblasti tělesné kultury předsta-
vovala majoritu spolkového života tzv. první 
republiky. V knize je analyzován vztah k po-
litice těch spolků, které vstupují do politické-
ho života nejvýrazněji, tj. Sokola, komunistické 
Federace proletářské tělovýchovy a turnerské-
ho svazu, který Konrád Henlein a jeho souput-
níci v průběhu třicátých let podřídili zájmům 
sudeto německé iredenty. Tematiku dokreslují 
fotografi e a citace z dobových materiálů.

Česko -maďarské ob(z)ory: 
Kapitoly z dějin 
česko -maďarských 
univerzitních vztahů
JIŘÍ JANUŠKA (ED.)

Kolektivní monografi e představuje některé ob-
lasti česko -maďarských univerzitních vztahů. 
Podává kompletní přehled dějin výuky maďar-
štiny a maďarské literatury na českých uni-
verzitách a přináší jak souhrn dosavadních 
poznatků, tak i nové informace o nejvýznam-
nějších osobnostech dějin české hungaristiky. 
Kniha současně předkládá podrobný pohled 
na historii výuky bohemistiky na univerzitách 
v Maďarsku a věnuje se otázce historické pří-
tomnosti maďarských (uherských) studentů 
na českých vysokých školách. Vše doplňují 
přetisky řady původních textů z oboru i něko-
lik historických dokumentů, vzpomínky pa-
mětníků a dokumentační obrazová příloha.

BROŽOVANÁ, 340 S., 2. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3952-9
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3966-6 

BROŽOVANÁ, 480 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3355-8
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3386-2 
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Marek Waic

Tělesná výchova a sport
v politickém životě  

meziválečného  
Československa
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Amerika 
prezidenta Granta
JOSEF OPATRNÝ

Osm let prezidentského působení U. S. Granta 
patřilo k nejbouřlivějším obdobím dějin Spoje-
ných států. Znovusjednocení Unie, které bylo 
výsledkem války Severu proti Jihu, otevřelo 
cestu k mohutnému ekonomickému rozvo-
ji nesenému přinejmenším z části výstavbou 
železniční sítě. Lokomotiva se stala symbolem 
technického pokroku, který umožnil vytvoře-
ní obrovského trhu pro zemědělské i průmys-
lové produkty vyráběné s pomocí řady vyná-
lezů měnících kardinálně život všech vrstev 
společnosti. Příležitosti se chopily nejen tisíce 
farmářů, dělníků či inženýrů, ale také politici 
a podvodníci. „Pozlacený věk“, jak tuto dobu 
nazývali už současníci, charakterizovala také 
nebývalá korupce, s níž těžce zápasily úřady, 
nucené věnovat pozornost i konfl iktu indián-
ských obyvatel země a bílé společnosti, posilo-
vané stále sílícím proudem přistěhovalců. Au-
tor se věnuje prakticky všem aspektům života 
v dané době, ať již ve městě, či na venkově. 
Text je doprovázen stovkami dobových ilustra-
cí, přibližujících skutečnou podobu Ameriky 
 sedmdesátých let devatenáctého století.

VÁZANÁ, CCA 300 S., 
2., PŘEPRACOVANÉ VYDÁNÍ 
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Kniha je věnována .......Josef OpatrnýJosef Opatrný (* 1945), český historik a  iberoamerikanista, 
od roku 1990 vedoucí Střediska ibero-amerických studií Fi-
lozofické fakulty Univerzity Karlovy. Je či byl členem edičních 
rad časopisů v České republice i v zahraničí (Cuban Studies 
v Pittsburgu, Journal of Latin American Studies v Cambridge, 
Revista de Indias v Madridu). Absolvoval řadu přednáškových 
a studijních pobytů na Kubě, v Mexiku, USA, Francii, Polsku, 
Německu a zejména Španělsku, kde byl oceněn dvěma pres-
tižními řády (Řádem Isabely Katolické a řádem Za občanské 
zásluhy). Je autorem desítek studií v českých i zahraničních 
časopisech a víc než dvou desítek knižních publikací. Např. 
Antecedentes históricos de la formación de la nación cubana (1986), 
Amerika v proměnách staletí (1998), Válka Mohykánů. Sedmiletá 
válka v Americe (2000), José Antonio Saco y la búsqueda de la 
identidad cubana (2010), Pamatujte na Alamo. Od reality k mýtu 
a zase zpátky (2014), Viva Cuba Libre. Tři války za kubánskou 
nezávislost (2016).
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Kniha je věnována nejsledovanějšímu období dějin Spojených 
států, k němuž vycházejí jen v USA desítky knižních publi-
kací každým rokem. Nezabývají se jen válečnými událostmi, 
ale širším kontextem střetnutí mezi dvěma částmi Unie. Jih 
a Sever se až do roku 1860 vyvíjely natolik odlišně, že necelých 
sto let po vzniku státu došlo k odtržení Konfederace a násled-
nému ozbrojenému konfliktu. Teprve porážka  secesionistů 
umožnila opětné sjednocení federace a určila na desítky let 
podobu země, přitahující pozornost světa pro sociální, po-
litické i ekonomické možnosti, jež poskytovala svým obyva-
telům i přistěhovalcům. Právě tento pohled na problematiku 
americké občanské války zvolil i  autor Války Severu proti 
Jihu. Více pozornosti než samotnému průběhu bitev věnuje 
historickému a politickému kontextu střetnutí i osobnostem 
jeho protagonistů. Nové, rozšířené vydání doprovázejí dobové 
ilustrace a fotografie.

Josef Opatrný
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UJosef Opatrný (* 1945), český historik a  iberoamerikanista, 
od roku 1990 vedoucí Střediska ibero-amerických studií Fi-
lozofické fakulty Univerzity Karlovy. Je či byl členem edičních 
rad časopisů v České republice i v zahraničí (Cuban Studies 
v Pittsburgu, Journal of Latin American Studies v Cambridge, 
Revista de Indias v Madridu). Absolvoval řadu přednáškových 
a studijních pobytů na Kubě, v Mexiku, USA, Francii, Polsku, 
Německu a zejména Španělsku, kde byl oceněn dvěma pres-
tižními řády (Řádem Isabely Katolické a řádem Za občanské 
zásluhy). Je autorem desítek studií v českých i zahraničních 
časopisech a víc než dvou desítek knižních publikací. Např. 
Antecedentes históricos de la formación de la nación cubana (1986), 
Amerika v proměnách staletí (1998), Válka Mohykánů. Sedmiletá 
válka v Americe (2000), José Antonio Saco y la búsqueda de la 
identidad cubana (2010), Pamatujte na Alamo. Od reality k mýtu 
a zase zpátky (2014), Viva Cuba Libre. Tři války za kubánskou 
nezávislost (2016).

VÁLKA SEVERU 
PROTI JIHU

KA RO LI N U M

„Dlouhé“ 19. století, doba od konce 18. věku do vypuknutí první 
světové války, nebylo jen stoletím zrodu občanské společnosti, 
dobou dotváření politických struktur, diplomatických jednání, 
málo trvanlivých mírových smluv a válek. Vcelku bez ohledu na to, 
jaký politický režim zrovna panoval, lidé jedli, bydleli a oblékali 
se, zakládali rodiny, vychovávali děti, stárnuli a umírali. Cestovali, 
bavili se, četli (móda číst je skutečným fenoménem 19. stole-
tí!), dokonce začali sportovat. Větší pozornost věnovali hygieně 
osobní, příbytku i hygieně komunální. Třebaže konkrétní podo-
ba všech těchto činností závisela na jejich sociálním postavení 
a finančních možnostech, tvoří skutečnou náplň lidského života, 
jak dokládá široká typologie pramenů. Autoři pracovali s deníky 
a pamětmi, korespondencí, účty, s dobovou odbornou literaturou 
(právnickou, pedagogickou, lékařskou), s  tiskem i  obrazovými 
prameny a zjistili, že naši předci, kteří zalidnili 19. věk, se od nás 
zas tolik nelišili. 

Milena Lenderová
Tomáš Jiránek
Marie Macková
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Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., působí na Fakultě fi-
lozofické Univerzity Pardubice. Zabývá se dějinami česko-
-francouzských kulturních vztahů a dějinami každodennosti, 
včetně dějin žen. Je autorkou či spoluautorkou řady publikací 
a mnoha odborných studií tematicky zaměřených na dějiny 
19. století: Zdenka Braunerová (2000), Eva nejen v ráji… Žena 
v Čechách od středověku do 19. století (2002), Chytila patrola aneb 
Prostituce za Rakouska i republiky (2002), Tragický bál. Život 
a  smrt Pavlíny ze Schwarzenbergu (2004), Radostné dětství? 
(2006), K hříchu i k modlitbě (1999, 2016), Vše pro dítě! Válečné 
dětství 1914–1918 (spolu s M. Halířovou a T. Jiránkem, cena 
Magnesia Litera 2015). Publikuje doma i v zahraničí, je lau-
reátkou několika ocenění.

Doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D., působí na Fakultě filozo-
fické Univerzity Pardubice, zaměřuje se na hospodářské a vo-
jenské dějiny 19. a 20. století. Napsal monografie Projevy hos-
podářského nacionalismu v obchodních a živnostenských komorách 
v Českých zemích 1850–1918 (2004) a Šéf štábu Obrany národa. 
Neklidný život divizního generála Čeňka Kudláčka (2015), je 
spoluautorem knihy Dějiny československého železničního vojska 
(2014), spolueditorem sborníku Dítě a dětství napříč staletími 
(2002), autorem řady odborných studií.

Doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D., působí na Fakultě filozo-
fické Univerzity Pardubice. Publikovala monografie a odborné 
práce týkající se dějin správy, sociálních dějin a regionálních 
dějin 19. století, např. O senátorce Anně Chlebounové (1998), 
Úřednictvo venkovských okresů v Čechách. 1850–1914 (2001), 
Voršilky v  Čechách do roku 1918 (2007), To byla c. k. trafika 
(2010), Mladší princ. Karl Gustav Wilhelm Hohenlohe-Langen-
burg 1777–1866 (2014), Finanční stráž v Čechách 1842–1918 
(2017).

Z DĚJIN ČESKÉ
KAŽDODENNOSTI

Z dejin_prebal.indd   1 25.10.17   10:18
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Monografie Mileny Lenderové zachycuje postavení žen, zvláště 
ze středního městského stavu, v  českých zemích v  „dlouhém“ 
19. století. Přihlíží k  vývoji střední a  zčásti západní Evropy; 
využívá pramenných podkladů, opírá se o osobní deníky, kore-
spondenci, memoáry, ženský tisk a autentickou odbornou litera-
turu lékařskou, filozofickou, pedagogickou, právnickou. Vychází 
i z dobových feministických textů a obrazových materiálů. 

Primárním cílem bylo sledovat běh života ženy v  jeho cyk-
lech – dětství, dospívání, manželství, mateřství – a závazného mo-
delu feminity pěstovaného zejména ve středních společenských 
vrstvách. Pozornost je věnována postavení ženy v  domácnosti, 
její hygieně a oblékání, ale také dívčímu vzdělávání včetně úsilí 
o získání přístupu k  středoškolskému (1870 vznikl státní dívčí 
učitelský ústav, 1890 soukromé dívčí gymnázium Minerva) a uni-
verzitnímu vzdělání (nejdříve se dívkám otevřela filozofická, pak 
lékařská fakulta pražské univerzity) a průniku žen na pracovní 
trh; obojí je fenoménem až samého sklonku století. Samostat-
ná kapitola připomíná vztah žen k umění – náleží spisovatelkám, 
malířkám a divadelním umělkyním.

Po celé 19. století usilovaly první feministky (Karolina Světlá, 
Žofie Podlipská, Eliška Krásnohorská, Teréza Nováková a další) 
o právo žen na slušné zacházení, soukromí, vzdělání, vlastní pro-
fesi, ekonomickou nezávislost. To vše jim doposud většina mužů 
upírala, zesměšňovala novinářky, spisovatelky a obecně ženy, které 
ženskou emancipaci prosazovaly. Někteří muži – například Voj-
těch Náprstek či T. G. Masaryk – jejich snahy naopak podporo-
vali. Drtivá většina žen ovšem považovala za smysl života uzavřít 
manželství, pečovat o domácnost, manžela a děti; úsilí prvních 
feministek a jejich zastánců příliš nechápaly a nesouhlasily s ním. 

Vzdělaných žen a žen materiálně nezávislých však zvolna při-
bývalo: samostatných živnostnic i učitelek, úřednic, vychovatelek, 
ba i prvních lékařek, malířek, spisovatelek, novinářek... Zpočátku 
často rezignovaly na mateřství; lékařky zůstávaly svobodné dobro-
volně, pro učitelky v Rakousku-Uhersku vyplýval takovýto celibát 
ze zákona. Zrušilo ho až Národní shromáždění mladé Českoslo-
venské republiky v roce 1919. Totéž Národní shromáždění pak 
dalo ženám rovnost a ničím nezpochybnitelné volební právo...

Milena Lenderová
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Historička prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., absolvovala 
středoškolská studia v  Hradci Králové a poté Filozofickou fa-
kultu Univerzity Karlovy v Praze, obor dějepis – francouzština. 
Učila na gymnáziu v  Semilech, pracovala v  královéhradeckém 
archivu. Po listopadu 1989 se k výuce vrátila: působila na vyso-
koškolských pracovištích v Pardubicích, Českých Budějovicích, ve 
francouzském Montpellier a od roku 1999 znovu v Pardubicích, 
kde na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice vyučuje dodnes. 
Je autorkou nebo spoluautorkou patnácti knižních publikací 
a přibližně stovky odborných studií tematicky zaměřených na 
dějiny 19. století, gender history, dějiny každodennosti a česko-
-francouzské kulturní vztahy. Publikuje doma i v zahraničí. Je 
nositelkou několika ocenění.

KA RO LI N U M

Málokterá historická událost sehrála 
v procesu utváření českého národního  
vědomí takovou roli jako bitva na Bílé 
hoře. Z vojenského hlediska na první 
pohled nepříliš významná šarvátka 
měla dalekosáhlé důsledky a stala se 
skutečným symbolem osudové porážky 
a počátku národní poroby. Monografie 
francouzského historika Oliviera Chalina 
neponechává tuto stránku bez povšim-
nutí, snaží se však především o to, aby 
zpoza dlouho pěstovaného mýtu plas-
ticky vystoupila reálná a zcela konkrétní 
historická událost – událost bitvy. Čerpá 
přitom nejen z badatelsky málo využitých 
písemných pramenů, ale i ze zdrojů méně 
obvyklých, jako jsou topografie bitevního 
pole nebo prameny ikonografické.
Překlad knihy, která již v zahraničí vzbu-
dila zasloužený ohlas, umožňuje českému 
čtenáři, aby se na tuto klíčovou událost 
našich dějin podíval z jiného úhlu, než 
byl dosud zvyklý.

Olivier Chaline (* 1964) je francouzský 
historik, přední specialista na středoev-
ropské dějiny, působící jako profesor na 
pařížské Sorbonně (Université Paris-IV). 
Z jeho četných vědeckých prací lze uvést 
například knihy La France au XVIIIe 
siècle, 1715–1787 (1996); Godard de Bel-
beuf. Le Parlement, le roi et les Normands 
(1996); La Reconquête catholique de l ’Eu-
rope centrale, XVIe–XVIIIe siècle (1998); 
La Place du Vieux-Marché et le Martyre 
de Jeanne d’Arc (1999); Le Règne de Louis 
XIV (2005); L’Année des quatre dauphins 
(2009) a La Mer vénitienne (2010).
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Čtvrt století 
střední Evropy 
Visegrádské země 
v globálním příběhu 
let 1992–2017
JAN KŘEN

Kniha významného historika Jana Křena 
Čtvrtstoletí střední Evropy se věnuje dosud 
málo zpracovaným soudobým dějinám států 
visegrádské čtyřky, které zasazuje do kontex-
tu evropských i světových dějin. Jádrem knihy 
jsou chronologicky pojaté kapitoly paralelní 
historie visegrádských zemí, které jsou vždy 
kombinované s komparativními a syntetizu-
jícími kapitolami. Svůj originální výklad au-
tor zahajuje rekapitulací vývoje těchto zemí 
ve 20. století, na niž navazuje kapitola o roz-
padu sovětského bloku. Následuje postkomu-
nistická transformace, přijetí do NATO a EU 
a adaptace do těchto struktur, fi nanční krize 
let 2008–2013 a zvláštní pozornost autor vě-
nuje nezadržitelnému postupu globalizace s je-
jími pozitivními stimuly i problémy. Zaměřuje 
se na domácí i zahraniční politiku, hospodář-
ské a fi nan ční otázky a především společnost 
v tomto regionu. Součástí výkladu jsou i ex-
kurzy mimo střední Evropu (na neoliberální 
Západ, do Číny). Šíře a hloubka záběru nijak 
neubírají knize na čtivosti.

VÁZANÁ, CCA 500 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3977-2
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4003-7 

HISTORIE – SVĚTOVÉ DĚJINY

JIŽ VYŠLO:

H
IS

TO
R

IK
 V

 P
O

H
Y

B
U

 J
A

N
 K

R
E

N
ˇ HISTORIK

V POHYBU
JAN KRENˇKAROLINUM

Výbor studií výrazné osobnosti českého dějepisectví 
soudobých dějin Jana Křena má za cíl zprostředkovat pohled 
na jeho trvale inspirativní historiografické dílo v perspektivě 
od 60. let do počátku 21. století. Motivem výběru textů 
bylo akcentovat dynamiku Křenova badatelského vývoje, 
jeho pohyblivost ducha, nespokojenost a podnětnost: Řada 
studií postupuje od kritického vyrovnávání se s problémy 
meziválečného Československa a jeho protagonistů, válečného 
exilu a protinacistického odboje v 60. letech přes témata 
disidentských let, kdy se Křen soustředil na česko-německé 
stýkání a potýkání v 19. a 20. století. Období sametové 
revoluce roku 1989 přineslo koncepční úvahy o proměnách 
češství i o bílých místech českého dějepisectví. Následovaly 
studie o problému střední Evropy, o nucených migracích 
i o otázkách evropských dějin. Křen je příkladem autora 
duchovně neusedlého, intenzivně hledajícího odpovědi 
na své stále zvídavější otázky.
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Kniha je první českou přehlednou histo-
rií česko-německého vztahu od sklonku 
18. století do roku 1918. Na rozdíl od 
běžných pojetí, soustředěných jen na dění 
v českých zemích, rozšiřuje svůj pohled též 
o vlivy rakouské a říšskoněmecké. Z titulu 
knihy, v české i zahraniční literatuře hojně 
citovaného, vyplývá, že se neomezuje jen 
na vzájemné nepřátelství a konflikty, ale 
zachycuje i soužití obou až překvapivě 
blízkých a vlastně příbuzných komunit. 
Kniha, v četných recenzích oceňovaná  
pro svou objektivitu, se stala jedním z nej-
úspěšnějších děl české historiografie. Pro-
tože autor byl jedním z historiků, kteří za 
tzv. normalizace měli zakázáno své povolá-
ní, vyšla poprvé jako disidentský samizdat, 
podruhé ve známém exilovém vydavatel-
ství manželů Škvoreckých v Torontu a po 
listopadu 1989 v nakladatelství Academia, 
v Německu pak ve dvou vydáních v před-
ním nakladatelství R. Oldenbourg Verlag 
v Mnichově.
V současném vydání připojuje autor, jeden 
z prvních signatářů Charty 77 a dvacet let 
dělník v hydrologickém podniku, vzpo-
mínkovou studii o obtížných okolnostech 
vzniku knihy na pozadí dělnického 
prostředí a také života v tehdejším disentu, 
zvláště velké diskuse o odsunu, která se 
zde v 80. letech vedla.

Prof. PhDr. Jan Křen, DrSc. (*1930) 
Je jedním z čelných představitelů nejstarší 
generace českých historiků. Svým dílem 
se účastnil obrody české historiografie 
v 60. letech. Za to mu byla v následujících 
dvaceti letech zakázána veškerá vědec-
ká činnost a pracoval jako dělník. Jako 
signatář Charty 77 se účastnil se vydávání 
samizdatů a vyučoval i na pražské ilegální 
univerzitě. Po Listopadu 1989 se vrátil 
na Karlovu univerzitu a na její Fakultě 
sociálních věd založil uznávaný Institut 
mezinárodních teritoriálních studií. Deset 
let vykonával čestnou funkci spolupředse-
dy Česko-německé komise historiků a byl 
i jedním z iniciátorů kritického pohledu 
na poválečný odsun německého obyva-
telstva. Pět let působil v zahraničí jako 
hostující profesor. Jeho kniha Dvě století 
střední Evropy získala řadu cen domácích 
i zahraničních. Jeho bibliografie obsahu-
je skoro sto titulů publikovaných doma 
i v zahraničí.

Konfliktní 
společenství

Jan Křen
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Jan Křen

ČTVRT STOLETÍ
STŘEDNÍ 
EVROPY
1992–2017
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Od střízlíka 
přes člověka 
k vorvaňovi
MILAN KLÍMA

Milan Klíma (* 1932) si přál být ornitologem, 
ale z brněnského ústavu pro výzkum obratlov-
ců nakonec přesídlil do Frankfurtu, kde více 
než čtyřicet let přednášel anatomii na lékař-
ské fakultě a uzrál v osobnost, o jaké se opírá 
každé akademické prostředí. Plodem jeho fas-
cinace anatomií živých organismů se kromě 
publikovaných objevů (mj. z oblasti embryolo-
gie a cetologie) staly ilustrované knihy a vol-
né výtvarné práce. Klímovo bohatě ilustračně 
dokumentované ohlédnutí za řadou setkání 
s kolegy, studenty a především konkrétními 
problémy a vědeckými úkoly ukazuje svět pří-
rodních věd jako krásnou, dobrodružnou oblast 
lidského poznání, která nás přibližuje ke klíčo-
vým otázkám lidské existence.

Kniha vzpomínek profesora Milana Klímy, jed-
noho z nestorů české a německé biologie, je 
napsána s naprostou literární jistotou. Paměti 
jsou srozumitelné i v partiích vysoce odbor-
ných, jsou poutavé, a dokonce místy zábavné. 
Vystihují velmi objektivně podmínky pro studi-
um a vědeckou práci v ČSR do roku 1968, jasně 
naznačují i kontury vědecké práce v západním 
zahraničí, kde se autorovi podařilo významně 
vyniknout. Jde o svědectví života a díla osob-
nosti vpravdě světového významu.  
— z recenze Martina Kučery

BROŽOVANÁ, CCA 430 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3968-0
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4037-2 
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Milan Klíma

Od střízlíka
přes člověka

k vorvaňovi
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Drama dirigenta
Jaroslav Krombholc 
v osidlech doby
MARTIN KUČERA

První rozsáhlá biografi e Jaroslava Krombhol-
ce (1918–1983), nejtalentovanějšího dirigenta 
ze školy Václava Talicha, spjatého celoživotně 
zejména s operou Národního divadla v Praze. 
Život Jaroslava Krombholce a jeho ženy, operní 
pěvkyně Marii Tauberové, autor dokumentuje 
na základě pramenů dostupných v pozůsta-
losti manželů Krombholcových, archivu Ná-
rodního divadla, dobového tisku a pamětnické 
literatury, ale i z poznámek z osobních setkání 
s dirigentem. Autorův osobní vhled do zákulisí 
naší poválečné hudebnědramatické scény do-
kládá, jak macešská byla tato doba ke všem, 
kdo se v totalitních podmínkách snažili dostát 
tvůrčí svobodě.

Ohlížím se zpět
ARNOLD JIRÁSEK

Profesor Arnold Jirásek (1887–1960) vstoupil 
do širšího povědomí jako lékař, který operoval 
smrtelně zraněného Jana Opletala, byl však 
především zakladatelskou osobností naší neu-
rochirurgie a jednou z nejvýraznějších postav 
české medicíny první poloviny 20. století. Jeho 
nedokončené vzpomínky doplnili editoři kni-
hy Martin Kučera a Jiří Vacek souborem vy-
braných Jiráskových fejetonů z balkánských 
válek a nejzajímavějšími vzpomínkovými pří-
spěvky jeho přátel, žáků a manželky. Zařazeny 
sem byly i texty, které Jirásek věnoval jiným 
významným lékařům (Diviš, Pelnář ad.) a kte-
ré ho ukazují jako zasvěceného historika me-
dicíny pojímané v širším kulturněhistorickém 
kontextu.

BROŽOVANÁ, 536 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 450 KČ
ISBN: 978-80-246-3804-1
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3985-7 
VYŠLO: ČERVEN 2018

BROŽOVANÁ, CCA 450, S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4032-7
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4059-4 
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DRAMA DIRIGENTA
JAROSLAV KROMBHOLC
V OSIDLECH DOBY

KAROLINUM

Monografi e Drama dirigenta je první roz-
sáhlou biografi í Jaroslava Krombholce
(1918–1983), nejtalentovanějšího dirigenta ze 
školy Václava Talicha, spjatého celoživotně 
zejména s operou Národního divadla v Praze.

Život Jaroslava Krombholce a jeho ženy, 
operní pěvkyně Marii Tauberové, autor 
detailně dokumentuje na základě pramenů 
dostupných v rozsáhlé pozůstalosti manželů 
Krombholcových, archivu Národního diva-
dla a dalších institucí. Čerpá rovněž z dobo-
vého tisku a pamětnické literatury, ale 
i z poznámek z osobních setkání s dirigen-
tem, s nímž byl v příbuzenském vztahu.

Velká pozornost je v publikaci věnována 
erudovaným popisům jednotlivých předsta-
vení, v menší míře i činnosti koncertní. Dlou-
hodobá Krombholcova spolupráce s vídeň-
skými, londýnskými a dalšími zahraničními 
operními domy a shromáždění základních 
ohlasů na ni jednoznačně dokazují, že 
Jaroslav Krombholc byl umělecká osobnost 
světové úrovně a společně s Rafaelem 
Kubelíkem, Karlem Ančerlem, Václavem 
Smetáčkem a Františkem Jílkem jeden z nej-
lepších českých dirigentů potalichovského 
pokolení. Mimoto je monografi e závažným 
příspěvkem ke kritickým dějinám pražského 
Národního divadla. Autorův osobní vhled 
do zákulisí naší poválečné hudebnědrama-
tické scény zároveň na celé řadě konkrét-
ních momentů dokládá, jak macešská byla 
tato doba ke všem, kdo se v totalitních pod-
mínkách snažili dostát tvůrčí svobodě.

drama dirigenta_mont.indd   1 27/04/2018   09:55
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Pragmatika
YAN HUANG

PŘEKLAD ONDŘEJ DUFEK

Publikace Yana Huanga představuje důkladný úvod 
do studia pragmatiky. Věnuje se klíčovým oblastem 
pragmatického bádání – implikatuře, presupozici, 
řečovým aktům, deixi a referenci, rozebírá vztahy 
pragmatiky ke kognici, sémantice a syntaxi. Autor 
systematicky vysvětluje různé přístupy k uchopo-
vání složitosti lidské komunikace a ukazuje jejich 
přednosti a problémy na množství příkladů, k čemuž 
využívá materiál z mnoha světových jazyků.

Kniha je vstřícnou učebnicí – po každé oblasti 
shrnuje nejdůležitější pojmy a čtenář si může ověřit 
porozumění na řadě cvičení s návrhy řešení. Publi-
kace je vhodná především pro studenty jazykověd-
ných oborů, ale také pro ty, kteří se zabývají fi lozofi í 
jazyka a komunikačními aspekty řady souvisejících 
disciplín.

Posláním ediční řady Lingvistika je zprostředkovávat českému prostředí aktuální 
poznatky z nejrůznějších lingvistických subdisciplín (sociolingvistika, psycholin-
gvistika, sémantika, gramatika, pragmatika atd.). Řada se primárně zaměřuje na 
překlady učebnic uznávaných autorů. Přínosem řady je rovněž recenzovaná česká 
terminologie.

BROŽOVANÁ, CCA340 S., 
1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3337-4
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3346-6 

LINGVISTIKA – EDICE LINGVISTIKA

JIŽ VYŠLO:

Prostřednictvím jazyka se díváme 
na svět kolem nás a přemýšlíme. 
Znamená to tedy, že způsob chápání 
reality a myšlení jednoho národa, který 
hovoří svým rodným jazykem, se liší 
od chápání a myšlení lidí ostatních 
národností, kteří hovoří jazyky jinými? 
Autorka monografie Jazyk a myšlení 
na pozadí výsledků mnoha zajímavých 
experimentů (týkajících se například 
vyjádření pozice v prostoru v jazycích, 
které nemají slova jako před, za, 
vpravo, vlevo, vlivu osvojování si jazyka 
na myšlení dětí apod.) nabízí odpověď 
na tuto otázku z pohledu kognitivní 
psychologie.
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Pierre Bourdieu

Co se chce
říct mluvením

Ekonomie
jazykové směny

Kniha významného francouzského 
sociologa, jehož úvahy zásadním 
způsobem ovlivnily také estetiku, 
literární historii a řadu dalších oborů, 
probírá v obecnosti i na konkrétních 
příkladech fungování jazyka jakožto 
sféry symbolické směny. Bourdieu 
knižním souborem z roku 1982 
reagoval především na saussura 
a jeho vlivnou recepci u strukturalistů, 
ale též například na J. L. Austina, 
N. Chomského a další klíčové autory. 
Neosobní, zdánlivě neutrální systém 
jazyka je odhalen jakožto zvláštní 
a velmi efektivní mocenský postoj, 
díky němuž se vyjadřovací nástroj, 
jenž reálně náleží pouze některým, 
privilegovaným vrstvám, prosadí 
jakožto měřítko pro uvažování 
a vyjadřování všech – i těch (jedinců, 
vrstev, etnik atd.), kdo jsou příslušným 
uspořádáním fatálně znevýhodněni. 
v tomto rámci vystupuje i slovní 
zásoba, syntax, styl apod. jen jako 
aspekty distribuce kulturní moci 
a vyjadřovacích výsad. Zatímco tedy 
strukturalisté chtěli vytvořit sociologii 
po vzoru lingvistiky, Bourdieu 
demaskuje lingvistické hledisko 
jakožto strategii uvnitř společnosti, 
zdaleka však nejde jen o pouhé 
oborové přetahování: jeho analýzy 
jsou v podrobnostech velmi subtilní 
a podnětné zvláště pro jazykovědce 
a literární vědce.
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Deutsche Grammatik 
Übungsbuch für Fortgeschrittene
MARTIN ŠEMELÍK – VĚRA KLOUDOVÁ – 
ALENA ŠIMEČKOVÁ – JIŘÍ DOLEŽAL

Cvičebnice německé gramatiky pro pokročilé 
(úroveň B1; C2) je určená širokému okruhu uži-
vatelů, mj. vysokoškolským studentům němec-
kého jazyka na fi lozofi ckých a pedagogických 
fakultách. Ocení ji především ti, kterým nesta-
čí pouze základy jazyka. Cvičebnice odpovídá 
realitě dnešního světa, přičemž zohledněna je 
i neformální němčina. Mnohá cvičení jsou za-
ložena na srovnání němčiny a češtiny. Sou-
částí každého cvičení je také klíč, publikace 
proto dobře poslouží jako pomůcka při přípravě 
na různé zkoušky, resp. při samostudiu.

Německo -český 
česko -německý sportovní 
slovník
EVA POKORNÁ

Předkládaný slovník je samostatnou čás-
tí učebnicového setu autorek Evy Pokorné 
a Barbary Löbel Grundlagen der Sportsprache 
(Praha, Karolinum 2014) a Einblick in die 
Sportarten: Deutsch für Sportstudierende (před 
dokončením). Práce vychází z úvodních textů 
k jednotlivým kapitolám výše uvedených pu-
blikací, ze kterých byly německé odborné vý-
razy vyexcerpovány, a přináší rozsáhlou data-
bázi termínů z oblasti sportu a dalších s ním 
úzce souvisejících vědních oborů. Do německo-
-české části bylo vyexcerpováno téměř 2400 
hesel s 570 podhesly, česko -německá část ob-
sahuje přibližně 1500 hesel s 1800 podhesly.

BROŽOVANÁ, 300 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3893-5
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3931-4 

BROŽOVANÁ, 182 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3834-8
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3860-7 

LINGVISTIKA – JAZYKOVÉ UČEBNICE 43

Deutsch-tschechisches
tschechisch-deutsches
Sportwörterbuch

Německo-český
česko-německý
sportovní slovník

EVA POKORNÁ KAROLINUM

(K učebnicím Grundlagen der Sportsprache 
a Einblick in die Sportarten)

Deutsche  
Grammatik 
Ein Übungsbuch  
für Fortgeschrittene

Martin ŠeMelík, Věra kloudoVá, 
alena ŠiMečkoVá, Jiří doležal

karolinuM
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Úvod do právnické 
francouzštiny – 1.
JANA TOMAŠČÍNOVÁ

Cílem učebnice je, aby uživatelé získali schop-
nost porozumět základním právním textům 
(texty právněvědní, rozsudky, smlouvy, směn-
ky), seznámili se se základními pojmy jednot-
livých právních odvětví a aktivně ovládli spe-
cifi ckou právní slovní zásobu. Jednotlivé lekce 
obsahují autentické právní texty, francouzsko-
-český slovníček a sady cvičení, které ověřu-
jí porozumění textu a napomáhají zvládnutí 
příslušné slovní zásoby. Učebnice je určena 
především posluchačům právnických fakult, 
soudním tlumočníkům, překladatelům fran-
couzského jazyka a všem, kdo se zajímají 
o právnickou francouzštinu.

BROŽOVANÁ, 450 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3642-9
ISBN E-KNIHA: 

LINGVISTIKA – JAZYKOVÉ UČEBNICE

karolinum

Úvod do  
právnické 
francouzštiny

1/

Jana Tomaščínová
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Hlavním cílem publikace Právní překlad v teorii a praxi je poskytnout čtenářům 
nejen teoreticky podložený návod, jak postupovat při převádění právních informací 
z češtiny do angličtiny, ale také praktické ukázky přístupu k překládání nového 
občanského zákoníku (NOZ).

Publikace je rozdělena do tří kapitol. První kapitola podrobně analyzuje 
proces právního překladu, formuluje základní pravidla pro překládání právních 
textů a vymezuje rozsah právnělingvistických znalostí a překladatelských 
dovedností. Druhá kapitola se věnuje překládání právních předpisů, stanovuje 
právnělingvistická východiska pro překlad českých zákonů do angličtiny, 
porovnává lingvistický přístup k tvorbě zákonů v České republice a některých 
anglicky mluvících zemích. Zahrnuje stručnou charakteristiku jazyka NOZ 
a analýzu různých variet právnické angličtiny, stejně jako některých gramatických 
jevů, jež jsou pro překlad (nejen) občanského zákoníku podstatné. Třetí kapitola 
v pěti oddílech ukazuje praktický přístup k překládání občanského zákoníku do 
angličtiny. První oddíl se věnuje legislativně technickým prvkům celého zákoníku 
a jeho systematice; další čtyři oddíly jsou vymezeny podle částí NOZ – obecná 
část, rodinné právo, absolutní majetková práva a relativní majetková práva. 
V každém oddíle jsou vybrána ustanovení z pohledu překladu obtížnější buď kvůli 
volbě českých jazykových prostředků, nebo pro nejednoznačnost českého textu, 
jež může vést k různým interpretacím.
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PRávní PŘEKLaD 
v TEoRII a PRaXI
NOVÝ OBČANSKÝ 
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marTa CHRomá

chroma_pravni preklad.indd   1 12/1/14   2:33 PM

karolinum

Úvod do  
právnické 
francouzštiny

2/

Jana Tomaščínová

katalog_2018_podzim_zmenšeno.indd   44 12.09.18   11:22



NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM KATALOG PODZIM 2018

Mluvnice katalánštiny
BOHUMIL ZAVADIL

Učebnice obsahuje popis katalánské mluvni-
ce doplněný snahou o strukturálně funkční 
interpretaci slovních druhů a jejich gramatic-
kých kategorií. Pozornost je věnována fonetice 
a fonologii současné katalánštiny, pravopisu, 
morfologické paradigmatice (zejména verbál-
ní), syntaxi a charakteristice dialektálních 
variant. Autor předkládá čtenářům normu 
současné spisovné katalánštiny a podává zá-
klady strukturálně funkční interpretace jazy-
ka. V závěrečné části knihy je podána cha-
rakteristika dialektálních variant s textovými 
ukázkami a stručná charakteristika socio-
lingvistické situace katalánštiny mezi jazyky 
dnešního Španělska.

Paradigmatika 
spisovné ruštiny 
Hláskosloví a tvarosloví
ĽUBOMÍR ĎUROVIČ – MARKUS GIGER

Paradigmatika spisovné ruštiny je integrál-
ním výkladem tvaroslovného systému spisov-
né ruštiny na fonologickém základě. Popisuje 
podrobně aktuální hláskosloví ruštiny a uka-
zuje dynamiku tohoto systému s koexistencí 
starších a novějších variant. Fonologický sys-
tém slouží pro výklad tvarosloví a ukazuje tak 
relativní uzavřenost a systémovost ruského 
skloňování a časování. Kniha vychází z aktu-
ální literatury a z elektronických korpusů rus-
kých textů. Je vhodná pro fi lology se zájmem 
o fonetiku, fonologii a morfologii a pro všech-
ny, kteří si chtějí prohloubit znalosti ruštiny.

BROŽOVANÁ, 506 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-2500-3
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4001-3 

BROŽOVANÁ, 350 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3915-4
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3951-2 
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Modality in Spanish 
and Combinations 
of Modal Meanings
DANA KRATOCHVÍLOVÁ

Monografi e se zabývá španělskou modalitou. 
Práce se zaměřuje na oblasti, kde se jednotli-
vé modální významy prolínají nebo vzájemně 
ovlivňují. Teoretické zkoumání je doprovázeno 
korpusovými analýzami, které sledují použití 
slovesného způsobu ve vybraných konstruk-
cích, případně modální interpretaci konkrét-
ních výpovědí v závislosti na kontextu. Je 
formulován závěr, že oblasti přechodu mezi 
dvěma modálními významy jsou zcela přiroze-
nou součástí španělského modálního systému 
a kombinace dvou modálních významů uvnitř 
jediné výpovědi má přímé důsledky na volbu 
modu.

On verbos modais poder 
e dever: contributos para 
uma análise jurídico-
-linguística
JOAQUIM JOSÉ DE SOUSA COELHO 
RAMOS

V této knize jsou uvedeny některé úvahy 
o ne typickém chování sloves „poder“ a „dever“ 
v oblasti právního jazyka. V rámci analýzy 
dvou dominantních textových typologií – ob-
lasti samotného práva a oblasti soudních roz-
sudků – je popsán potenciál výkladu těchto 
sloves vzhledem k některým jejich výskytům, 
přičemž cílem je zamyslet se nad operativními 
variacemi tohoto modálu.

BROŽOVANÁ, 160 S., 1. VYDÁNÍ
CENA: 210 KČ
ISBN: 978-80-246-3869-0
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3904-8
VYŠLO: SRPEN 2018 

BROŽOVANÁ, 178 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3988-8
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4046-4 
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MODAlITY 
IN SPANISh
AND 
COMBINATIONS
OF MODAl 
MEANINGS

Dana KRATOChVÍlOVÁ

This monograph focuses on Spanish modality. it presents 
Bohumil Zavadil’s theoretical approach to this category and, 
consequently, it analyses its possible application to Spanish. 
We concentrate on specifi c areas of the Spanish modal system 
where two modal meanings combine. Theoretical analyses 
are combined with corpus-based studies concentrating on the 
choice of mood or the contextual interpretation of selected 
constructions. We have verifi ed that areas where two modal 
meanings meet are a natural part of the Spanish modal 
system and that the combination of modal meanings has 
consequences on the mood selection.

D
a

n
a

 kraTo
CH

VÍlo
VÁ

 
M

O
D

A
lITY IN

 SPA
N

ISh
 A

N
D

 CO
M

B
IN

ATIO
N

S O
F M

O
D

A
l M

EA
N

IN
GS

modality in spanish_mont.indd   1 20/06/2018   07:46

karolinum

ON VERBOS MODAIS 
PODER E DEVER

ConTriBuToS 
Para uma anÁliSE 
JURÍDICO-LINGUÍSTICA

JOAquIM JOSé DE SOuSA  
COElhO RAMOS

katalog_2018_podzim_zmenšeno.indd   46 12.09.18   11:22



NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM KATALOG PODZIM 2018

Prostory vzpomínání
Podoby a proměny kulturní paměti
ALEIDA ASSMANNOVÁ

PŘEKLAD JIŘÍ SOUKUP – SVĚTLANA 
ONDROUŠKOVÁ – JAKUB FLANDERKA

Paměť ovlivňuje náš život a v tom smyslu je nepo-
stradatelná pro každého. Naše osobní paměť posilu-
je pocit vlastní individuality, ale zároveň i odlišnosti 
od druhých. To v žádném případě nevylučuje sku-
tečnost, že mnoho zkušeností také sdílíme, že sami 
sebe ztotožňujeme s druhými a pociťujeme souná-
ležitost se skupinami prostřednictvím společných 
vědomostí, které jsme si přivlastnili. A právě ucho-
váváním vzpomínek utváří svou „paměť“ jednotlivci, 
ale i celé kultury. Aleida Assmannová si klade otáz-
ku po nejrůznějších úkolech kulturního vzpomínání 
a jeho prostředcích (jako jsou spisy, obrazy, památ-
ky) v jejich historických a technických proměnách.

Limes představuje širší české odborné veřejnosti a čtenářům s hlubším zájmem o 
problémy studia literatury, dějin, jazykovědy a fi losofi e důležité interdisciplinární 
tendence v literární vědě a kulturních studiích západního kulturního okruhu za 
poslední půlstoletí. Název LIMES upozorňuje na dominantní problematiku hrani-
ce mezi disciplínami, která určuje současnou transformaci humanitních věd – je-
jich vývoj k mezioborovosti a změně perspektiv. 

BROŽOVANÁ, CCA 470 S., 
1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3433-3
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3447-0 
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JIŽ VYŠLO:

Klasická práce amerického antropologa Thomase W. La- 
queura (* 1945) z Kalifornské univerzity v Berkeley má 
pro historii sexuality a  genderu význam srovnatelný 
s Dějinami sexuality Michela Foucaulta. Původní název 
anglického vydání z  roku 1990  – Making Sex  – odka-
zuje slovní hříčkou k  historicko-kulturnímu utváření 
samotné pohlavnosti, tedy domněle biologického fun-
damentu rozdílů mezi muži a ženami. Laqueur vytyčuje 
kategorie jednopohlavního a dvoupohlavního modelu: 
ve dvoupohlavním jsou mužské a  ženské genitálie 
zásadně odlišnými orgány, v jednopohlavním je ženské 
pohlavní ústrojí jen dovnitř vtaženou a méně „teplou“, 
tedy energií nabitou variantou penisu a varlat. Laqueur 
přináší rozsáhlé analýzy antických, renesančních i po- 
osvícenských autorů a autorek – ať z oboru filozofie, 
medicíny, politické agitace, esejistiky či poezie – a vyzývá 
nás k novému promyšlení všeho, co jsme v oblasti sexua-
lity považovali za přirozené a jednoduše dané.
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Kittlerova kniha je interpretací dějin mediální techno-
logie spojených se třemi původními vynálezy (gramo-
fon, film, psací stroj) a prostírajících se mezi počátkem 
19.  století a současností, ale také zmapováním mož-
ností z nich odvozených, zejména reflexí těchto změn 
v  literatuře. Autorův přístup dovoluje extrapolovat 
paradigmata mediální a literární teorie, strukturalismu, 
psychoanalýzy, (elektro)akustiky a vojenství a vnést do 
diskuse o mediální konstituci člověka a jeho poststruk-
turalistického překonání onen technologický prvek, 
díky němuž se rýsuje další fáze tohoto vývoje. Navázání 
diskurzivní praxe na pokrok techniky záznamu a repro-
dukce a obojího pak na psychický aparát (v kyberne-
tickém slova smyslu) představuje radikální krok, jehož 
„symbolem“ se Kittler stal.
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N A K L A D A T E L S T V Í  K A R O L I N U M

Syntetická práce předního amerického literárního 
a kulturního historika se zabývá vznikem a transforma-
cemi Ameriky jako kulturního symbolu. Hlavním pří-
nosem je vysvětlení proměny kalvinistického výkladu 
údělu člověka (predestinace ke spáse nebo k zatracení) 
v optimistický mileniální mýtus Severní Ameriky jako 
„zaslíbené země“ pro všechny přistěhovalce a dále trans-
formace tohoto mýtu v politickou a historickou ideolo-
gii v době americké a Velké francouzské revoluce, vyús-
ťující později v  přijetí tzv. kontinuální revoluce jako 
principu americké demokracie (v historiografii George 
Bancrofta a historii idejí Vernona Parringtona). Berco-
vitch ukazuje, že toto ideologické vyústění vývoje ame-
rické kulturní symboliky mělo značný vliv i na hodno-
cení americké literatury. Jeho cílem však není pouhá 
kritika ideologií amerikanismu. Ukazuje, že v americké 
kultuře existuje mezi uměním a ideologií dialog, který 
je základem americké kulturní identity.
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Nečinné společenství
JEAN -LUC NANCY

PŘEKLAD ČESTMÍR PELIKÁN

Jean -Luc Nancy (* 1940) patří mezi nejvý-
znamnější současné francouzské filosofy. 
Jeho stěžejní titul, vydaný poprvé v 80. letech, 
se snaží pojmenovat a obhájit původní vý-
znam pojmu, z něhož se v moderní společnosti 
stal jen svazek mezi na sobě nezávislými je-
dinci. V titulním eseji rozvíjí své úvahy v po-
lemice s G. Bataillem a M. Heideggerem, další 
eseje se věnují konstitutivnímu významu mýtu 
pro literaturu nebo rozumění tomu, co je his-
torie. Společnost pro Nancyho není sociální, 
ekonomický ani politický koncept, jim navzdo-
ry naopak uvažuje o společné povaze bytí tak, 
jako by existence byla neoddělitelná od jejího 
podílu na tomto „spolu“. Jeho nesamozřejmé 
myšlení se pohybuje na samé hranici toho, co 
je v postmoderně možné formulovat.

BROŽOVANÁ, CCA 200 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3866-9
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3867-6 
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Wolfgang Iser
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N A K L A D A T E L S T V Í  K A R O L I N U M

Klasické dílo známého kostnického profesora anglis-
tiky a literární vědy ukazuje v historické i systematické 
perspektivě dvě klíčové kategorie zakládající litera-
turu. V pozadí stojí otázka, zda mají fiktivno a ima-
ginárno charakter antropologických konstant, díky 
nimž lze získat náhled na základní lidskou potřebu 
představivosti.

Iser chápe literaturu jako zrcadlo, jako nástroj lid-
ského druhu k sebepřekračování a k poznávání světa. 
V této knize podává výklad svého pojetí literární 
antropologie, které přesahuje tradiční hranice kul-
turní či filosofické antropologie.
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V knize Závažná těla se filosofka a genderová teoretička 
Judith Butlerová vyrovnává s námitkami, které jí byly 
adresovány po vydání spisu Potíže s  rodem (Gender 
Trouble, 1990). Ty se týkají především otázky těles-
nosti jakožto materiality, otázky, která se jejím kriti-
kům zdála v  raném pojetí performativní konstituce 
genderu, jak jej Butlerová rozpracovává, nedostatečně 
zohledněny. Butlerová se v reakci na tyto námitky snaží 
ukázat, jakým způsobem je sama otázka tělesnosti 
jakožto materiality od samého počátku podmíněna 
symbolickými mechanismy. Závažná těla jsou ale mno-
hem víc než jen polemický text, už jen proto, že But-
lerová své pojetí rozpracovává i s pomocí skutečného 
dialogu jak s jinými feministickými teoretičkami (Luce 
Irigarayová, Julia Kristeva), tak s významnými filosofy 
druhé poloviny dvacátého století (Michel Foucault,  
Louis Althusser, Jacques Derrida) a  s  psychoanalý-
zou (Sigmund Freud, Jacques Lacan), ale i prostřed-
nictvím exkursů do literatury (Nella Larsenová, Willa 
Catherová), politické teorie (Ernesto Laclau, Sla-
voj Žižek) i  gay a  lesbické subkultury. Už jen kvůli 
tomuto interdisciplinárnímu záběru patří tato kniha 
mezi její nejvýznamnější práce.

Ju
d

it
h

 B
u

tl
er

ov
á

Z
áv

až
n

á 
tě

la

Judi th  But lerová

Závažná tě la
O  mater ia l i tě 
a   d iskurs ivních mezích 
„p ohlaví“

N A K L A D A T E L S T V Í  K A R O L I N U M

E D I C E  L I M E S V díle Niklase Luhmanna, myslitele funkcionální sociál-
ní teorie a dnes již sociologického klasika, který byl pro 
svůj široký záběr označován za „Hegela druhé polovi-
ny 20. století“, hraje analýza náboženství stěžejní roli. 
Ze  série statí, které mu věnoval, vybíráme poslední, 
vydanou posmrtně. Představuje navíc reprezentativní 
sondu do vrcholného Luhmannova myšlení funkčních 
systémů, jakými jsou též politika, hospodářství, právo 
či věda.

Cenný je zejména způsob kladení otázek, plynou-
cích z myšlenky „autopoiesis“ sociálních systémů. V pří-
padě náboženství je navíc specifický napětím mezi ním 
a  „domácí“ teorií tohoto systému – teologií. Teorie, 
která sociální systémy považuje za tvořené komunikací 
(oproti např. Parsonsovu „jednání“), dovoluje zejména 
zvolit řadu odvážných přístupů nezávislých na kon-
ceptu „člověka“. Pro tuto komplexní teorii je typická 
rovněž autorova orientace v mnoha disciplínách a čas-
té analogie, takže text je interdisciplinární, mj. v  této 
pozdní fázi již plně inspirovaný nejen biology Matu-
ranou a Varelou, ale také teorií forem a kybernetikou. 
Celek tak představuje dobrý odrazový můstek pro kri-
tické úvahy o  roli náboženství v  západní společnosti 
v 21. století, od úvahy o tradičních pojmech (Bůh) až po 
současnou podobu „světového náboženského systému“.
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N A K L A D A T E L S T V Í  K A R O L I N U M

E D I C E  L I M E S„Tři figury posedlosti. Tři noční výjevy, trojí šílenství.“ 
Jean Starobinski, jeden z nejvýznamnějších literárních 
teoretiků a  kritiků současnosti, přistupuje k  trojici 
extrémních psychických situací – bludu, posedlosti 
a noční můře – z trojí hermeneutické perspektivy a roz-
víjí tři způsoby performativního „čtení“, jež jsou ovšem 
pointovány výraznou jednotící myšlenkou. Podkladem 
těchto diskurzů jinakosti však nejsou pro autora, čer-
pajícího ze svých znalostí lékaře a historika medicíny, 
anamnézy skutečných pacientů, nýbrž psychologicky 
založené interpretace literárních textů a výtvarných děl. 
V  prvních dvou kapitolách vychází Starobinski z  his-
toricky i žánrově rozdílných typů literárních památek 
(starořecká tragédie a  epos, novozákonní evangelický 
text), v závěrečné stati se východiskem jeho interpreta-
ce třetí figury šílenství stal známý obraz v Anglii natura-
lizovaného Švýcara J.-H. Füssliho Noční můra.
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Jan Zábrana: 
básník, překladatel, 
čtenář
EVA KALIVODOVÁ – PETR ELIÁŠ (ED.)

Jan Zábrana patřil k nejvýraznějším českým 
spisovatelům a překladatelům druhé polovi-
ny 20. století. Komunistický režim mu až na 
malé výjimky umožnil publikovat pouze pře-
klady. Teprve během devadesátých let minu-
lého století, po rozkrytí celé jeho tvůrčí šíře, 
se v úplnosti ukázalo, jak pozoruhodně mno-
hostranným autorem Zábrana byl. Kolektivní 
monografie představuje rozmanitost životní, 
překladatelské i literárně tvůrčí cesty Jana 
Zábrany. Esejistické i analytické stati doplňují 
vzpomínkové bloky Zábranových redakčních 
spolupracovníků, archivní dokumentární fo-
tografi e a reprodukce unikátních písemností 
osobního i pracovního charakteru.

Teprve na počátku 90. let, kdy postupně vyšly 
jeho básnické sbírky, povídky a už zmíněné de-
níkové zápisky, se tak v úplnosti ukázalo, jak 
pozoruhodným autorem Zábrana byl. 
 Mimořádně sugestivní, naléhavý, zaťatý, trpi -
telský výraz Celého života pak dal vzniknout 
jakémusi zábranovskému kultu, který v pří-
tomné monografi i výstižně popisuje Zuzana 
Šťastná: „Ve svých sedmnácti letech bych stěží 
našla ve své knihovničce ohmatanější knihu 
než Celý život – a také knihu, která by měla 
větší vliv na to, co jsem tehdy četla a o čem 
přemýšlela.“ Tento sentiment myslím sdílí ne-
málo čtenářů Zábranovy knihy, včetně autora 
těchto řádků; nebude asi přehnané konsta-
tovat, že Celý život přivedl k hlubšímu zájmu 
o literaturu (a umělecký překlad) nejméně dvě 
generace čtenářů. 
— z recenze Petra Onufera

BROŽOVANÁ, 328 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 360 KČ
ISBN: 978-80-246-3836-2
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3960-4 
VYŠLO: KVĚTEN 2018
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EVA KALIVODOVÁ
PETR ELIÁŠ 
(EDITOŘI)

JAN ZÁBRANA: 
BÁSNÍK, 
PŘEKLADATEL, 
ČTENÁŘ
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ŘJan Zábrana (1931–1984) patřil k nejvýraznějším 

českým spisovatelům a překladatelům druhé poloviny 
20. století. Komunistický režim mu až na malé výjimky 
umožnil publikovat pouze překlady, jeho vlastní tvorba 
zůstala do roku 1989 zcela ve stínu jeho rozsáhlého 
a uznávaného překladatelského díla. Hlavně během 
devadesátých let minulého století, když byla rozkryta 
celá šíře Zábranovy tvorby, začala být patrná jeho 
pozoruhodná literární mnohostrannost.

Kniha, kterou držíte v ruce, tuto mnohostrannost 
odráží a komplexně ji uchopuje. Z koláže esejistických 
i analytických statí, vzpomínek Zábranových redakčních 
spolupracovníků a doposud nepublikovaných dopisů, 
dokumentů a strojopisů vystupuje Jan Zábrana jako 
vnímavý básník, pozorný čtenář a pečlivý překladatel 
a neúnavný propagátor dobré zahraniční literatury, 
jenž ve všech těchto svých rolích sehrál 
nezastupitelnou roli v českém literárním provozu. 
Nutno dodat, že v tom provozu, který za jeho 
tvůrčího života neustále čelil dusivé ideologické 
cenzuře. Kolektivní monografi e Jan Zábrana: básník, 
překladatel, čtenář je čtivý a poutavý portrét, který 
nechává nahlédnout do pracovního i soukromého 
života významné literární osobnosti.
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Rilkovy „Sonette 
an Orpheus“: 
Interpretace 
(a překlad)
MILOŠ KUČERA

Kniha přináší interpretace básní jedné z Ril-
kových stěžejních sbírek, česky známé jako 
„Sonety Orfeovi“. Po německém znění každého 
sonetu následuje doslovný překlad, poté ko-
mentář autora a résumé komentáře němec-
kého rilkologa Hermanna Mörchena (orien-
tovaného heideggerovsky) a Ernsta Leisiho 
(orientovaného na „sémantický strukturalis-
mus“); porovnávány jsou přitom též interpre-
tace v českých překladech (V. Renč, V. Holan, 
J. Pokorný, T. Vítek, A. Misař, M. Suchomel). 
Práce je zaměřena proti patetizaci Rilkovy po-
ezie. Závěrečnou část tvoří vlastní překlad „So-
netů Orfeovi“.

I, 6
Zdali je zdejší? Ne, z obou říší
vyrostla široká povaha.
Kořeny vrb kdo zkusil si,
ten pak líp větve vrb ohýbá.

Před spaním nenechte na stole chléb,
mléko ne; mrtvé to přitáhne –. 
On ale, zaklínač, mrkniž a přidejž
pod víčko zjevy jich důvěrné

do směsi ke všemu viděnému;
kouzlo též routy a zemědýmu
budiž proň jako nejjasnější plán.

A správný obraz mu nezkazí nic;
ať už jsou z hrobů, ať jsou ze světnic,
oslaviž prsten a sponu a džbán.

BROŽOVANÁ, 412 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3899-7
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3946-8 
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an oRpheuS“
interpretace  
(a přeKlad)
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Obtížná balanc
Ke kánonu anglofonních literatur 
v českém kontextu
PETR ONUFER

Kniha anglisty a překladatele Petra Onufera 
pojednává o tom, jak se utváří kánon anglo-
fonních literatur v českém kontextu. Vychází 
přitom z konceptu trojjediné literatury, v němž 
pro poezii a prózu platí tytéž zákonitosti jako 
pro literární kritiku: ta není vnímána jako slu-
žebné psaní, ale jako svébytný literární druh 
zasluhující stejnou pozornost jako tzv. „tvůrčí 
literatura“. V jednotlivých částech věnovaných 
obecným předpokladům kánonu, anglofonní 
literární kritice, americké próze a poezii autor 
ukazuje, jaké rysy pojednávaných děl lze vní-
mat jako kanonické, jak se díla v kánonu oci-
tají a jak na něj působí. Korektivem je mu zde 
vlastní překladatelská praxe.

Exilové periodikum 
Nový život (1949–2001)
MARIE BENÁKOVÁ

Jádrem publikace je bibliografi cký soupis pa-
desáti tří ročníků exilového periodika, které 
vycházelo nejprve jako Věstník Cyrilometo-
dějské ligy [akademické] a od roku 1950 jako 
Nový život v Londýně (1949–1953). V roce 1954 
převzala jeho vydávání Křesťanská akademie 
v Římě. Bibliografi cký soupis čítající 11 312 po-
ložek je doplněn o úvodní studii, která shrnuje 
dosavadní stav bádání. Klíčové osoby a insti-
tuce jsou opatřeny životopisnými medailony 
s odkazy na další literaturu. Bibliografický 
soupis je také na přiloženém CD, což umožňuje 
fulltextové vyhledávání.

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4028-0
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4098-3

BROŽOVANÁ, 132 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3872-0
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3928-4
VYŠLO: SRPEN 2018 
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Obtížná balanc
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)Jádrem publikace Exilové periodikum Nový 

život (1949–2001) je bibliografický soupis 
padesáti tří ročníků exilového periodika, 
které vycházelo nejprve jako Věstník 
Cyrilometodějské ligy [akademické] a od 
roku 1950 jako Nový život v Londýně  
(1949–1953). V roce 1954 převzala 
jeho vydávání Křesťanská akademie 
v Římě. Bibliografický soupis čítající 
11 312 položek (pdf soubor umožňující 
fulltextové vyhledávání je umístěn na 
webu nakladatelství) doplňuje úvodní 
studie (vychází tiskem), která shrnuje 
dosavadní stav bádání, zpřesňuje 
identifikaci Nového života, představuje 
jeho obsah (strukturu, proměnlivé i stálé 
rubriky) a tvůrce (institucionální zázemí, 
redaktory, pracovníky administrace 
a autory). Kapitola o institucionálním 
zázemí zachycuje první roky existence 
Cyrilometodějské ligy na základě článků 
z Nového života s údaji zpřesňujícími 
dosavadní existující práce. Klíčové osoby 
a instituce jsou opatřeny životopisnými 
medailony s odkazy na další literaturu.
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Čtvrtá revoluce
Jak infosféra mění tvář lidské reality
LUCIANO FLORIDI

PŘEKLAD ČESTMÍR PELIKÁN

Vývoj informačních a komunikačních technologií 
(ICT) radikálně proměňuje nejen to, jak rozumíme 
světu a komunikujeme, ale také způsob, jak chápe-
me svou vlastní povahu, existenci a odpovědnost. 
Rozšíření ICT představuje čtvrtou revoluci v dlou-
hém procesu přehodnocování podstaty a role lidstva 
ve vesmíru: netvoříme nehybný střed vesmíru (ko-
pernikovská revoluce), nelišíme se nijak mimořádně 
od zbytku zvířecího světa (darwinovská revoluce) 
a naše vlastní vědomí zdaleka není transparentní 
(freudovská revoluce). ICT nám ozřejmují, že nepřed-
stavujeme izolované, odpojené činitele, ale informač-
ní organismy, které spolu s jinými druhy těchto či-
nitelů sdílejí globální prostředí utvářené z informací, 
takzvanou infosféru (Turingova revoluce).

Edice představuje čtenářům významné publikace z neustále se proměňující a ne-
jednoznačně defi novatelné oblasti nových médií. Plurál v názvu podtrhuje meto-
dologickou pluralitu oboru, který se zrodil z počítačové revoluce konce minulého 
století. Cílem je představit českému čtenáři nejen kanonická díla oboru, ale i texty 
z příbuzných oblastí, jako například games studies či digital humanities. 

BROŽOVANÁ, CCA 300 S., 
1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3803-4
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3820-1 
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Čtvrtá revoluce
Jak infosféra mění tvář 
lidské reality

Luciano Floridi

S t u d i a  n o v ý c h  m é d i í k a r o L i n u m

JIŽ VYŠLO:

Jazyk
nových médií

Lev Manovich

S t u d i a  n o v ý c h  M é d i í k a r o L i n u M

Publikace představuje jeden z nejsystematičtějších pokusů o teo- 
retické ukotvení počítačové technologie a  jejího dopadu na 
současnou kulturu. Autor se snaží nová média zasadit do širšího 
kontextu dějin technologií a  kulturních forem a analyzuje jejich 
základní principy. Některá zjednodušení ovšem také problema-
tizuje, například mýtus interaktivity nebo polarizaci digitálních 
a analogových médií.

Nepopisuje ale pouze nedávnou novomediální historii, vrací 
se i k základům a takovým aspektům současných mediálních dějin, 
jakými jsou ruský konstruktivismus nebo kinematografie.

Kniha Jazyk nových médií byla označena za „nejprovokativ-
nější a  nejuceleněji zpracovanou historii médií po Marshallovi 
McLuhanovi“. Ačkoliv mohou některé teze z dnešní perspektivy 
působit jako překonané, stále zůstávají nejen pokusem o  teorii 
toho, co nová média opravdu jsou, ale také svědkem přelomu 
20.  a  21. století, který představuje zásadní předěl ve formách 
našich médií i kultury.

This is essential reading for anyone interested in literary  
and artistic uses of new media.
— n. katherine hayles, Literature Department, Duke University

Manovich’s vision is unique, risky, and compelling.
— tom Gunning, Department of Cinema and Media Studies, 

University of Chicago

Lev Manovich (1960)
Jeden z  nejvýznamnějších soudobých 
teoretiků nových médií a  profesor infor-
matiky na The Graduate Center při City 
University of New York a  ředitel a zakla-
datel Cultural Analytics Lab. Zaměřuje 
se na digitální studia a  novomediální 
umění a  teorie. Je autorem desítky knih 
o digitální kultuře: The Language of New 
Media (2001), dále Soft Cinema: Navi-
gating the Database (2005), Software 
Takes Command (2013) a  Instagram and 
Contemporary Image (2017).
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Publikace předkládá ucelenou a  originální koncepci „života 
v  médiích“. Přestože člověk obvykle trvá na pojetí technologie 
jako něčeho, co je vůči životu vnější, média nejen reprodukují, ale 
i  utvářejí svět, v němž žijeme. Přítomnost médií v  lidském životě 
obvykle vnímáme, jen pokud jde o  jejich technologickou infra-
strukturu, je ale třeba si uvědomit, že intuitivnost a samozřejmost 
jejich používání vedou k tomu, že mizejí z našeho aktivního vědomí 
a stávají se neviditelnými.

Autor představuje nové formy společenského uspořádání, 
které vznikají vlivem globálního masového používání mediálních 
technologií. Život v médiích narušuje tradiční sociální hierarchii, 
založenou na moci, a  nahrazuje ji příslibem participační kultury, 
v  níž soutěžení ustupuje spolupráci. Tato kultura sdílení klade 
důraz na kreativitu a společenskou angažovanost.

Na druhou stranu kvůli „hypersociabilitě“ dnešní společnosti 
médií ztrácíme smysl pro vlastní jedinečnost a individualitu; jsme 
kolektivně ztraceni v  technologiích, podobně jako zombie, které 
Deuze používá jako metaforu hybridního světa. Životní a  medi-
ovaný svět se do sebe vzájemně hroutí a  nelze už je spolehlivě 
rozlišit. Vzhledem ke strategiím přežití, které v médiích zaujímáme 
a které jsou analogické se strategiemi přežití v primitivních spole-
čenstvích, je možné éru moderních médií považovat jen za další 
etapu vývoje lidského druhu.

Mark Deuze (1969)
Profesor mediálních studií na Amster-
damské univerzitě, v  letech 2004–2013 
působil na katedře telekomunikací na uni-
verzitě v  Bloomingtonu (Indiana, USA). 
Autor řady vědeckých článků a monogra-
fií, např. Media Work (2007), Managing 
Media Work (2010), Media Life (2012). 
Zabývá se dopady nových médií na kaž-
dodenní život jedince v  globalizované 
společnosti. V  současnosti připravuje 
k vydání knihu Beyond Journalism (Polity 
Press), věnující se proměně žurnalismu 
v éře digitálních médií.

M
ar

k 
D

eu
ze

M
ed

ia
 li

fe
 

Ži
vo

t v
 m

éd
iíc

h

Media life
Život v médiích

Mark Deuze

S t u D i a  n o v ý c h  M é D i í k a r o l i n u M
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Tato kniha si klade za cíl přiblížit literární historii ostatním huma-
nitním vědám pomocí nástrojů vyvinutých původně pro jiné oblasti  
výzkumu: kvantitativních grafů, zeměpisných map a  vývojových 
stromů evoluční biologie. Názorným příkladem je nová inter-
pretace vývoje moderní prózy v  první kapitole: teprve při zkou-
mání nejen několika málo kanonických textů, jak bývá zvykem,  
ale samotného systému románových žánrů jako celku, vystoupí na 
povrch existence „literárních cyklů“, na jejichž základě lze stano-
vit novou periodizaci dějin románu a její význam. Podobné experi-
menty předkládá i druhá kapitola, kde geografické mapy odhalují 
hlubokou souvztažnost mezi narativní formou idylického románu 
a vnímáním prostoru tradičního venkova, a kapitola třetí, kde vývo-
jové stromy neznázorňují dějiny literatury jako lineární přímku, 
ale naopak jako proces neustálého větvení a rozbíhání zahrnující 
všemožné literární formy.

Grafy, mapy a stromy tak pohlížejí na literaturu nikoli jako na 
kánon vybraných děl, ale spíše jako na systém, a na velkém množ-
ství materiálu nám představují mnohem překvapivější a  bohatší 
literární dějiny, jež stírají hranice mezi vysokým a  nízkým, mezi 
mistrovskými a zapomenutými díly, mezi dnešní klasikou a někdej-
šími bestsellery. Neméně invenční je i doslov Alberta Piazzy, který 
kromě souhrnu Morettiho podnětů a úvah vybízí k užšímu dialogu 
mezi literární historií a genetikou.

Franco Moretti (1950)
Italský literární historik, od roku 2000 profesor Stanfor-
dovy univerzity, zakladatel centra pro studium románu 
Stanford Center for the Study of the Novel a výzkum-
ného projektu Stanford Literary Lab; autor řady zásad-
ních literárněvědných prací, např. Atlas of the European 
Novel, 1800–1900 (1998), Graphs, Maps, Trees: Abstract 
Models for a  Literary History (2005), Distant Reading 
(2013). V  posledních několika knihách se věnuje pře-
vážně aplikaci kvantitativních metod známých z oblasti 
společenských věd do oblastí patřících tradičně k huma-
nitním oborům. Za knihu Distant Reading obdržel v roce 
2013 National Book Critics Circle Award. Jeho knihy 
byly přeloženy do více než 20 jazyků.

Grafy, mapy, stromy
abstraktní modely 
literární historie

Franco Moretti
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Bylo to na věčné časy, 
dokud to neskončilo
Poslední sovětská generace
ALEXEJ JURČAK

PŘEKLAD PŘEMYSL HOUDA
A VERONIKA BRÁNIŠOVÁ

Kolaps socialismu byl pro obyvatele Sovětské-
ho svazu absolutně nečekaný, ale zároveň na-
prosto zákonitý. Ačkoli většina tehdy vnímala 
sovětský systém jako věčný a neměnný, byla 
současně připravena na jeho pád. Tento para-
dox se stal východiskem generační refl exe pro-
fesora v Berkeley Alexeje Jurčaka.

Jeho model nabízí alternativu k tradičnímu 
binárnímu pojetí, k analýze založené na dicho-
tomiích typu život v pravdě versus život ve lži, 
moc versus obyčejní lidé nebo ofi ciální versus 
neofi ciální kultura. Takový přístup podle Jur-
čaka opomíjí skutečnost, že mnoha sovětským 
občanům byly hodnoty socialismu blízké, 
přestože v běžném životě často reinterpretovali 
a překračovali pravidla státu, který se jimi za-
štiťoval.

BROŽOVANÁ, CCA 370 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3662-7
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3689-4 
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Edice Politeia představuje čtenářům významné publikace věnované politické teo-
rii a novodobé historii; politickou teorii zasazuje do historického kontextu a po-
vzbuzuje ke kritickému myšlení. Výběrem stěžejních knih, schopných oslovit od-
bornou i širší veřejnost, chceme čtenářům poskytnout hlubší pochopení minulých 
i současných dějinných změn. Politeia nabízí přemýšlení o politice, demokracii 
a dějinách.

ALEXEJ  
JURČAK
BYLO TO  

NA VĚČNÉ ČASY,
DOKUD TO 

NESKONČILO:
POSLEDNÍ  
SOVĚTSKÁ 
GENERACE

JIŽ VYŠLO:
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kniha je příspěvkem k debatě o současné krizi 
demokracie a možnostech jejího řešení. autorka toto téma

uchopuje prostřednictvím rozboru demokratických znetvoření, 
která nejsou kritikami demokracie samotné, ale spíše nezdařilými 
teoretickými a praktickými pokusy o její nápravu. Hovoří o třech 

znetvořeních: epistemickém, populistickém a plebiscitářském; 
všechna tato znetvoření mají společné to, že deformují procedurální 

povahu demokracie a tím snižují schopnost občanů 
ovlivňovat veřejné rozhodování.

publikace je zároveň přesvědčivou obhajobou reprezentativní 
demokracie řešící aktuální otázku nebezpečí koncentrace mediálního 

vlastnictví. představuje inovativní akademický text se schopností 
srozumitelně se vyjádřit a zaujmout stanovisko k řadě závažných 

problémů současných liberálnědemokratických režimů, 
které lze pozorovat i v České republice.

znetvorena demokracie_mont.indd   1 19/04/2018   10:12
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Události posledních desetiletí od pádů autoritářských 
režimů východní evropy přes barevné revoluce, arabské jaro 
až po současnou krizi demokracie v etablovaných liberálních 

demokraciích západu oživily zájem o demokratickou teorii a praxi, 
o demokratickou tradici a o nově se objevující formy participace. 

Aletta J. Norval se ve své knize Averzivní demokracie zaměřuje právě 
na tuto souhru mezi dědictvím demokratické tradice a její inovací 

a nabízí nové pojetí vzniku a formování demokratických požadavků, 
vztahů mezi občany, demokratické subjektivity a imaginace. 

ve svém tázání se obrací k pozdní filozofii Ludwiga Wittgensteina 
a kriticky se vymezuje vůči dominantním trendům současné 

demokratické teorie v podobě deliberativní a poststrukturalistické 
radikální demokracie. Pro českého čtenáře je kniha navíc 

zajímavá tím, že vychází ze zkušenosti s jihoafrickým apartheidem 
a nabízí tak jinou perspektivu vyrovnávání se 

s autoritářskou minulostí.

norval_averzivni demokracie_mont.indd   1 8/23/16   12:06 PM
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Morální základy politiky
IAN SHAPIRO

PŘEKLAD MILAN ZNOJ

Kniha současného amerického politické-
ho teoretika Iana Shapira zkoumá legitimity 
politické moci. Autor nejprve charakterizu-
je osvícenské pojetí politiky založené na vědě 
a následně podrobně rozebírá tři hlavní tradi-
ce z něj vycházející, utilitarismus, marxismus 
a tradici společenské smlouvy. Osou úvah mo-
tivovaných současností je otázka, jak dnes for-
mulovat demokracii, jež by mohla dále rozvíjet 
osvícenský projekt. Shapirova čtivá a fundo-
vaná kniha hledá odpovědi na otázky občanů, 
kteří se ptají, proč a do jaké míry je stát může 
nutit k určitému jednání.

Diskursivní teorie 
liberální demokracie
JÜRGEN HABERMAS

PŘEKLAD ALENA BAKEŠOVÁ

USPOŘÁDAL JOSEF VELEK

Předkládaný výbor textů obsahuje studie 
a dodatky, které se vážou k Habermasově zra-
lé systematické práci Faktizität und Geltung. 
Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des 
demokratischen Rechtsstaats (1991). Haber-
masův pokus o diskursivní zdůvodnění libe-
rální demokracie je organickou součástí tra-
dičních diskusí v německé politické a právní 
teorii, dokládá systematickou recepci anglo-
saských diskusí a komplikovaným způsobem 
navazuje na předchozí etapy ve vývoji jeho 
myšlení a zcela novým způsobem naplňuje 
jeho základní intence.

BROŽOVANÁ, 260 S., 2. VYDÁNÍ 
CENA: 320 KČ
ISBN: 978-80-246-3924-6
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3908-6 
VYŠLO: KVĚTEN 2018

BROŽOVANÁ, 259 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3826-3
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3903-1 
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kniha současného amerického politického 
teoretika iana Shapira je věnována zkoumání 

legitimity politické moci. autor nejprve charakterizuje 
osvícenské pojetí politiky založené na vědě 

a následně podrobně rozebírá tři hlavní tradice, jež 
z tohoto pojetí vychází: utilitarismus, marxismus 
a tradici společenské smlouvy. další kapitola je 
věnována kritikům osvícenského myšlení a celá 

kniha je zakončena úvahami o tom, jak v současnosti 
formulovat demokracii, jež by mohla dále rozvíjet 
osvícenský projekt. Shapirova čtivá a fundovaná 

kniha hledá odpovědi na otázky občanů, kteří se ptají, 
proč a do jaké míry je stát může nutit 

k nějakému jednání.

moralni zaklady politiky_mont.indd   1 10/05/2018   09:20
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výbor textů obsahuje studie a doplňky Jürgena Habermase  
k jeho diskursivní politické a právní teorii demokratického  

právního státu, kterou systematicky vypracoval ve své monumentální 
knize Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts 

und des demokratischen Rechtsstaats (1991). Jde o druhý opus 
magnum „zralého“ Habermase v oblasti „praktické filosofie“, v němž 

velmi složitým způsobem navazuje na svou předchozí, stejně tak 
monumentální knihu Theorie des kommunikativen Handelns (1981). 
Habermasův pokus o diskursivní zdůvodnění liberální demokracie 

je organickou součástí tradičních diskusí v německé politické 
a právní teorii, dokládá systematickou recepci anglosaských diskusí, 

komplikovaným způsobem navazuje na předchozí  
etapy Habermasova myšlení a zcela novým způsobem  

naplňuje jeho základní intence.

habermas_diskursivni teorie_mont.indd   1 03/08/2018   11:44
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Fighting Terrorism: 
Surveillance and 
Targeted Killing 
in Post-9/11 World
TEREZA KRAUZOVÁ – 
STANISLAV MATĚJKA

Vědomí hrozby terorismu a úsilí zajistit národ-
ní bezpečnost vedly Spojené státy k zásadním 
reformám jejich národní bezpečnostní politiky, 
které ale zároveň vyvolávají obavy, zda vláda 
USA stále dodržuje Ústavu. Pro války v zahra-
ničí Spojené státy zavedly systém bezpilotních 
letounů (UAV), autonomních letadel bez lid-
ského pilota na palubě, jenž otevírá možnost 
vysoce efektivního cíleného zabíjení podobné-
ho počítačové hře. Tato publikace zpracovává 
zákonný a ústavní rámec stávajících bezpeč-
nostních opatření v USA, jakož i limity využití 
UAV.

Příběh ruské geopolitiky 
Jak se ruská myšlenka zmocnila 
více než šestiny světy
JAROSLAV KURFÜRST

Kniha nabízí komplexní zpracování tématu 
ruského geopolitického myšlení v historické 
perspektivě. Komplexně popisuje vývoj ruské-
ho geopolitického myšlení od počátků ruské 
státnosti do dnešních dnů a analyzuje diskurs 
klíčových ruských autorů geopoliticky vý-
znamných konceptů. Dále se věnuje vzájemné 
interakci a dynamice geopolitických tradic, 
zkoumá vazby mezi myšlenkami a praktic-
kou geopolitikou a geostrategií ruského státu 
a identifi kuje nejstabilnější části ruské geo-
politické kultury. Vztah Západu a Ruska je 
pojmenován nejen jako vztah mezi státy, ale 
i jako stálé střetávání dvou odlišných geopo-
litických kultur.

BROŽOVANÁ, 122 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 170 KČ
ISBN: 978-80-246-3812-6
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3844-7 
VYŠLO: ČERVENEC 2018

BROŽOVANÁ, 444 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4026-6
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3982-6 

POLITOLOGIE 55

Tereza Krauzová
Stanislav Matějka

Fighting Terrorism
Surveillance
and Targeted Killing
in Post-9/11 World

KAROLINUM

The war on terror, launched by the 
9/11 terrorist attacks, has been 
waged inside as well as outside the 
U.S. borders. Perception of threat and 
efforts to ensure national security have 
led the United States to major reforms 
in its national security policy, involving 
new military, security and legislative 
concepts. On the level of waging war 
outside the U.S. borders, the United 
States has introduced the system of 
Unmanned Aerial vehicles (UAVs), 
autonomous aircrafts without human 
pilot aboard, opening the possibility 
of highly effective computer game-
like targeted killing. On the domestic 
level, new pieces of legislation and 
other antiterrorism measures have been 
raising privacy awareness and concerns 
whether the U.S. government keeps 
observing the Constitution. Nowadays, 
as advanced technology offers wide 
range of possibilities how to intrude 
one’s privacy and effectively kill people, 
legal and ethical considerations have to 
catch up the reality. This work therefore 
seeks to elaborate on the statutory and 
constitutional framework of the current 
U.S surveillance measures as well as the 
limits of utilization of UAVs.

Tereza K
rauzová, Stanislav M

atějka | Fighting Terrorism
 | Surveillance and Targeted K

illing in Post-9/11 W
orld
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Právní systémy Dálného 
východu II
MICHAL TOMÁŠEK

Druhý svazek zachovává strukturu i způsob 
zpracování látky prvního dílu. Stejně živý zů-
stává také jazyk výkladu, přístupný i neodbor-
níkovi. Ve třech knihách postupuje od recepce 
angloamerického a evropského práva v tradič-
ních dálněvýchodních právních kulturách přes 
aplikaci právních transplantátů v novém pro-
středí až k současnému výkladu dálněvýchod-
ního práva. Stejně jako první díl se tak stává 
nepostradatelným průvodcem pro každého, 
kdo chce porozumět (nejen právnímu) myšlení 
těchto zemí.

Právní systémy 
Dálného východu I
MICHAL TOMÁŠEK

První svazek knihy je věnován historické 
komparaci právních systémů Dálného vý-
chodu (Čína, Japonsko, Korea, Vietnam) až 
do recepce západních právních institutů v de-
vatenáctém století. Odkrývá tak souvislosti, 
bez kterých nelze pochopit odlišnosti součas-
ného dálněvýchodního práva od systémů kon-
tinentální Evropy a systému angloamerické-
ho, jejichž srovnání bude předmětem druhého 
dílu. Čtivý text našeho předního odborníka 
na čínské právo se nevyhýbá barvitým de-
tailům a stranou neponechává ani fi losofi cký 
a náboženský kontext, takže kniha jistě osloví 
i laickou veřejnost. Výklad je dokumentován 
bohatým obrazovým doprovodem.

VÁZANÁ, CCA 370 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3897-3
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3920-8 
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CENA: 430 KČ
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ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3397-8 
VYŠLO: KVĚTEN 2016
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PRÁVNÍ SYSTÉMY 

DÁLNÉHO VÝCHODU II

Michal Tomášek

Karolinum

PRÁVNÍ SYSTÉMY 

DÁLNÉHO VÝCHODU I

Michal Tomášek

Karolinum 

První svazek knihy Michala Tomáška je věnován 
historické komparaci právních systémů Dálného 
východu (Čína, Japonsko, Korea, Vietnam) 
až do recepce západních právních institutů 
v devatenáctém století. Odkrývá tak souvislosti, 
bez kterých nelze pochopit odlišnosti současného 
dálněvýchodního práva od systémů kontinentální 
Evropy a systému angloamerického, jejichž srovnání 
bude předmětem druhého dílu. Čtivý text našeho 
předního odborníka na čínské právo se nevyhýbá 
barvitým detailům a stranou neponechává ani 
� lozo� cký a náboženský kontext, takže kniha jistě 
osloví nejen specialisty, ale i širší čtenářskou obec. 
Výklad je dokumentován bohatým obrazovým 
doprovodem. 

Na obálce je použit motiv kosmologické krajiny 
z dolního lemu obřadního úřednického oděvu z doby dynastie 
Čching a úryvek textu � lozofa Ču Siho z jeho souborného díla 
vydaného v 19. století pod patronací čchingského dvora 
(Jü-cuan Ču c’čchüan šu).

PRÁVNÍ
SYSTÉMY
DÁLNÉHO
VÝCHODU

I
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Bezdomovectví 
ve středním věku
Příčiny, souvislosti a perspektivy
MARIE VÁGNEROVÁ – JAKUB MAREK – 
LADISLAV CSÉMY

Publikace vychází z tříletého výzkumu prove-
deného u subpopulace pražských bezdomovců 
středního věku. Studie, která obsahově navazu-
je na předchozí čtenářsky úspěšnou monografi i 
Bezdomovectví jako alternativní existence mla-
dých lidí, si dala za cíl prozkoumat, jakým způ-
sobem lidé středního věku bez domova chápou 
příběh svého života. Jak rozumí své minulos-
ti, svému propadu na ulici a jaké představy si 
utvářejí o své budoucnosti. Jde o první výzkum 
u českých bezdomovců středního věku, který 
nahlíží na problematiku bezdomovectví z jejich 
vlastní perspektivy. Čtenáře prvního dílu potě-
ší aktuální popis života mladší generace, která 
žila na ulici před čtyřmi lety. 

Londýnská věž (ToL) 
Schalliceova verze ToL
ONDŘEJ BEZDÍČEK – JIŘÍ MICHALEC – 
TIM SHALLICE
Londýnská věž (Tower of London; ToL) je diag-
nostický test pro měření exekutivních funk-
cí. ToL se používá u neurologických pacientů 
se zraněními frontálních laloků, Parkinsono-
vou nemocí, Alzheimerovou nemocí, porucha-
mi chování s hyperaktivitou, s autismem, 
obsesivně -kompulzivními poruchami či psy-
chotickým onemocněním. Tento manuál 
představuje pravidla administrace, instruk-
ci, skórování, vyhodnocení spolu s normativ-
ními daty na české populaci pro podloženou 
interpretaci zjištěných výsledků u konkrétní-
ho pacienta. ToL je jedním ze základních tes-
tů určených pro psychology ve zdravotnictví 
a umožňuje přesnější popis míry a profi lu ko-
gnitivního postižení.

BROŽOVANÁ, CCA 380 S., 
1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4108-9

BROŽOVANÁ, 28 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3870-6
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3944-4 
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Ondřej Bezdíček 
Jiří Michalec
Tim Shallice

Londýnská věž (ToL)
Shalliceova verze ToL 
manuál k testu

Londýnská věž (Tower of London; ToL) je 
diagnostický test pro měření exekutivních 
funkcí. ToL vyvinul prof. T. Shallice v r. 1982 
a sestává ze tří kolíků o různých délkách a ze 
tří koulí rozdílných barev (červené, zelené 
a modré). Na každý z kolíků je možné nasadit 
omezený počet koulí. Úkolem vyšetřované 
osoby je z výchozího uspořádání koulí při 
omezeném počtu tahů sestavit uspořádání 
cílové, které proband vidí vytištěné na kartě. 
ToL se používá v klinické a experimentální 
neuropsychologii pro měření procesů 
plánování a řešení problémů, které bývají 
často poškozené u neurologických pacientů 
se zraněními frontálních laloků, jako jsou 
Parkinsonova nemoc, Alzheimerova nemoc, 
poruchy chování s hyperaktivitou, autismus, 
obsesivně-kompulzivní poruchy či psychotická 
onemocnění. ToL je považován za paradigma 
měření plánování a za jedno ze základních 
měřítek exekutivních funkcí nezbytných pro 
kvalitní psychodiagnostiku. Tento manuál 
představuje pravidla administrace, instrukci, 
skórování, vyhodnocení spolu s normativními 
daty na české populaci pro podloženou 
interpretaci zjištěných výsledků u konkrétního 
pacienta. ToL je jedním ze základních testů 
určeným pro psychology ve zdravotnictví 
a umožňuje přesnější popis míry a profilu 
kognitivního postižení.

londynska vez_mont.indd   1 20/07/2018   19:14
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Historicko -
-sociologická 
refl exe
JIŘÍ ŠUBRT – KAREL ČERNÝ (ED.)

Kniha, která vychází k životnímu jubileu soci-
ologa Jiřího Šubrta, představuje odbornou prá-
ci tohoto autora v její mnohotvárné šíři a spe-
cifi ckých podobách. Na stránkách publikace 
dostávají prostor články příležitostné povahy, 
vzpomínky, recenze, rozsáhlé přehledové stati 
i krátké texty publikované v různých dobách 
a souvislostech. Kniha je formálně rozčleněna 
do třech částí: první obsahuje příspěvky k ději-
nám sociologie; druhá představuje autora jako 
osobnost, která se během posledních desetiletí 
aktivně zapojovala do organizování odborných 
diskusí na nejrůznějších úrovních; třetí část 
zahrnuje texty, které reprezentují obor historic-
ké sociologie.

BROŽOVANÁ, 250 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4027-3
ISBN E-KNIHA:978-80-246-4075-4 

 SOCIOLOGIE

Jakub Mlynář
Miroslav Paulíček
Jiří Šubrt a kol.

Člověk v teoretické
perspektivě
společenských věd

KAROLINUM

Jaký obraz člověka nabízejí současné společenské 
a humanitní vědy? Tato otázka je středobodem 
zájmu autorského kolektivu, v němž má své 
zastoupení sociologie, antropologie, fi losofi e, 
historiografi e, andragogika, psychologie i evoluční 
biologie. Ač je publikace jako celek svým zaměřením 
především teoretická, v jednotlivých kapitolách 
nalezneme množství konkrétních příkladů 
z reálného světa: od umění a vážení přes čtverylku 
a hokej až po panenku Barbie či vztah lidí k horám. 
Kniha ukazuje, že obrazy člověka v různých oborech 
nejsou zcela nesourodé, ale že naopak umožňují 
vzájemné obohacení. Nejde o soupeřící „pohledy“ 
na tentýž předmět zájmu, ale spíše o možnost mezi 
jednotlivými společenskovědními „hrami“ svobodně 
volit – s vědomím toho, že každá z nich má nejen 
své meze a pravidla, ale i svůj vlastní půvab.
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Jiří Šubrt, Jiří Vinopal
a kolektiv

Historické vědomí
obyvatel České republiky
perspektivou
sociologického výzkumu

KAROLINUM

Kniha otevírá nový pohled na zkoumání vztahu 
lidí k dějinám a jejich představ o minulosti. 
Historické vědomí je zde sociologickou 
perspektivou prezentováno nejen jako látka pro 
teoretické uvažování, ale především pro empirický 
výzkum. Klíčovou linií knihy je, že historické 
vědomí není invariantní entitou, nýbrž má samo 
historicky proměnlivý charakter a je odrazem 
obecných společensko-politických poměrů. Autoři 
ukazují, že součástí historického vědomí jsou 
i u neodborné veřejnosti určité představy o vazbách 
mezi minulostí, přítomností a budoucností 
a také o povaze a průběhu dějinného procesu 
i sil, které ho ovlivňují; poukazují na to, jak 
charakter historického vědomí souvisí se zájmy 
a znalostmi, jimiž lidé ve vztahu k historii disponují, 
a analyzují rovněž vztah historického vědomí 
k dějinám vlastního národa a země. Předkládané 
poznatky byly získány pomocí výzkumných 
nástrojů sociálních věd, ty byly ovšem aplikovány 
na z velké části novou a neprobádanou látku. 
V mnoha rovinách proto tým badatelů nastoluje 
témata a formuluje otázky, které se při úvahách 
o historickém vědomí dříve neobjevovaly.
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Jiří Subrt a kolektiv

Soudobá sociologie V

ˇ

sociální změny)

(Teorie 

V ediční   řadě vyšlo:

1  Petr Sgall – Jarmila Panevová:  
Jak psát a jak nepsat česky (2004)
2 Winfried Schulz – Helmut Scherer – Lutz 
Hagen – Irena Reifová – Jakub Končelík: 
Analýza obsahu mediálních sdělení (2004)
3  Jana Kepartová: Římané a Evropa (2005) 
4 Lenka Šulová:  
Raný psychický vývoj dítěte (2004)
5 Jiří Kraus: Rétorika a řečová kultura (2004)
6  Irena Vaňková – Iva Nebeská – Lucie Saicová 
Římalová – Jasňa Šlédrová:  
Co na srdci, to na jazyku (2005)
7  David Jan Novotný:  
Dramatické konflikty Bible (2005)
8  Zdeněk Matějček – Marie Vágnerová (ed.)  
a kol.: Sociální aspekty dyslexie (2006)
9  Zdeněk Vašíček:  
Archeologie, historie, minulost (2006)
10 Jiří Šubrt a kol.:  
Soudobá sociologie I (2007)
11  Irena Vaňková: Nádoba plná řeči (2007)
12 Jiří Šubrt a kol.:  
Soudobá sociologie II (2008)
13  Petr Wittlich: Literatura k dějinám umění.  
Vývojový přehled (2008)
14 Jiří Šubrt a kol.:  
Soudobá sociologie III (2008)
15 Jiří Kraus: Jazyk v proměnách 
komunikačních médií (2008)
16   Jiří Šubrt a kol.:  
Soudobá sociologie IV (2010)

19Š
ub

rt
  S

ou
do

bá
 s

oc
io

lo
gi

e 
VI

Jiří Subrt a kolektiv

Soudobá sociologie VI

ˇ

a specializace)

(Oblasti 

V ediční  řadě vyšlo:

1  Petr Sgall – Jarmila Panevová:  
Jak psát a jak nepsat česky (2004)
2  Winfried Schulz – Helmut Scherer – Lutz 
Hagen – Irena Reifová – Jakub Končelík: 
Analýza obsahu mediálních sdělení (2004)
3  Jana Kepartová: Římané a Evropa (2005) 
4  Lenka Šulová:  
Raný psychický vývoj dítěte (2004)
5  Jiří Kraus: Rétorika a řečová kultura (2004)
6  Irena Vaňková – Iva Nebeská – Lucie Saicová 
Římalová – Jasňa Šlédrová:  
Co na srdci, to na jazyku (2005)
7  David Jan Novotný:  
Dramatické konflikty Bible (2005)
8  Zdeněk Matějček – Marie Vágnerová (ed.)  
a kol.: Sociální aspekty dyslexie (2006)
9  Zdeněk Vašíček:  
Archeologie, historie, minulost (2006)
10  Jiří Šubrt a kol.:  
Soudobá sociologie I (2007)
11  Irena Vaňková: Nádoba plná řeči (2007)
12  Jiří Šubrt a kol.:  
Soudobá sociologie II (2008)
13  Petr Wittlich: Literatura k dějinám umění.  
Vývojový přehled (2008)
14  Jiří Šubrt a kol.:  
Soudobá sociologie III (2008)
15  Jiří Kraus: Jazyk v proměnách 
komunikačních médií (2008)
16 Jiří Šubrt a kol.:  
Soudobá sociologie IV (2010)
17 Jiří Šubrt a kol.:  
Soudobá sociologie V (2013)
18 Petr Sgall – Jarmila Panevová: Jak psát  
a jak nepsat česky (2014, druhé vydání)

Subrt_6_obalka.indd   1 01.07.14   15:04

JIŽ VYŠLO:

I když toto kaleidoskopické mí-
sení žánrů a typů sdělení mů-
že působit do určité míry chao-
ticky, je ve svém výsledku nejen 
obhajitelné, ale dokonce i pří-
nosné a obohacující, neboť umož-
ňuje sestavit celek, jenž je nejen 
barvitý, ale který také vytvá-
ří ne zcela obvyklý a možná 
i poněkud překvapivý obraz 
o situaci sociologie v několika 
posledních desetiletích. 
— Karel Černý
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České důchody
MARTIN POTŮČEK

Publikace si klade za cíl zorientovat čtenáře ve 
stávajícím důchodovém systému. Autor, který 
byl předsedou tzv. důchodové komise v letech 
2014–2017, vysvětluje vývoj penzijního systé-
mu na konkrétních krocích předchozích vlád, 
seznamuje čtenáře s jeho přednostmi i slabina-
mi a rozptyluje nejrůznější obavy a mýty, které 
otázku důchodů ve veřejném povědomí prová-
zejí. Širší sociologický a kulturně společenský 
záběr neubírá textu na praktickém zaměření a 
čtenářské vstřícnosti, kterou svým rukopisem 
podtrhují ilustrace Rostislava Pospíšila. 

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 

SOCIOLOGIE/ SOCIÁLNÍ PRÁCE 59

Martin  Potůček

ČESKÉ  DŮCHODY
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Rizikové chování 
ve sportu dětí a mládeže
PAVEL SLEPIČKA – IRENA 
SLEPIČKOVÁ – JIŘÍ MUDRÁK

Monografi e se zabývá některými jevy ve spor-
tu dětí a mládeže, které narušují principy fair 
play tradičně se sportem spojované a které 
omezují jeho pozitivní výchovné působení. Dají 
se shrnout pod pojem rizikové chování, kam 
lze zařadit zejména užívání podpůrných látek 
sportujícími dětmi a mládeží a projevy agresi-
vity a podvádění.

Computerized 
Adaptive Testing 
in Kinanthropology
Monte Carlo Simulations 
Using the Physical 
Self Description 
Questionaire
MARTIN KOMARC

Cílem této publikace je představení stále po-
pulárnější metody počítačového adaptivního 
testování (CAT) v oblasti kinantropologie. Při-
způsobením testu úrovni jednotlivých respon-
dentů nabízí CAT řadu teoretických a metodo-
logických výhod, které mohou výrazně ovlivnit 
testování teoretických konstruktů.

První část monografie se věnuje historic-
kým, teoretických a koncepčním základům 
CAT, praktická aplikace CAT je posléze ve druhé 
části hodnocena pomocí Monte-Carlo simulací.

BROŽOVANÁ, 182 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3995-6
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4048-8 

BROŽOVANÁ, 134 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3918-5
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3984-0 

 SPORT A TĚLOVÝCHOVA

Martin Komarc

Computerized
Adaptive Testing
in Kinanthropology
Monte Carlo Simulations
Using the Physical
Self Description
Questionaire

KAROLINUM

Pavel Slepička 
Irena Slepičková 
Jiří Mudrák

Rizikové chování
ve sportu dětí
a mládeže
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žeTato monografie se zaměřuje na 
nejzávažnější formy rizikového chování 
ve sportu – doping, agresi a podvádění 
užívané k dosažení úspěchu za každou 
cenu. Zkoumá souvislosti mezi rizikovým 
chováním a nadměrným důrazem 
kladeným na úspěch v soutěži. Poukazuje 
také na možnosti přenosu rizikových 
vzorců chování ze sportu do běžného 
života mladých sportovců.

Publikace je podnětná zejména 
pro rodiče, trenéry a učitele, kteří se 
podílejí na vývoji osobnosti adolescentů 
v průběhu jejich sportovní kariéry. 
Předkládané informace by měly pomoci 
vyhnout se situacím, ve kterých se rizika 
pro adekvátní vývoj sportujících dětí 
a mládeže často objevují.

rizikove chovani ve sportu_mont.indd   1 24/08/2018   13:01
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Trénink mládeže 
v bězích na střední 
a dlouhé tratě
PETR BAHENSKÝ – VÁCLAV BUNC

Navzdory vzrůstající popularitě běhu je litera-
tury věnované běžeckému tréninku mládeže 
stále nedostatek. Stejně tak málo pozornosti 
je věnováno běhu na výkonnostní, nikoli re-
kreační úrovni. Petr Bahenský vychází ze své 
dlouholeté praxe atletického trenéra a přiná-
ší shrnutí tréninkových prostředků vhodných 
pro běžce v žákovském a dorosteneckém věku, 
spolu s tím se zabývá problematikou před-
časné specializace a představuje metody po-
užitelné pro analýzu absolvovaného tréninku. 
Následně se na základě vyhodnocení trénin-
ku svých svěřenců věnuje vlivu specifi ckých 
a nespecifi ckých tréninkových prostředků, la-
tentnosti efektu absolvovaného tréninkového 
zatížení a vlivu úrovně síly dolních končetin 
na techniku běhu. Čtenářům se tak dostává 
do rukou užitečný průvodce na cestě mladých 
běžců k dosažení vrcholové výkonnosti v do-
spělosti.

Autor se s problematikou vypořádal brilantně 
a jeho závěry jsou velice cenné jak pro teorii 
tréninku, tak zejména pro použití v praxi. Rov-
něž lze doporučit monografi i jako zdroj infor-
mací pro Český atletický svaz, ale i pro ostatní 
vytrvalostní a rychlostně vytrvalostní sporty.
— z recenze Vladimíra Kučery

BROŽOVANÁ, 150 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3970-3
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3999-4 
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Petr Bahenský 
Václav Bunc

Trénink mládeže  
v bězích na střední  
a dlouhé tratě
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Doba Ježíše Nazaretského
Historicko -teologický úvod 
do Nového zákona
MIREIA RYŠKOVÁ

Kniha přináší vhled do prostředí a okolností, v nichž 
žil a působil Ježíš Nazaretský. Je věnována nejen 
konkrétní historické, náboženské, sociální a poli-
tické problematice spojené s Ježíšovým narozením, 
působením, smrtí a zmrtvýchvstáním, ale poskytu-
je i širší pohled na předchozí a následné dění. V pěti 
rozsáhlých částech může čtenář sledovat událos-
ti a okolnosti, které mu napomohou lépe pochopit, 
k jakým změnám a nábožensko -společenským pro-
měnám v 1. stol. n. l. v souvislosti s Ježíšem a jeho 
hnutím docházelo. Dobře známé antické dějiny kni-
ha ukazuje ve vztahu k osudu tehdy málo známého 
proroka a učitele, jehož násilná smrt vzápětí začala 
měnit dějiny. Zároveň může sloužit jako zdroj infor-
mací pro ty, kdo chtějí lépe rozumět novozákonním 
textům jakožto textům, které vycházely z konkrétní 
historické zkušenosti.

Druhé, opravené a rozšířené vydání.

Edice si klade za cíl seznámit čtenáře se současným stavem akademického bá-
dání v oblasti teologie, a to jak zpřístupňováním zásadních zahraničních děl, tak 
vydáváním původních prací českých autorů. Záměrně postrádá konfesionální 
ukotvení, a poskytuje tak prostor pro autory všech vyznání a vzájemný dialog. 
Edice je primárně určena studentům bohosloveckých fakult a teologům, věříme 
však, že osloví i odborníky příbuzných disciplín a širší veřejnost se zájmem o vě-
deckou refl exi křesťanské víry.

BROŽOVANÁ, CCA 490 S., 
2. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3532-3
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3565-1 

TEOLOGIE/RELIGIONISTIKA – EDICE TEOLOGIE

Edice si klade za cíl seznámit čtenáře se současným stavem 
akademického bádání v oblasti teologie, a to jak zpřístupňo-
váním zásadních zahraničních děl, tak vydáváním původních 
prací českých autorů. Záměrně postrádá konfesionální ukot-
vení, a poskytuje tak prostor pro autory všech vyznání a vzá-
jemný dialog. Edice je primárně určena studentům bohoslo-
veckých fakult a teologům, věříme však, že osloví i odborníky 
příbuzných disciplín a širší veřejnost se zájmem o vědeckou 
reflexi křesťanské víry.

Mireia Ryšková text o autorovi
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Text o knize
MIREIA RYŠKOVÁ

Doba Ježíše 
Nazaretského

Karolinum

teologie

V edici Teologie vyšlo:

Mireia Ryšková: Pavel z Tarsu a jeho svět
Ctirad Václav Pospíšil: Zápolení o pravdu, naději a lidskou 
důstojnost
Thomas R. Hatina: Novozákonní teologie a hledání  
její závažnosti

JIŽ VYŠLO:

MIREIA RYŠKOVÁ 
S EXKURSY SYLVY SEIFERTOVÉ

Pavel z Tarsu
a jeho svět

Edice si klade za cíl seznámit čtenáře se současným stavem 
akademického bádání v oblasti teologie, a to jak zpřístupňo-
váním zásadních zahraničních děl, tak vydáváním původních 
prací českých autorů. Záměrně postrádá konfesionální ukot-
vení, a poskytuje tak prostor pro autory všech vyznání a vzá-
jemný dialog. Edice je primárně určena studentům bohoslo-
veckých fakult a teologům, věříme však, že osloví i odborníky 
příbuzných disciplín a širší veřejnost se zájmem o vědeckou 
reflexi křesťanské víry.

Na obálce: vyobrazení sv. Pavla z kodexu HB II 54, fol. 25v 
(první polovina 9. století), Württembergische Landesbiblio-
thek Stuttgart
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Monografie je první původní českou prací, která se v takové hloub-
ce a takovém rozsahu zabývá jednou z nejvýraznějších postav ra-
ného křesťanství Pavlem z Tarsu. Tento vzdělaný diasporní Žid se 
po setkání se zmrtvýchvstalým Pánem stal zřejmě nejhorlivějším 
hlasatelem evangelia a právě díky jeho nasazení a schopnostem 
se nová víra úspěšně prosadila v pohanském prostředí. Kniha na 
pozadí reálií soudobého helénistického světa sleduje Pavlovu ži-
dovskou formaci a myšlenkový obzor před obrácením, pokouší se 
rekonstruovat základní chronologii jeho života, zevrubně pojed-
nává o Pavlově misijním působení a přináší rozbor jeho literární 
činnosti i základních témat jeho teologie. Ve snaze podat co nej-
úplnější syntetický obraz Pavlovy osobnosti se nevyhýbá ani pro-
blematickým okruhům a sporným otázkám. Zvláštní pozornost 
je věnována Pavlovu názoru na rodinu a sexualitu. Kniha není 
určena pouze biblistům a specialistům na rané církevní dějiny, ale 
i širší odborné veřejnosti a všem poučeným zájemcům o téma po-
čátků křesťanství.

THOMAS HATINA

Novozákonní 
teologie

a její hledání 
závažnosti

Edice si klade za cíl seznámit čtenáře se současným stavem 
akademického bádání v oblasti teologie, a to jak zpřístupňo-
váním zásadních zahraničních děl, tak vydáváním původních 
prací českých autorů. Záměrně postrádá konfesionální ukot-
vení, a poskytuje tak prostor pro autory všech vyznání a vzá-
jemný dialog. Edice je primárně určena studentům bohoslo-
veckých fakult a teologům, věříme však, že osloví i odborníky 
příbuzných disciplín a širší veřejnost se zájmem o vědeckou 
reflexi křesťanské víry.

Na obálce: XXXXXX
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Monografie je XXXXXXXXX

Edice si klade za cíl seznámit čtenáře se současným stavem 
akademického bádání v oblasti teologie, a to jak zpřístupňo
váním zásadních zahraničních děl, tak vydáváním původních 
prací českých autorů. Záměrně postrádá konfesionální ukot
vení, a poskytuje tak prostor pro autory všech vyznání a vzá
jemný dialog. Edice je primárně určena studentům bohoslo
veckých fakult a teologům, věříme však, že osloví i odborníky 
příbuzných disciplín a širší veřejnost se zájmem o vědeckou 
reflexi křesťanské víry.

Ctirad Václav Pospíšil (* 1958), kněz pražské arcidiecéze, 
člen Mezinárodní papežské mariánské akademie (PAMI), 
přednáší systematickou teologii na CMTF UP v  Olomouci, 
na HTF a  KTF UK v  Praze. Zaměřuje se na trojiční teolo
gii, christologii, metodu v  systematické teologii, mariologii 
a  v  posledních letech také na teologii stvoření a  interakci 
mezi teologií a přírodními vědami. Z jeho publikací připomí
náme: Hermeneutika mystéria (2005, 2010); Jako v nebi, tak 
i na zemi (2007, 2010); Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel (2000, 
2002, 2006, 2010); Soteriologie a  teologie kříže Bonaventury 
z Bagnoregia (2002 it., 2010); Husovská dilemata (2015). Pře
kladatel textů Bonaventury z Bagnoregia (Itinerarium mentis 
in Deum, Breviloquium), dokumentů Mezinárodní teologické 
komise, Kompendia sociální nauky církve a řady dalších vý
znamných teologických a magisteriálních textů.
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Nová monografie Ctirada V. Pospíšila přináší podstatné rozšíření 
předchozích výzkumů v oblasti vztahů katolické teologie k poznat
kům přírodních věd v  minulém a  předminulém století. V  první 
části autor představuje poměr dobové teologie k astronomii a ne
shledává zde sebemenší konflikt. Druhá část pojednává o  posto
ji teologie k evoluci v oblasti fauny a flóry. I zde se rýsuje značná 
otevřenost k faktu evoluce, nikoli však k jejímu materialistickému 
pojetí. 

Hlavní třecí plochou byla vize evolučního vzniku lidstva, která 
vyvolávala bouřlivé diskuse nejen v oblasti teologie, ale také mezi 
představiteli jiných vědních oborů. Autor zachycuje nejen postoje 
českých teologů, ale také těch, kdo tuto koncepci vzniku lidstva 
propojovali s křesťanskou teologií stvoření a antropologií již od po
sledních desetiletí 19. století a na počátku století dvacátého.  

V českém prostředí doposud zcela nezpracovaná tematika s řa
dou přínosů i na poli mezinárodního bádání dokládá, že postoj teo
logů nebyl zdaleka jednoznačně zamítavý a že již od dvacátých let 
minulého století bylo přijímání vzniku lidského těla evolucí vcelku 
běžným standardem katolické teologie stvoření zejména v německy 
mluvících zemích a ve spojitosti s tím i v Čechách a na Moravě.

CTIRAD VÁCLAV POSPÍŠIL

Zápolení 
o pravdu, naději 

a lidskou 
důstojnost

Karolinum

teologie

V edici Teologie vyšlo:

Mireia Ryšková: Pavel z Tarsu a jeho svět
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Průkopníci a jejich 
odpůrci
Světová katolická teologie 
1871–1910 a evoluční 
vznik/stvoření člověka
CTIRAD VÁCLAV POSPÍŠIL

Monografi e Průkopníci a jejich odpůrci. Svě-
tová katolická teologie 1871–1910 je i na me-
zinárodní rovině první prací, která odhaluje 
základní obrysy dramatických počátků prosa-
zování evolučního paradigmatu vzniku – stvo-
ření člověka v rámci katolické církve. Několik 
odvážných průkopníků se objevilo již v sedm-
desátých letech 19. století. Zlomová byla de-
vadesátá léta předminulého století, protože 
navzdory postojům vatikánského centra se 
v řadě západních zemí i v naší vlasti objevi-
lo nemálo úctyhodných průkopníků. Katoličtí 
zastánci teistické interpretace evolučního pů-
vodu lidstva po roce 1910 představovali vý-
znamnou a stále početně rostoucí názorovou 
skupinu. Vatikán se začal novému paradig-
matu otevírat až na počátku druhé poloviny 
minulého století. Kniha by měl probudit zájem 
nejenom mezi teology, ale také u odborníků na 
dějiny vědy a u každého, koho fascinuje původ 
lidstva a dějiny paleoantropologie.

[Kniha] vychází z pečlivého studia obrovského 
množství literatury v mnoha různých jazycích. 
V tomto ohledu jde o práci naprosto průkopnic-
kou nejen proto, že se průkopníky (teologické 
refl exe evoluční teorie) zabývá, ale především 
proto, že je sama zásadním průkopnickým či-
nem. V tomto ohledu zřetelně přesahuje roz-
měr české kotliny a řadí se k zásadním pracím 
na mezinárodní úrovni. Předpokládám, že bude 
českou teologickou událostí přinejmenším to-
hoto desetiletí.  
— z recenze Tomáše Machuly

BROŽOVANÁ, 432 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4051-8
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4063-1 
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Seeking God’s Face
MIREIA RYŠKOVÁ (ED.)

Kolektivní monografie, která je společným 
dílem teologů a historiků umění, popisu-
je rozličné aspekty lidského hledání trans-
cendence v dějinách i v současnosti. První 
část knihy ukazuje, jak muži i ženy hledali 
a nacházeli Boží tvář prostřednictvím textů 
Starého a Nového zákona, svatých obrazů 
a fi losofi cko -teologické spekulace. Druhá část 
sleduje toto fi losofi cko -teologické tázání v dí-
lech moderních myslitelů. V moderním světě 
již není hledání vlastního přesahu pokládáno 
za nezbytné, a proto se ústředním bodem celé 
knihy stává otázka, jestli postmoderní člověk 
rezignoval i na hledání svého pravého určení 
a posledního naplnění.

Teorie kanonického práva
IGNÁC ANTONÍN HRDINA – 
MILOŠ SZABO

Kniha přináší ucelený studijní materiál 
pro všechny, kteří se primárně na vysokých 
školách nebo sekundárně v různých církev-
něprávních institucích zabývají kanonickým 
právem. Publikace autorů přednášejících teorii 
práva, kanonické právo i jeho dějiny na praž-
ské Katolické teologické fakultě tak doplňuje 
česky psanou právnickou literaturu o dopo-
sud chybějící oblast a má předpoklady stát 
se učebnicí tohoto předmětu pro několik nej-
bližších generací. Součástí knihy jsou nejen 
rozsáhlé rejstříky, ale i 88 právních pravidel 
z Knihy šesté Bonifáce VIII., která ani po stale-
tích neztratila nic ze své aktuálnosti.

BROŽOVANÁ, CCA 350 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3979-6 

BROŽOVANÁ, 460 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3919-2
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3955-0 

TEOLOGIE/RELIGIONISTIKA – TEOLOGIE

SEEKING  
GOD’S FACE

MIREIA  
RYŠKOVÁ (ED.)

karolinum

TEORIE
KANONICKÉHO
PRÁVA

IGNÁC ANTONÍN HRDINA
MILOŠ SZABO KAROLINUM

IG
N

Á
C

 A
N

T
O

N
ÍN

 H
R

D
IN

A
, 

M
IL

O
Š

 S
Z

A
B

O

T
E

O
R

IE
 K

A
N

O
N

IC
K

É
H

O
 P

R
Á

V
AKniha Teorie kanonického práva přináší 

ucelený studijní materiál pro všechny, kteří 
se primárně na vysokých školách nebo 
sekundárně v různých církevněprávních 
institucích zabývají kanonickým právem. 
Publikace autorů přednášejících teorii práva, 
kanonické právo i jeho dějiny na pražské 
Katolické teologické fakultě tak doplňuje 
česky psanou právnickou literaturu o doposud 
chybějící oblast a má předpoklady stát 
se učebnicí tohoto předmětu pro několik 
nejbližších generací. Součástí knihy jsou nejen 
rozsáhlé rejstříky, ale i 88 právních pravidel 
z Knihy šesté Bonifáce VIII., která ani po 
staletích neztratila nic ze své aktuálnosti.

teorie kanonickeho prava_mont.indd   1 29/06/2018   09:57
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Jednoduše mluvit o Bohu 
Christologie Friedricha 
Mildenbergera
PAVEL ROUBÍK

Monografi e vůbec poprvé představuje dílo er-
langenského systematického teologa Friedri-
cha Mildenbergera. Jeho třísvazková Biblická 
dogmatika, kterou autor obsáhle vykládá a ko-
mentuje, kombinuje biblickou vědu s dogmatic-
kým tázáním a usiluje o příhodné porozumění 
Písmu (v církevní praxi). V Mildenbergerově 
„jednoduché řeči o Bohu“ se církev nebýva-
le zavazuje, a sice pojednávat o pravdě, která 
se uskutečňuje v životních, nikoli teologických 
souvislostech. Mildenbergerovo dílo, v Čechách 
naprosto neznámé, vyčnívá v tradici luter-
ské ortodoxie i německé teologie 20. století 
pro svou naprostou radikálnost, interdiscipli-
naritu a myšlenkovou důslednost.

Etika mezikulturního 
a mezináboženského 
dialogu
DENISA ČERVENKOVÁ

Lidské jednání je spoluutvářeno teoretickými 
koncepty a názorovým systémem, které stojí 
v pozadí konkrétních etických postojů. Studie 
se soustředí na problematiku mezikulturní-
ho a mezináboženského soužití a zkoumá, co 
v této oblasti může nabídnout teologie a její 
pohled na aktuální společenské otázky (oba-
vy z proměn společnosti, kulturní a nábožen-
ské rozrůzněnosti, migrace). Autorka vymezuje 
v teologické perspektivě základní pojmy a pa-
radigmata pro interpretaci vztahů mezi růz-
nými kulturami a zkoumá vliv klíčových ka-
tegorií křesťanské epistemologie na utváření 
etických pravidel mezikulturního a mezinábo-
ženského dialogu.

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3894-2
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3921-5

BROŽOVANÁ, CCA 160 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3911-6
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3942-0 
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Obránci křesťanských hodnot 
a identity v evropské společ-
nosti se můžeme stát jen tehdy, 
pokud refl ektujeme etické dů-
sledky křesťanské epistemolo-
gie a její výpovědi o skutečnosti. 
Její součástí je refl exe teologic-
ké výpovědi o transcendenci 
a jejím sebekomunikujícím cha-
rakteru, jež úzce souvisí s člově-
kem, s jeho dějinami a kulturou.

Pavel Roubík

Jednoduše  
mluvit o Bohu

Christologie 
Friedricha 

Mildenbergera
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Náboženství Mayů
ZUZANA MARIE KOSTIĆOVÁ

Kdo byli Mayové? Kde a jak žili? Jak vypadal 
jejich náboženský svět? Jaké bohy uctívali? 
Jaké rituály provozovali? Jaké představy měli 
o světě i sami o sobě? A jaké představy o nich 
máme dnes?

Syntetická, přehledová práce Náboženství 
Mayů se dotýká všech základních otázek k té-
matu, jejichž rámec překračuje řadou původ-
ních dílčích postřehů.

Na cestě k porozumění 
Orientu a Africe
Vybrané texty z let 1964–2016
LUBOŠ KROPÁČEK

Studie zařazené v této knize představují repre-
zentativní průřez mnohostranným dílem před-
ního českého orientalisty Luboše Kropáčka. 
Časovým rozpětím svého vzniku a tematickou 
šíří pokrývají všechny významné oblasti jeho 
badatelského zájmu (islamologie, arabistika, 
afrikanistika). Většinu tvoří již uveřejněné, 
ovšem rozptýlené a mnohdy špatně dostupné 
práce, řada statí ale vychází tiskem poprvé. 
Pro tento knižní soubor byly všechny studie 
doplněny stručnými úvody, které vysvětlu-
jí kontext vzniku a případné další souvislos-
ti, a rozšířen byl rovněž poznámkový aparát. 
Vedle religionistů a orientalistů kniha jistě za-
ujme i širší okruh čtenářů.

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3992-5

BROŽOVANÁ, 294 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 350 KČ
ISBN: 978-80-246-3813-3
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3838-6 
VYŠLO: ČERVENEC 2018

TEOLOGIE/RELIGIONISTIKA – RELIGIONISTIKA

Luboš Kropáček (1939) je český arabista, afrikanista 
a islamolog, autor více jak tří set odborných studií a řady 
knih ze široce pojímaného oboru dějin a kultury zemí 
Blízkého východu a Afriky (jmenujme například Islámský 
fundamentalismus, 1996; Islám a Západ: historická paměť  
a současná krize, 2002; Súfismus: dějiny islámské mystiky,  
2008). Jeho dnes již klasická kniha Duchovní cesty islámu 
(poprvé 1993) se nedávno dočkala šestého vydání.

Na přebalu: rozevřený Korán na stojanu, jak jsou muslimové 
od středověku zvyklí jej uctivě číst. Dřevěný stojan bývá 
zdoben řezbami, kaligrafiemi, inkrustacemi perletí aj. Arabsky 
se mu říká kursí, tj. v běžném životě židle, v Koránu ovšem 
také odkaz na Boží trůn.

Studie zařazené v této knize představují reprezentativní průřez 
mnohostranným dílem předního českého orientalisty Luboše Kropáčka. 
Časovým rozpětím svého vzniku (od šedesátých let do současnosti) 
a tematickou šíří pokrývají velkou část Kropáčkova života i všechny 
významné oblasti jeho badatelského zájmu (islamologie, arabistika, 
afrikanistika). Většinu tvoří již uveřejněné práce – rozptýlené a mnohdy 
špatně dostupné –, některé statě však vycházejí tiskem poprvé. Pro 
tento knižní soubor byly všechny doplněny stručnými úvody, které 
vysvětlují kontext vzniku a případné další souvislosti, rozšířen byl rovněž 
poznámkový aparát. Vedle religionistů a orientalistů kniha jistě zaujme 
i širší okruh čtenářů.
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Luboš Kropáček
NA CESTĚ K POROZUMĚNÍ
ORIENTU A AFRICE
Vybrané texty z let 1964–2016

KAROLINUM

V každém případě je realita zá-
niku klasické mayské kultury 
a vzniku kultury poklasické vel-
mi komplexní a nezredukova-
telná. Senzacechtivost, s jakou 
se populární kultura ptá, „proč 
zmizeli Mayové“, má spíše ná-
boženský než vědecký charak-
ter – verbalizuje totiž spíše naše 
vlastní strachy a obavy z bu-
doucnosti než fakty podložené 
závěry seriózního výzkumu.
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Naléhavé situace 
na operačním sále
aneb Co dělat, když...
TOMÁŠ VYMAZAL (ED.)

V medicíně je v současné době celosvětově 
kladen důraz na bezpečnost pacienta a celého 
zdravotnického provozu – primum non nocere. 
V akutních situacích je nutná rychlá orientace 
ve vzniklé problematice a nalezení včasného 
řešení. V tom může pomoci tato příručka, která 
je první českou publikací svého druhu.

Abecedně řazené kapitoly – včetně kapitol 
věnovaných dětským pacientům – přinášejí 
přehledný a stručný návod na řešení krizových 
klinických situací, které mohou nastat na ope-
račním sále. Heslovitě uspořádaný text vede 
uživatele krok po kroku ke zvládnutí daného 
život ohrožujícího stavu bez zbytečných průta-
hů. Na závěr je publikace doplněna obecnými 
informacemi a základními schématy neod-
kladné kardiopulmonální resuscitace.

BROŽOVANÁ, 196 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3901-7
ISBN EKNIHA: 978-80-246-3926-0

✱
NALÉHAVÉ 

SITUACE 

NA OPERAČNÍM SÁLE

ANEB 
CO DĚLAT, KDYŽ… 

TOMÁŠ VYMAZAL A KOL.

Nalehave situace_1 a 2 s ob.indd   1 04.05.18   13:27
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Bezpečná není anestezie, ale anesteziolog.

Nejbezpečnější je ten postup, který nejlépe ovládáš.

Pomoc volej raději dříve než později.

Vždy jsou dobré další ruce a mozek.

Volání o pomoc není ostuda.

Víš, kde jsou potřebné pomůcky?

Zjisti si, kde jsou tvoji kolegové.

Měj vždy plán „B“ i „C“.

Mysli dopředu, předvídej.

Dávej jasné instrukce, kontroluj jejich pochopení.

Není důležité, kdo má pravdu, ale kde je pravda.

Rozdej úkoly a kontroluj jejich vykonávání.

Snižuj míru emocí, jednej klidně.

Přikazuj jasně a přesně.

Na pokyny odpovídej, co zrovna děláš – zpětná vazba.

Co je myšleno, není řečeno. – Co je řečeno, není slyšeno. –
Co je slyšeno, není rozuměno. – Co je rozuměno, není uděláno.

Získávej aktuální informace.

Zmobilizuj všechny dostupné lidské zdroje.

Soustřeďuj pozornost tam, kde je třeba.

Neodbíhej k různým problémům.

Nesleduj jednotlivá data, sleduj trendy.

Co je dobré nyní, nemusí být dobré za chvíli.

„Počátkům čeliti hleď, je pozdě po léku se shánět, 
jakmile jednou zlu popřán byl odklad a čas.“
Paracelsus (1493–1541)

NĚKOLIK RAD ÚVODEM
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✱ Operace v horních i dolních dýchacích cestách s použitím laseru, 
bronchologické výkony s použitím kauteru

   Zavolej pomoc, informuj operační tým, rozděl úkoly!

Uhas požár vodou, infuzním roztokem, mokrou gázou

Odsaj horní i dolní dýchací cesty

Ukonči přívod dýchací směsi, odpoj okruh od přístroje

Odstraň cizí předměty, včetně popálené endotracheální kanyly

Přeintubuj − prevence otoku dýchacích cest

Ventiluj směsí s co nejnižším FiO2 – ideálně vzduchem

Proveď kontrolní bronchoskopii – zbytky ETR, tkáně

Uschovej zbytky ETR a dalších věcí pro vyšetření

Příznaky

→	 kouř
→	 zápach spáleného plastu, bílkovin
→	 zvukové fenomény (třesknutí, blafnutí)

Prevence při operacích s použitím laseru nebo kauteru

→	 domluvit se s operatérem, co dělat při požáru
→	 FiO2 do 30 %
→ nepodávat N2O
→	 speciální ETR pro laserové výkony
→	 manžeta kanyly dostatečně hluboko
→	 ochrana ETR vlhkým čtvercem či gázou
→	 vlhká tamponáda
→	 přístroje ponechat stand-by vždy, pokud nejsou užívány

33OHEŇ V DÝCHACÍCH CESTÁCH

✷
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Fyziologie krve 
a základy imunity
MAGDALÉNA CHOTTOVÁ DVOŘÁKOVÁ – 
ELIŠKA MISTROVÁ

Učebnice je určena studentům lékařských fa-
kult. Obsahuje základní informace o fyziologii 
krve (popisuje vznik, funkci a zánik jednotli-
vých složek krve) a imunitním systému (vy-
světluje základní principy imunitních dějů). 
Do textu jsou vloženy pasáže tištěné petitem, 
které detailněji vysvětlují konkrétní jev či spo-
jitost fyziologických procesů s procesy pato-
logickými – pomáhají tyto jevy lépe pocho-
pit a zároveň si uvědomit význam fyziologie 
pro klinické obory.

Srdeční selhání
FILIP MÁLEK – IVAN MÁLEK

Učebnice podává ucelený souhrn epidemio-
logie, etiologie, diagnostiky a léčby akutního 
a chronického srdečního selhání. Jejím cílem je 
mimo jiné upozornit na špatnou prognózu pa-
cientů, nutnost včasné diagnózy a zahájení te-
rapie. Učebnice zahrnuje také současný pohled 
na organizaci péče o pacienty se srdečním se-
lháním a podává ucelený pohled na aktuální 
problematiku paliativní péče.

Současné druhé vydání je doplněno o nové 
poznatky především z oblasti patofyziologie 
a farmakoterapie. Podává informace o moder-
ních metodách přístrojové a chirurgické léčby.

u č e b n í  t e x t y  U n i v e r z i t y  K a r l o v y  v  P r a z e

Filip Málek
Ivan Málek

SRDEČNÍ 
SELHÁNÍ

KAROLINUM

u č e b n í  t e x t y  U n i v e r z i t y  K a r l o v y  v  P r a z e

Magdaléna Chottová Dvořáková
Eliška Mistrová

FYZIOLOGIE
KRVE
A ZÁKLADY
IMUNITY

KAROLINUM
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The MicroBook – 
Clinical Microbiology 
for Medical Students
OTO MELTER – RUTE CASTELHANO

Cílem této učebnice je pomoci studentům lé-
kařských fakult s učením, pochopením a vy-
tvořením přehledu z rozsáhlého oboru lékařské 
mikrobiologie. Může sloužit také jako praktic-
ký společník pro lékaře různých oborů, kteří 
v ní mohou najít základní informace týkající 
se diagnostiky nejdůležitějších původců in-
fekčních nemocí.

Text je zajímavý tím, že byl napsán pro stu-
denty medicíny samotnými studenty medicíny. 
Autoři se domnívají, že původní fotodokumen-
tace a diagramy pomohou studentům lépe po-
chopit probíraná témata. Učebnice je doplněna 
také kazuistikami, jejichž cílem je pomoci stu-
dentům procvičit si základní znalosti z oboru.

BROŽOVANÁ, 326 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3871-3
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3896-6 

LÉKAŘSKÉ VĚDY 71

The viral particle (or virion) 
consists of proteins and nucleic 
acid (NA). Viruses may be either 
enveloped or non-enveloped. 
The envelope may be derived 
from different membranes in 
the cell, such as the nuclear 
membrane or the plasma mem-
brane. The size of the viral par-
ticle is between 5 nm – 300 nm. 
The capsid is a protein coat sur-
rounding the nucleic acid.
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Rostliny způsobující 
otravy
LUDĚK JAHODÁŘ

Otravy rostlinami tvoří sice nevelký, ale kaž-
doročně se opakující, relativně stabilní podíl 
z celkového počtu intoxikací léčených v ne-
mocnicích. Úvodní kapitoly, vysvětlující důvo-
dy toxicity některých rostlin, způsob identifi -
kace příčiny otravy a obecné zásady terapie 
otrav, jsou dokresleny několika příklady. Spe-
ciální část představuje téměř 300 druhů rost-
lin, které jsou schopné za určitých podmínek 
poškodit zdraví člověka. Jedná se o původní 
středoevropské druhy či rostliny dávno zdo-
mácnělé i o druhy zavedené zcela nedávno 
nebo pravidelně dovážené jako ozdobné rostli-
ny do interiérů. Články jsou doplněny fotogra-
fi emi popisovaného druhu.

Publikace je určena široké zdravotnické ko-
munitě, především praktickým lékařům a lé-
kárníkům, ale také učitelům a všem, kdo mají 
zájem o biologicky aktivní látky v jedovatých 
rostlinách. Všichni tito lidé mohou úspěšně po-
moci při identifi kaci jedovaté rostliny, mohou 
poskytnout první pomoc a informaci o rostlině 
spolu s pacientem předat odbornému zdravot-
nickému pracovišti.

Kniha přinese informace také rodičům, 
kteří se nejčastěji setkávají se situací, kdy dítě 
požije neznámý plod, rozžvýká list nebo reagu-
je alergicky na nějakou rostlinu, a pomůže jim 
tento problém racionálně řešit.

Knihou možná nepohrdnou ani studenti 
medicíny, farmacie, biologie, botaniky či země-
dělství a lesnictví, kterým pomůže otevřít další 
pohled na jejich obor.

VÁZANÁ, CCA 400 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4050-1

PŘÍRODNÍ VĚDY

Luděk Jahodář 
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Makroregiony světa
JIŘÍ ANDĚL – IVAN BIČÍK – 
JAN D. BLÁHA

Publikace představuje moderní koncepci vý-
uky regionální geografi e. Svět je zde diferen-
ciován do deseti makroregionů, jejichž členění 
je inspirováno americkými vysokoškolskými 
učebnicemi. V jednotlivých přehledových ma-
pách jsou hodnoceny jak přírodní poměry, 
historické souvislosti, populační charakte-
ristiky, tak hospodářství a aktuální problémy 
v globálním kontextu i v regionální diferenci-
aci jednotlivých makroregionů. Vedle hlavních 
charakteristik makroregionů jsou v podobné 
struktuře vyhodnoceny významné státy včet-
ně jejich klíčových problémů.

VÁZANÁ, 310 S., 1. VYDÁNÍ 
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Jiří Anděl
Ivan Bičík

Jan Daniel Bláha
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Saturnin – polsky
ZDENĚK JIROTKA

PŘEKLAD LESZEK ENGELKING

Saturnin vyšel poprvé v roce 1942. Od té doby 
se dočkal 24 vydání v českém jazyce a autor 
patří mezi národní klasiky české humoristické 
literatury. Román se dočkal fi lmového i tele-
vizního zpracování a od svého vzniku se stále 
znovu objevuje také jako divadelní představení. 
V roce 2009 byl čtenáři zvolen nejpopulárnější 
knihou v soutěži České televize „Kniha mého 
srdce“, v roce 2018 vyhrál prestižní Magnesii 
Literu v kategorii „Kniha století“. Vydání s ori-
ginálními barevnými ilustracemi Adolfa Bor-
na je dostupné i v překladech renomovaných 
zahraničních bohemistů: anglicky, španělsky, 
italsky, německy, francouzsky, rusky, letos vy-
chází polsky (L. Engelking) a slovensky (Ľ. Fel-
dek) a připravují se i další překlady. 

BROŽOVANÁ, CCA 260 S., 1. VYDÁNÍ 

BELETRIE

JIŽ VYŠLO: PŘIPRAVUJEME:

Zdeněk Jirotka
Saturnin
Translated by Mark Corner

Zdeněk Jiroka  Saturnin

K A RO L I N U M  P R E S S

The present collection of short stories by Bohumil Hrabal 
dates from the 1970s. From the end of the 1960s, the short 
story, which had previously predominated in his work, had 
begun to give way to longer texts (Obsluhoval jsem anglic-
kého krále [I Waited on the King of England], Příliš hlučná 
samota [Too Loud a Solitude]), often with a strong autobio-
graphical slant (Postřižiny [Cutting it short], Městečko, kde 
se zastavil čas [The Little Town Where Time Stood Still], the 
trilogy Svatby v domě [In-house Weddings]). Bohumil Hrabal 
was one of the discoveries of the golden 1960s, and after 
the plank snapped, hard times ensued. In 1970 Mladá fronta 
published two of Hrabal’s books – Poupata (Buds, 35,000 
copies) and Domácí úkoly (Homework, 26,000 copies). Both 
did come out in the stated print-runs, but both were then 
banned. 
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Nové vydání slavné humoristické knihy, která pobavila 
již několik generací čtenářů, ilustroval adolf Born. Na je-
jích stránkách se dovíte, co se stane, když vás věrný sluha 
Saturnin přestěhuje z pohodlného bytu na loď, kde vás 
navštíví teta Kateřina plná přísloví se svým synem Mi-
loušem, a co se přihodí u dědečka, jehož dům je povodní 
načas odříznut od civilizace. Všem nepříjemnostem, ka-
tastrofám i přetvářce tety Kateřiny naštěstí umí s jiskři-
vým vtipem čelit Saturnin, jehož schopnosti jsou v tomto 

směru téměř geniální.

ISBN 978-80-7244-370-3

9 7 8 8 0 7 2 4 4 3 7 0 3

Z D E N Ě K  J I R OT K a

Slavný humoristický román Zdeňka Jirotky vyšel poprvé v roce 1942 a od té doby  
se dočkal 24 vydání v českém jazyce. Dnes Jirotka patří mezi národní klasiky české  
humoristické literatury a Saturnin si v oblíbenosti nezadá s díly Haška, Hrabala  
či Kundery. V roce 2009 byl čtenáři zvolen nejpopulárnější knihou v soutěži České televize  
„Kniha mého srdce“. Po více než 60 letech se s Jirotkovým románem, mohou seznámit  
čtenáři i v jiných jazycích – anglicky, španělsky, italsky, německy, francouzsky  
a rusky. Všechny jazykové verze knihy jsou doprovázeny originálními  
barevnými ilustracemi Adolfa Borna. Knihy jsou vyráběny v České republice  
a krom českého trhu distribuovány i spoluprací se zahraničními partnery.

K N I h a  J E  ROV N Ě ž  V  DI S p OZ Ic I  V E  S V Ě T OV ýc h  Ja Z yc íc h:
ISBN 978-80-246-2756-4
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PREKL AD ĽUBOMÍR FELDEK

ŠULC – ŠVARC • KAROLI N U M

Z D E N Ě K  J I ROT K ANové vydanie slávnej knihy Zdeňka Jirotku Saturnin, ktorá 
pobavila už niekoľko generácií čitateľov. Dozviete sa z nej, čo 
sa stane, keď vám svojimi nápadmi spestruje život verný sluha. 
V preklade Ľubomíra Feldeka vychádza prvý raz v slovenčine.  

Ilustroval Adolf Born.
V ankete Českej televízie Kniha môjho srdca (2009) ako najobľ-
úbenejšia kniha českých čitateľov zvíťazil Jirotkov Saturnin 
pred Babičkou Boženy Němcovej. V rovnomennom Věrčákovom 
filme vytvoril postavu Saturnina Oldřich Vízner a postavu dok-

tora Vlacha Milan  Lasica.

Na film Saturnin mám príjemné spomienky, čo nie je bežné, preto-
že filmovanie v podstate neznášam. Knižku som, pravdaže, poznal 
a vedel som aj to, aká je v Čechách populárna. Možno rovnako ako 
Švejk. A v tom som videl nebezpečenstvo. Knižka, ktorú každý Čech 
pozná naspamäť, sa sfilmuje veľmi ťažko. Pretože každý, kto ju čítal, 
má o nej svoju predstavu. Slovenský preklad Saturnina je rovnaké 
riziko ako jeho sfilmovanie. Ale Feldek je majster, takže mu verím 

a horím zvedavosťou.

Milan Lasica, alias Doktor Vlach

ISBN: 978-80-246-4038-9

9 7 8 8 0 2 4 6 4 0 3 8 9

K N I H A  B Y L A  V Y DÁ N A  V  T Ě C H T O  S V Ě T O V Ý C H  J A Z Y C Í C H :

Slávny SATURNIN vyšiel prvý raz v roku 1942. Odvtedy dosiahol v češtine 24 vydaní 
a jeho autor sa stal klasikom. V ankete Českej televízie „Kniha môjho srdca“ (2009) 
aj v konkurencii zahraničných spisovateľov dostal ako najpopulárnejšia kniha najviac 
hlasov, v roce 2018 vyhrál Magnesii Literu v kategorii „Kniha století“. Je dostupný 
v preklade do angličtiny, španielčiny, taliančiny, nemčiny, francúzštiny a ruštiny, 
brzy vyjde v polštině a ukrajinštině. Všetky jazykové verzie sprevádzajú rovnaké 
ilustrácie Adolfa Borna a sú distribuované na domácom a v spolupráci so 
zahraničnými partnermi aj na medzinárodnom knižnom trhu.

ISBN: 978-80-246-4038-9

9 7 8 8 0 2 4 6 4 0 3 8 9

SATURNIN potah slovensky s paskou vrstvy.indd   1 02.09.18   14:27
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Ubírati se
KAREL ŠIKTANC

Nejnovější básnická sbírka klasika české 
poezie Karla Šiktance shrnuje pod příznač-
ným názvem Ubírati se verše z let 2016–2018. 
S přibývajícími léty vyzařují klidnou moudrost 
a pokoru vůči světu a po okraj naplněnému ži-
votu. Vychází v době básníkových devadesá-
tin.

Na obálce a frontispisu byla použita repro-
dukce díla Adrieny Šimotové.

BROŽOVANÁ, 40 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 160 KČ
ISBN: 978-80-246-3972-7
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3973-4 
VYŠLO: ČERVEN 2018

BELETRIE 75

ubírati se
karel

šiktanc
Siktanc_Ubirati ob.indd   1 14.05.18   14:04
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Spolek pro 
ochranu zvířat
JIŘÍ ROBERT PICK

Podtitul díla zní „Humoristická – pokud je 
to možné – novela z ghetta“. Známý pražský 
satirik, spolutvůrce „divadel malých forem“ 
a přispěvatel humoristického Dikobrazu jej vy-
dal r. 1969. Obraz vlastního dospívání v „ghet-
tě“ Terezín se vymyká z literatury holocaus-
tu nejen spojením smrti a hrůzy s absurditou 
a smíchem, ale také značnou otevřeností. Tra-
diční pohled dětských očí na svět dospělých 
zde slouží humoru, ale zároveň právě smíchem 
ukazuje zkušenost, která je nepopsatelná. 

VÁZANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4121-8
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4122-5

BELETRIE – EDICE MODERN CZECH CLASSICS

V ediční řadě Modern Czech Classics vychází překlady významných děl české 
literatury do světových jazyků. Zahraniční čtenář má tak možnost seznámit se 
s texty, které zachycují středoevropské dějinné zkušenosti a které vyjadřovaly 
a spoluutvářely českou povahu, pohled na svět, humor a imaginaci. Český čtenář 
má naopak možnost přečíst si známé věty v cizím jazyce a seznámit se s novou 
interpretací.

JIŽ VYŠLO:

S
ociety for the P

revention of C
ruelty to A

nim
als 

J. R
. P

ick

Translated by Alex Zucker

Compassion, levity, and laughter can be found in the darkest of places. 
Set in Nazi-occupied Czechoslovakia, the story is about a boy who is 
deported from Prague to the Terezín concentration camp. Tony suffers 
from tuberculosis, and, lying in his hospital bed, he decides to set up 
an animal welfare organization. Even though no animals are permitted, 
he is determined to find just one creature he can care for and protect—
and his determination is contagious. Drawing on the two years he 
spent in Terezín, Pick achieves what seems impossible—he writes a 
funny novella about creating a humane society in the most inhumane 
surroundings.

Pick’s book conveys what few other works can:   an understanding of how  
the Terezín prisoners themselves experienced life in the ghetto. Writing from 
the point of view of a 13-year-old boy, Pick reveals truths that Tony can 
perceive but not fully comprehend.  By turns unnerving, heartbreaking and 
oddly exhilarating, Society for the Prevention of Cruelty to Animals  focuses 
on how the young Czech Jews lived rather than how they died:   their intense 
engagement with each other, with sex, with art, with death.
–Lisa Peschel, Lecturer of Theatre, Film and Television
at the Univeristy of York

This little book is a paradoxical masterpiece: a delightfully disturbing, 
laugh-out-loud funny Holocaust comedy about the cruelty of fate and the 
absurdity of racial politics in Theresienstadt. At once understated and wildly 
provocative, Pick’s satirical vision and faux-naive prose have remained 
unknown in English for far too long. Alex Zucker’s brilliant translation  
has made it worth the wait.
–Benjamin Paloff, Associate Professor 
of Slavic Languages and Literature 
at the University of Michigan, 
Ann Arbor

J. R. Pick
    Society 

for the Prevention 
of Cruelty 
    to Animals
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It was unclear what was the source of his power over creatures 
as ugly and impudent as rats. It was not clear whether a priest 
had blessed the Piper’s whistle; and even if one had done so,  
if was not clear what sort of priest it might have been.

For The Pied Piper, Czech writer Viktor Dyk finds his muse in 
the medieval Saxon legend of the villainous ratcatcher. Dyk 
uses the tale as a loose frame for his story of a mysterious 
wanderer, outcast, and would-be revolutionary—a dreamer 
typical of fin de siècle Czech literature—who serves Dyk as 
an expression of the conflict between bourgeois nineteenth-
century society and the bohemian generation to come.

The classic novella has inspired a number of theater and 
film adaptations, including Jiří Bárta’s acclaimed work of 
stop-motion animation. Mark Corner’s translation captures 
the beautiful style and seething sensuality of the classic 
novella that has been hailed as a neo-gothic, a neo-classical, 
and a decadent masterpiece.

Viktor Dyk
The Pied Piper
Translated by Mark Corner

V
iktor D

yk  The Pied Piper

The pied piper_obalka.indd   1 14.03.18   15:24

Ladislav Fuks
The Cremator

Ladislav Fuks  The C
rem

ator

Translated by Eva M. Kandler
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Text na obálkuM
id

w
ay U

p
on the Journey of O

ur Life 
Josef Jed

lička

Josef Jedlička’s Midway Upon the Journey 
of Our Life, written in the years 1954–57, 
was a slap in the face to the reigning 
aesthetic of socialist realism in Communist 
Czechoslovakia. In this antiheroic novella, 
heavily influenced by Russian writer and 
theorist Viktor Shklovsky, meditative and 
speculative reflections intertwine with darkly comic scenes from 
the everyday life of the author and his neighbors, dwelling in the 
Le Corbusier-style Collective House in Litvínov, north Bohemia. 
The chronology of the narrative ranges from May 1945 to the early 
1950s, as Jedlička and his compatriots go about the business of 
“building a new society” and the mythology that undergirds it. Due 
to its critical stance toward communism, the novella could not be 
published in Czech until 1966, amid the easing of cultural control 
leading up to Prague Spring, and even then it was still censored. 
A complete version did not appear until 1994, five years after the 
Velvet Revolution.

“Jedlička bitterly parodies the techniques of ‘literature of fact’ in 
an attempt to show how the avant-garde’s utopian dreams of a new 
art for a new society were realized, paradigmatically in the northern 
Bohemian borderlands, in dystopian art for a dystopian society and 
landscape.” — Rajendra Chitnis, University of Bristol

 “I know of no other book in Czech literature after 1948 that has 
depicted with such concentration, such intensity and aggressive 
melancholy, and at the same time so authentically, the tragic 
timelessness of those people who, lacking a future, were to 
be integrated into the vision of an uncertain world, yet who 
consciously—and for good reason—resisted.”

 — Peter Urban, afterword to the 1969 German translation

Midway Upon
the Journey
of Our Life
JOSEF JEDLIČKA 

 

Translated  
by Alex Zucker
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E -knihy Nakladatelství Karolinum

nabízíme více než 600 elektronických knih 
ve formátu pdf (výběrově epub a mobi)

příprava e -knih je plně integrována 
se standardizovanými procesy přípravy 
a šíření tištěných publikací

zajišťujeme průběžné paralelní publiko-
vání tištěné a elektronické verze textu

v elektronické podobě nabízíme texty od-
borné i pro širší veřejnost, včetně bestselerů 
Františka Koukolíka či Marie Vágnerové

používáme sociální DRM – zajišťuje au-
torskou ochranu textu a zároveň maxi-
mální uživatelské pohodlí pro čtenáře

e -knihy můžete zakoupit na karolinum.cz, 
kosmas.cz, Google Books/Play (20% ná-
hled), monografie v angličtině také na 
Amazon.com a v Apple Book Store 

kompletní seznam elektronických publi-
kací Nakladatelství Karolinum a podrob-
né informace, jak nakupovat a číst naše 
e -knihy, naleznete na www.karolinum.cz

Pro knihovny
celosvětovou distribuci elektronických 
knih prostřednictvím vědeckých kniho-
ven zajišťujeme ve spolupráci s databázo-
vými centry ProQuest a EBSCO

pro podrobnější informace ohledně akvi-
zice e -knih Nakladatelství Karolinum 
pište na vit.krobot@ruk.cuni.cz

Pro studenty a zaměstnance UK
ve spolupráci s celosvětovými distribu-
tory elektronických informačních zdrojů 
ProQuest a EBSCO zpřístupňujeme naše 
elektronické knihy bezplatně studentům 
a zaměstnancům UK

podrobné informace, jak číst a stahovat 
naše e -knihy, naleznete na www.karoli-
num.cz/eknihy
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Nakladatelství Karolinum vydává více než 
dvacet vědeckých časopisů z oblasti hu-
manitních i přírodních věd, medicíny, prá-
va, pedagogiky a ekonomie. Tradice něk-
 terých z nich sahá až do 19. století, zároveň 
však vznikají i časopisy nové, reagující na 
aktuální potřeby univerzity a akademické 
obce. Snahou nakladatelství je vydávat 
prestižní vědecké open access časopisy, do-
stupné co nejširšímu okruhu čtenářů, a to 
jak v elektronické, tak v tištěné podobě.
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TÉMA
Současné perspektivy  
fundamentální teologie
Fundamental Theology:  
Contemporary Perspectives

ĽUBOMÍR ŽÁK
Víra jako téma a horizont myšlení: Některé přístupy 
fundamentální teologie ke studiu komplexnosti křesťanské 
víry
BARBORA ŠMEJDOVÁ
Křesťanství jako pravdivý mýtus: Kognitivní teorie metafory 
a její význam pro fundamentální teologii
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VARIA
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The Choice of Matthias in Acts 1:15–26
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