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Vážení čtenáři,

těší nás, že vydáváme opět víc knih. Abychom Vám moh-
li poskytovat co nejaktuálnější informace, přistupujeme 
k vydávání našeho katalogu dvakrát do roka, pro jarní 
a podzimní sezonu. Katalog je nově opatřen jmenným 
rejstříkem autorů.

Jako další novinku pro Vás připravujeme e-mailový 
newsletter, který bude přinášet informace nejen o no-
vých titulech a edicích, ale i o významných akcích a za-
jímavostech z řady oborů a domácího i zahraničního na-
kladatelského světa. Zájemci o zasílání newslettru, pište 
prosím na vit.krobot@ruk.cuni.cz.

V loňském roce jsme pro Vás otevřeli nově zrekonstruo-
vané reprezentační knihkupectví v Celetné ulici. Pokud 
jste jej ještě neviděli, přijďte nás navštívit a popovídat si 
s odborně školenými knihkupci například o novém sorti-
mentu publikací v angličtině.

Vaše Nakladatelství Karolinum

UNI V ERZITA K A RLOVA
Nakladatelství Karolinum
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VÁZANÁ, 1. VYDÁNÍ
VYJDE: JARO 2017

Ondřej Koupil (* 1972) 
Filolog, překladatel a editor, odborník 
na starší českou gramatiku. Od roku 
2012 pracuje v historickém oddělení 
Ústavu pro jazyk český AV ČR.

Jiří m. havlík (* 1979) 
Historik, zabývá se především církev-
ními dějinami raného novověku.

Svatováclavská bible
KOUPIL, ONDŘEJ – HAVLÍK, JIŘÍ M. (EDD.)

Biblí česká, to jest Svaté Písmo podlé staro-
žitného a obecného latinského od všeobecné 
církve svaté římské potvrzeného a užívaného 
přeložení, známá jako bible Svatováclavská, 
je v povědomí české kulturní veřejnosti zřetel-
ně zastíněna vůbec nejznámějším biblickým 
překladem – bratrskou biblí Kralickou. Jde 
nicméně o jednu z nejvýznamnějších památek 
českého jazyka a literatury barokního období, 
jejíž vliv – náboženský, kulturní i jazykový – 
lze sledovat až do devatenáctého století.

Překlad, či přesněji adaptace starších čes-
kých překladů, přizpůsobená co nejvěrněji znění 
latinského textu schváleného tridentským kon-
cilem (takzvané Sixto -Klementiny), vznikala 
z podnětu biskupa Matouše Ferdinanda Sobka 
z Bílenberka a prací jezuitů Jiřího Konstance, 
Matěje Štajera a patrně dalších spolupracovní-
ků od sedmdesátých let 17. století a byla vydána 
ve třech svazcích v letech 1677–1715. Katolické-
mu duchovenstvu se tak dostal do rukou autori-
zovaný, církevně schválený text v češtině, který 
mohl být bez obav využíván v liturgii i pastoraci.

Předkládaná antologie si klade za cíl roz-
šířit a prohloubit známost Svatováclavské 
bible mezi zájemci mimo úzký kruh odbor-
níků. Jako klíč k výběru a uspořádání textů 
byla zvolena liturgie, protože právě prostřed-
nictvím předčítání perikop v rámci boho-
služby se věřící seznamovali s textem Písma 
a ten pak dále působil na lidovou kulturu. Zařa-
zeny jsou perikopy, které byly čteny o nedělích 
a svátcích církevního roku; kromě nich výbor 
obsahuje rovněž ukázky z komentářů k bib-
lickému textu a bohatý obrazový doprovod.

Autoři přinášejí ucelený výklad, především 
na podkladě vlastního původního výzkumu. 
V moderní odborné literatuře tak odvádějí 
dílo bez nadsázky průkopnické, protože starší 
vědecké práce nejsou příliš četné a stále pře-
vládají názory o úpadkovosti Svatováclavské 
 bible i jejího jazyka.

— Ivana Čornejová
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neděle iv. v postě (Družebná) –
ePištOla Gal 4,22–31
Psáno jest, že Abraham měl dva syny — 
jednoho z děvky a jednoho z svobodné. 
Ale ten, který z děvky, podlé těla se na-
rodil; který pak z svobodné skrze za-
slíbení — kteréžto věci duchovně sou 
praveny. Nebo tito jsou dva zákonové. 
Jeden zajisté na hoře Sína k službě 
zplozující, kteráž jest Agar (nebo Sína 
hora jest v Arabií, kteráž připojena jest 
té, kteráž nyní jest Jeruzalém, a slouží 
s syny svými). Onenno pak Jeruzalém, 
kterýž svrchu jest, svobodný jest, kte-
rýž jest matka naše. Nebo psáno jest: 
»Vesel se, neplodná, kteráž nerodíš, vy-
křikni a zvolej, kteráž nepracuješ ku 
porodu, nebo mnoho jest synů opuště-

né, více nežli té, kteráž má muže.« My 
pak, bratří, podlé Izáka jsme synové 
zaslíbení. Ale jako tehdáž ten, jenž se 
byl podlé těla narodil, protivil se tomu, 
kterýž podlé ducha, tak i nyní. Ale co dí 
Písmo? Vyvrz děvku i syna jejího, nebť 
nebude dědicem syn děvky s synem 
svobodné. Protož, bratří, nejsme synové 
děvky, ale svobodné, kteroužto svobo-
dou Krystus nás vysvobodil.

[z děvky: z otrokyně | Onenno: onen | 
Vyvrz: odvrhni, odmítni]
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A History of the Czech Lands is the first work providing systematic exposition of the Czech 
history from the prehistory to the establishment of the Czech Republic, one of the youngest 
members of the European Union. 

Despite its youth as a nation, this land and the areas just outside its modern borders boast an 
ancient and intricate past. The book, edited by Jaroslav Pánek and Oldřich Tůma –  
along with several scholars from the Academy of Sciences of the Czech Republic and Charles 
University – follows the development of the Czech state and nation as well as that of the 
minorities living on the Czech Lands territory, mainly Jews, Germans, Poles and Slovaks. The 
exposition focuses on the transformations of the state (including the territories that belonged to 
it only temporarily) as well as the culture, religion, population development and the thousand-
year-long transformations of the landscape. 

Pánek and Tůma’s history begins in the Neolithic era and follows the development of 
the state as it transformed into the Kingdom of Bohemia during the twelfth century, into 
Czechoslovakia after World War I, and finally into the Czech Republic. Such a tumultuous 
political past arises in part from a fascinating native people, and A History of the Czech Lands 
profiles the Czechs in great detail, delving into past and present traditions and explaining how 
generation after generation adapted to a perpetually changing government and economy. 

The first study in English with this scope and ambition, A History of the Czech Lands is 
essential for scholars of Slavic, Central, and East European studies, a must-read for those who 
trace their ancestry to these lands and for everyone who is interested in cultural history of the 
Central Europe.

Jaroslav Pánek is professor in the Institute of History and Oldřich Tůma is a researcher in the 
Institute of Contemporary History, both at the Academy of Sciences of the Czech Republic.

D R U H É  V Y DÁ N Í

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

BROŽOVANÁ, CCA 600 STRAN, 2. VYDÁNÍ
VYJDE: LÉTO 2017

Dějiny českých zemí
PÁNEK, JAROSLAV – TŮMA, OLDŘICH

Kniha Dějiny českých zemí podává soustavný 
výklad naší historie od pravěku až do vstu-
pu České republiky do EU v roce 2004. Sledu-
je vývoj českého státu a národa, stejně jako 
menšin žijících na českém území, zejména 
Židů, Němců, Poláků a Slováků. Osu výkladu 
tvoří proměny státu (včetně území patřících 
k němu 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
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A History of the Czech Lands is the first work providing systematic exposition of the Czech 
history from the prehistory to the establishment of the Czech Republic, one of the youngest 
members of the European Union. 

Despite its youth as a nation, this land and the areas just outside its modern borders boast an 
ancient and intricate past. The book, edited by Jaroslav Pánek and Oldřich Tůma –  
along with several scholars from the Academy of Sciences of the Czech Republic and Charles 
University – follows the development of the Czech state and nation as well as that of the 
minorities living on the Czech Lands territory, mainly Jews, Germans, Poles and Slovaks. The 
exposition focuses on the transformations of the state (including the territories that belonged to 
it only temporarily) as well as the culture, religion, population development and the thousand-
year-long transformations of the landscape. 

Pánek and Tůma’s history begins in the Neolithic era and follows the development of 
the state as it transformed into the Kingdom of Bohemia during the twelfth century, into 
Czechoslovakia after World War I, and finally into the Czech Republic. Such a tumultuous 
political past arises in part from a fascinating native people, and A History of the Czech Lands 
profiles the Czechs in great detail, delving into past and present traditions and explaining how 
generation after generation adapted to a perpetually changing government and economy. 

The first study in English with this scope and ambition, A History of the Czech Lands is 
essential for scholars of Slavic, Central, and East European studies, a must-read for those who 
trace their ancestry to these lands and for everyone who is interested in cultural history of the 
Central Europe.

Jaroslav Pánek is professor in the Institute of History and Oldřich Tůma is a researcher in the 
Institute of Contemporary History, both at the Academy of Sciences of the Czech Republic.

S E CO N D  ED I T I O N

A HISTORY OF 
THE CZECH LANDS

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

E T  A L I I

BROŽOVANÁ, 2. VYDÁNÍ
VYJDE: LÉTO 2017

Jaroslav Pánek (* 1947)
Profesor Ústavu dějin Akademie věd České republiky. 
Zaměřuje se na české i evropské dějiny raného novově-
ku (16.–18. století).

Oldřich tůma (* 1950)
Specializuje se na české a československé dějiny po roce 
1945, historii střední a východní Evropy a historii stude-
né války. Je ředitelem Ústavu pro soudobé dějiny Akade-
mie věd České republiky.
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Původně takřka bezmezná důvěra 
české veřejnosti v prospěšnost liberál-
ní ekonomické doktríny se proti roku 
1990 snížila na polovinu. Ekonomické 
a posléze i politické problémy vyústily 
v oslabení premiéra Klause a útěk jeho 
dosavadních spojenců poté, co se obje-
vily závažné nesrovnalosti v účetnictví 
vládních stran odpovědných za ekono-
miku. Klausovy spory s prezidentem 
Havlem, do té doby na veřejnosti ná-
znakové, se změnily v otevřenou a dlou-
hodobou roztržku, když se prezident, do 
té doby loajálně podporující vládní poli-
tiky, připojil ke kritikům.

[…]

Výklad, podle něhož byl politický úspěch 
českých ekonomů založen více na bezo-
styšnosti 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 
a ekonomické reformy podařily či nepo-
dařily. Podle výkladu Martina Myanta, 
komentujícího reformní myšlení a sna-
hy v české ekonomii od šedesátých let, 
bylo popřevratové přesvědčení o před-
určenosti k úspěchu a odvaha k národ-
ním experimentům způsobeny provin-
ciálností místních ekonomických elit, 
čímž se poměry v Praze odlišovaly od 
Varšavy nebo Budapešti, jejichž akade-
mické instituce neztratily živý kontakt 
s vývojem 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 profitující 
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, 
neschopnými vizionářství a vůdcov-
ství; evropská integrace pro něj před-
stavovala optimistický bod v celkově 
nevábných politických a sociálních re-
áliích postkomunismu. Je přirozené, že 
názory většiny lidí kolísaly mezi těmi-
to krajními póly, přičemž v politických 
elitách a celostátních médiích projevy 
nechuti a nepřátelského postoje vůči 
evropské politice postupem času spí-
še rostly. Nicméně ani tyto postoje se 
nevylučovaly s vědomím, že žádná re-
álná 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 stvrdila 
jednoznačným výsledkem referenda 
(ano 77,3 %).

5
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Nahlédnutí do středověku 
Mluva písma a četba obrazů 
ŠMAHEL, FRANTIŠEK

Protimluvy v titulu nemají za úkol jen upou-
tat pozornost čtenářů. Větší část knihy spojuje 
poznání, že mnohé ve středověku bylo jinak, 
než by se na první pohled zdálo. Naši středo-
věcí předchůdci se rodili se stejným nadáním 
a schopnostmi jako my, přesto však museli 
na své cestě za poznáním a tvořením tápavě 
našlapovat, někdy se vracet a znovu vymýšlet, 
co již antika znala. Poselství středověkého ob-
razu se skládalo z více vrstev, z nichž některé 
měly přednost před estetickým zážitkem. Už 
středověk například znal komiksové bubliny 
v podobě tzv. mluvících pásek. Jiné nápisy ne-
bylo možné bez pomoci znalce přečíst. K čemu 
tedy byly?

Postupný přechod z magického světa zvu-
ku do neutrálního světa zrakového vjemu, kte-
rý díky rozšíření knihtisku zažilo 16. století, 
poznamenal i vnímání výtvarných děl. Spolu 
s kladením otázek kniha přináší drobné etudy, 
tak trochu badatelské prskavky, které ozvlášt-
ňují historikovo bytí.

VÁZANÁ, CCA 300 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
VYJDE: JARO 2017

František šmahel (* 1934)
Respektovaný medievista, jeho knihy 
a studie o dějinách Univerzity Kar-
lovy, husitství, středověké filozofii 
a humanismu byly přeloženy do ně-
kolika jazyků. Z jeho novějších děl lze 
uvést knihy Husitská revoluce I–IV 
(1995–1996), Mezi středověkem a rene-
sancí (2002), Cesta Karla IV. do Fran-
cie 1377–1378 (2006), Život a dílo Je-
ronýma Pražského (2010), Diví lidé 
(v imaginaci) pozdního středověku 
(2012) a Jan Hus. Život a dílo (2013). 
František Šmahel se stal mimo jiné 
členem Učené společnosti ČR, členem 
korespondentem Britské akademie 
i Královské historické společnosti, 
čestným členem Americké asociace 
historiků a nositelem významných 
vyznamenání včetně medaile Za zá-
sluhy I. stupně a Národní ceny ČR. 
Je vedoucím projektu Kulturní kódy 
a jejich proměny v husitském obdo-
bí při Centru medievistických studií, 
které založil.

Protimluvy v  titulu nemají za úkol jen upoutat pozornost 
čtenářů. Větší část knihy spojuje poznání, že mnohé ve stře-
dověku bylo jinak, než by se na první pohled zdálo. Naši 
středověcí předchůdci se rodili se stejným nadáním a schop-
nostmi jako my, přesto však museli na své cestě za poznáním 
a tvořením tápavě našlapovat, někdy se vracet a znovu vymýšlet, 
co již antika znala. Poselství středověkého obrazu se skládalo 
z více vrstev, z nichž některé měly přednost před estetickým 
zážitkem. Už středověk například znal komiksové bubliny 
v podobě tzv. mluvících pásek. Jiné nápisy nebylo možné bez 
pomoci znalce přečíst. K čemu tedy byly? 
Postupný přechod z magického světa zvuku do neutrálního 
světa zrakového vjemu, který díky rozšíření knihtisku zažilo 
16. století, poznamenal i vnímání výtvarných děl. Spolu s kla-
dením otázek kniha přináší drobné etudy, tak trochu badatelské 
prskavky, které ozvláštňují historikovo bytí. 
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František Šmahel (* 1934) je respektovaným medievistou, 
jeho knihy a studie o dějinách Univerzity Karlovy, husitství, 
středověké filozofii a humanismu byly přeloženy do 
několika jazyků. Z novějších děl lze uvést knihy Husitská 
revoluce I–IV (1995–1996), Mezi středověkem a renesancí 
(2002), Cesta Karla IV. do Francie 1377–1378 (2006), Život 
a dílo Jeronýma Pražského (2010), Diví lidé (v imaginaci) 
pozdního středověku (2012), Jan Hus. Život a dílo (2013) 
a Alma mater Pragensis (2016). František Šmahel se 
stal mimo jiné členem Učené společnosti ČR, členem 
korespondentem Britské akademie i Královské historické 
společnosti, čestným členem Americké asociace historiků 
a nositelem významných vyznamenání včetně medaile Za 
zásluhy I. stupně a Národní ceny ČR. Je vedoucím projektu 
Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období při 
Centru medievistických studií, které založil.

František Šmahel

NAHLÉDNUTÍ 
DO STŘEDOVĚKU
Mluva písma
a četba obrazů
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Komiksové bubliny
Komiksové bubliny mají překvapi-
vě starou historii. Kdybychom uvěři-
li líčení životopisce italských umělců 
Giorgia Vasariho, byly mluvící pásky 
některým toskánským malířům k po-
směchu již v polovině 14. století. Podle 
jeho anekdoty si totiž florentský ma-
líř Bruno di Giovanni svému staršímu 
kolegovi Buonamicovi di Cristofanovi, 
zvanému Buffalmacco, postěžoval, že 
nedokáže namalovat stejně živé posta-
vy, jaké umí on. Šprýmař Buffalmaco 
se nabídl, že Bruna naučí namalovat 
postavy, které dokonce mluví, a při-
měl ho domalovat k ústům ženy, jež 
se odevzdává do rukou světice, několik 
slov a k ústům sv. Uršily pak odpověď. 
„Brunovi a dalším hlupákům té doby,“ 
jak dodává Vasari, „se to líbilo, tak jako 
se to dodnes líbí některým neotesan-
cům.“

Bylo by s podivem, kdyby mluvících 
pásek nevyužili husitští či kališničtí 
autoři husitské obrazové agitace. Obě 
dochované památky – Rukopis göttin-
genský a Jenský kodex, v tomto ohle-
du poskytují pestrou škálu dokladů. 
Jedna z nejznámějších a také nejpů-
sobivějších „časových“ tabulí Jenské-
ho kodexu zobrazuje Satana v podobě 
apokalyptické šelmy, který oběma ru-
kama nabízí odpustky předem zapsa-
né na úzkých rozvinutých svitcích. 
Staročeské nápisy jsou cenné i tím, 
že zachycují některé soudobé pověry. 
Např. zde stojí, že ten, „kto přijde k sva-
tému Prokopu nesa cibuli, ponese za sě 
česnek a mládie“. K tomu lze jen dodat: 
nic nového pod sluncem.
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K hříchu i k modlitbě
Žena devatenáctého století
LENDEROVÁ, MILENA

Monografie zachycuje postavení žen ze střed-
ního městského stavu v českých zemích 
19. století. Pozornost je věnována postavení 
ženy v domácnosti, jejím každodenním rituá-
lům, ale také dívčímu vzdělávání, včetně úsilí 
o získání přístupu ke středoškolskému a uni-
verzitnímu vzdělání a průniku žen na pracovní 
trh. Významnou kapitolou jsou snahy prvních 
feministek, které se dosavadní vnímání žen 
snažily změnit, ačkoli se setkávaly s nesouhla-
sem mužů, ale i dalších žen, které považovaly 
za smysl života uzavřít manželství a pečovat 
o domácnost.

Autorka přihlíží k vývoji střední a západní 
Evropy; využívá pramenných podkladů, opírá 
se o osobní deníky, korespondenci, memoáry, 
ženský tisk a autentickou odbornou literatu-
ru a vychází z dobových feministických textů 
a obrazových materiálů.

VÁZANÁ, 352 STRAN, 2. VYDÁNÍ 
CENA: 390 KČ
ISBN: 978-80-246-3540-8
E-KNIHA: 978-80-246-3541-5 (PDF) 
VYŠLO: LISTOPAD 2016

milena lenderová (* 1947)
je česká historička, která se zabývá 
dějinami 19. století, především gen-
der history, dějinami každodennosti 
a česko -francouzskými kulturními 
vztahy. Za své publikace již získala 
několik cen, v roce 1999 výroční cenu 
nakladatelství Mladá fronta za první 
vydání monografie K hříchu i k mod-
litbě. Žena v minulém století (Mladá 
fronta, Praha 1999), v roce 2007 obdr-
žela Řád akademických palem udělo-
vaný Francouzským velvyslanectvím 
v Praze za zásluhy o šíření francouz-
ského jazyka, vědy a kultury a v roce 
2014 převzala Cenu ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy za svou dlou-
holetou badatelskou činnost a vý-
znamné publikace.

KA RO LI N U M

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.

K hrichu_prebal.indd   1 07.11.16   9:39
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Naději na zlepšení zdravotního stavu 
žen přinesl nejen pokrok v lékařské 
vědě a nástup první generace lékařek, 
s nimiž dokázaly i nejstydlivější ženy 
hovořit otevřeněji, ale do značné míry 
také pokrok v tělesné hygieně. A ta 
byla dlouho popelkou. Neblahá zku-
šenost s morovými epidemiemi a sy-
filidou ukončila relativně svobodnou 
praxi středověkého lázeňství, kam do-
cházeli muži i ženy nejen za tělesnou 
očistou, ale občas také za erotickým 
vyžitím. Osobní hygiena byla na dvě 
staletí odmítnuta. Šestnácté stole-
tí dalo Evropě do vínku strach z vody 
a zvyk pravidelné týdenní koupele vy-
mizel. Lidé přestali chodit do veřejných 
lázní ze strachu z přenosných nemocí. 
Jejich obavy podporovala i soudobá 
medicína, která vyrukovala s tvrzením, 
že póry rozšířené vodou a teplem jsou 
náchylné vstřebávat různé „miasmy“ 
působící onemocnění. Podpořila rovněž 
přesvědčení, že spermatu se mimořád-
ně dobře daří v teplé vodě. Ženy se bály 
otěhotnění, a tak v nečetných lázních, 
které přežily, zakázali radní společné 
koupání mužů a žen. Pravda, očista 
těla v lázni nebyla zavržena docela, ale 
stala se natolik výjimečnou, že byla po-
važována za významný zásah do lid-
ského organismu. Pokud se čas od času 
člověk vykoupal, lékaři mu doporu-
čovali strávit několik hodin na lůžku, 
aby zregeneroval své síly. Přesvědčení 
o oslabení těla po koupeli bylo neotře-
sitelné: roku 1610 uznal francouzský 
král Jindřich IV. omluvu svého minis-
tra Maximiliena Sullyho, jenž se odmítl 
dostavit k panovníkovi se zdvořilou vý-
mluvou, že musí odpočívat po koupeli.

(…)
Pronikání hygieny do všeobecného po-
vědomí naráželo na závažné překážky. 
První spočívala v přetrvávající pru-
derii. Nahota a přílišné mytí (hlavně 
intimních partií) měly příchuť čehosi 
nepatřičného, vzbuzovaly podezření 
z prostopášnosti. Ženy a dívky se kou-

paly v košilích, přes košili se i mydlily. 
Koupací košile bývala u nevěsty z dob-
ré rodiny součástí výbavy. A nejen to. 
Kdykoli si dívky košili převlékaly a zů-
stávaly zlomek minuty nahé, zavřely oči 
a pokřižovaly se. Řada žen tak dospěla, 
aniž kdy spatřila svůj vlastní pupík.

(…)
Po polovině 19. století se do propaga-
ce čistoty zapojila didaktická litera-
tura určená dívkám. Čistota oděvu 
a těla byla chápána v těsné souvislos-
ti s čistotou v kuchyni a bytě. Zatím-
co Magdalenu Dobromilu Rettigovou 
ještě osobní hygiena příliš nezajímala, 
Honorata Zapová, Františka Hansgir-
gová a Věnceslava Lužická už horo-
valy pro časté mytí těla a pravidelnou 
výměnu prádla. „Časté užívání lázní 
jest velmi zdravé, a když to není mož-
né, aspoň myj se každodenně celá 
studenou vodou! Nic neudržuje zdraví 
a krásu více jako voda a povětří!“ pře-
svědčovala své čtenářky Hansgirgová. 
Doporučovala dlouhé procházky, ote-
vřená okna, kdykoli to počasí dovoluje, 
dostatek spánku. Jmenované autorky 
se odhodlaly k významnému kroku: 
přestaly zavrhovat přiměřenou péči 
o krásu. Přesvědčovaly dívčí dorost, že 
základem půvabu a zdraví je čistota. 
Člověka, včetně jeho tělesnosti, stvořil 
Bůh, a není tudíž nic špatného, když 
se dívka o to, co jí bylo dáno od Boha, 
řádně stará, když pěstí svoje tělo pravi-
delným mytím, přírodními prostředky, 
přiměřeným pohybem a střídmou stra-
vou. Žena nemá hygienu a svůj tělesný 
půvab zanedbávat ani v manželství. 
Společný život vede k určitému zlho-
stejnění, „hleď tudíž sebe a vnady své, 
pokud to bez porušení ostatních povin-
ností možno, zachovati a moudrým uží-
váním prostředků toiletních, šatstva 
atd. vždy novými a příjemnými udržeti. 
Nechceme ti radit, aby ses fintila. Čis-
ťounký a slušný oděv jest daleko vzdá-
len od parády…,“ soudil proslulý arbiter 
elegance Adolf Knigge.
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BROŽOVANÁ, CCA 400 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3183-7
VYJDE: LÉTO 2017

colette beauneová (* 1943) 
Francouzská historička a emeritní 
profesorka University of Paris X – 
Nan terre. Zaměřuje se na středověkou 
Francii, především na její politické 
dějiny a postavení žen. Je považová-
na za jednoho z největších odborníků 
na Janu z Arku.

Jana z Arku
BEAUNEOVÁ, COLETTE 
(PŘEKLAD PYTLOVÁ, KATEŘINA)

Renomovaná medievistka Colette Beauneová 
ve své práci spojuje celou řadu pohledů a pří-
stupů – antropologii, dějiny mentalit, dějiny 
literatury nebo politickou a sociální historii, 
výsledkem je pak komplexní pohled nejen na 
Janu z Arku, ale i na svět jejích současníků. 
Autorka sleduje Janu od narození až po její re-
habilitaci v roce 1456 a především uvádí čte-
náře do světa, v němž svůj krátký a výjimeč-
ný život prožila. Popisuje prostředí, ze kterého 
tato mladá venkovská dívka pocházela; věnuje 
se problematice života na vesnici, lidové víry 
i možností vzdělání. V knize dále přibližuje, 
jakým způsobem ji pravděpodobně vnímali 
její současníci, jak odpovídala jejich očeká-
váním a čím se jim vymykala: zobrazuje tra-
diční představy o postavách panny, pastýřky 
i vyvoleného rytíře, zamýšlí se nad symbolic-
kým významem oděvu a účesu, jenž se odrazil 
i v obžalobě z hereze a čarodějnictví v Janině 
procesu. Také ozřejmuje zdroje Janiných poli-
tických sympatií i neotřesitelné věrnosti Kar-
lovi VII. a ukazuje tenkou hranici mezi čaro-
dějnictvím a svatostí.
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Takto se snažili Janu potupit Angličané:

Tomu, co činíš, říkáš zázraky,
Jen aby tvým slovům uvěřili,
Jiným jdi prodávat své dryáky,
My kouzelníky nejsme a nikdy nebyli.

Když Jana zvítězila, mohla jim odpově-
dět:

A byl to zázrak
Boha, který k zázrakům má sílu…
Bůh nás vedl a řídil naše kroky […]

Jana před Janou – autentizace  
Jany z arku
Když Jana nebo některý jiný prorok 
předstoupili před krále, musel projít vý-
slechem a teologickým procesem (byl 
předvolán před komisi a tázán exper-
ty), který byl kodifikován v 80. letech 
14. století celou řadou pařížských uni-
verzitních spisů. (…)

Více než měsíc, kdy Jana procházela 
těmito zkouškami, byl zároveň i pozo-
rovacím obdobím. Prorokyně byla nej-
prve umístěna poblíž zámku v Coudrai, 
poté u královského úředníka v Poitiers, 
jehož manželka byla známá svou zbož-
ností. K dispozici dostala páže a zpo-
vědníky. Šlo především o to, jakýmiko-
liv prostředky přezkoumat, zda vede 
správný život. V této postní době drže-
la půst, chodila do kostela ke zpovědi 
a ke svatému přijímání. Existuje řada 
svědectví o její pokoře a častých mod-
litbách. Dvakrát bylo potvrzeno Janino 
panenství, poprvé tak učinila manžel-
ka Raoula de Gaucourt, podruhé dvorní 
dámy sicilské královny. Bylo konstato-
váno, že je ženou a pannou, že je dob-
rým a pokorným člověkem.

Aby se však mohl král rozhodnout 
svolat komisi teologů, bylo samozřejmě 
nutné, aby jej možnost jemu určeného 
zjevení rozrušila a okouzlila. Právě v tu 
chvíli vstupuje do hry téma poznání: 

„Když vstoupila do královy komnaty, 
poznala jej podle toho, co jí poradil její 

hlas.“ To je to jediné, co k tomu Jana 
řekla, avšak již dopis z Fierbois tuto 
událost oznamoval jako určitou zkouš-
ku prorockých schopností. To, že Jana 
krále poznala, může vypadat jako 
čistá manipulace, protože existova-
la celá řada portrétů Karla VII. Avšak 
každý prorok ví, kdo že stojí před ním, 
a umí také v druhých číst. Vizionářka 
z Bresse podle pohledu na čelo svých 
návštěvníků věděla, jaké jsou jejich 
smrtelné hříchy a věčný úděl. Proroctví 
bylo propojeno s jasnovidectvím. Rov-
něž Jana tak věděla, že Karel je skuteč-
ným dědicem, neboť jí to řekl hlas.

Duchovní jasnovidectví pro laické 
publikum nebylo příliš známé, a tato 
příhoda se tedy dožila spousty vari-
ant. Král se například stáhl do ústra-
ní a schoval se mezi svými dvořany, 
nebo nechtěl být považován za krále 
a pověřil tím jednoho ze svých brat-
ranců Karla Bourbonského. Zde máme 
symbolickou hru: je král, který ještě 
nebyl korunován a ze všech stran na 
něj číhá nebezpečí, opravdu králem? 
Jana jej poznala a udělala z něj krále. 
Texty z Orléansu a pozdější texty jsou 
ještě složitější. Král si vyměnil oblečení 
se svým rádcem a posadil jej na trůn. 
Sám se zařadil do davu (ovšem neexis-
tujícího…) ve špatném oblečení a od-
vrátil svůj pohled. Jana jej však pozna-
la mezi deseti tisíci cizích lidí a řekla 
mu: „Vy jste ten, jehož hledám, skuteč-
ný král Francie.“ Tato scéna vykazuje 
podezřelou podobnost s Davidovým po-
mazáním. Tam prorok mezi ostatními 
většími a lépe oděnými uchazeči našel 
skutečného krále, jehož měl pomazat, 
stejně jako Jana poznala toho, jehož 
měla přivést ke královskému pomazání.



UNIVERZITA KARLOVAKATALOG 2017

vybíráme z našich titulů12

Praha renesanční
FUČÍKOVÁ, ELIŠKA

Autorka v této publikaci načrtává obraz Pra-
hy z doby, kdy z českého trůnu vládli Jagel-
lonci a první Habsburkové. Od poslední třetiny 
15. století a v průběhu století šestnáctého za-
čala jednotlivá pražská města svým tempem 
měnit svůj středověký ráz v renesanční, výraz-
nou proměnou prošel rovněž areál Pražského 
hradu, který okrášlila míčovna a letohrádek 
pro královnu Annu v osvěžující královské za-
hradě. Po historické vstupní části se vydá čte-
nář na cestu s autorkou, která ho zasvěcenými 
komentáři provede renesančně se rozvíjející 
metropolí Českého království. Vedle dokumen-
tačních historických obrázků a fotografií ex-
teriérů text provázejí mapky s lokalizačním 
rejstříkem a přehled osobností.

zpívající fontána
V roce 1562 vytvořil dvorní malíř arcivévody 
Ferdinanda II. Francesco Terzio kresebný ná-
vrh pro kašnu, kterou císař Ferdinand I. objed-
nal pro Královskou zahradu. Dřevěný model 
podle ní byl snad dílem norimberského socha-
ře v arcivévodských službách Hanse Peyssera.  
Odlití bylo v roce 1563 svěřeno Tomáši Jarošo-
vi, puškaři, dělolijci a zvonaři původem z Brna, 
působícím však v Praze. Odlití se protahovalo, 
teprve 1568 byla kašna dokončena a mohla 
být cizelována. Zprovozněna byla až o tři léta 
později. Kašna budila mimořádnou pozornost 
návštěvníků Prahy. Když si ji v roce 1603 pro-
hlédl Francouz Pierre Bergeron, poznamenal do 
deníku, že je v zahradě „fontána, která vyhrá-
vá jako dudy; voda, jež tryská na jejím vrcholu, 
padá do nádrže tak uměřeně, že vyluzuje har-
monický zvuk podobný hlasu tohoto nástroje“.

BROŽOVANÁ, 184 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3506-4
VYJDE: JARO 2017

eliška Fučíková (* 1940)
Hlavním tématem jejího odborného 
zájmu se stala už od studií dějin umě-
ní na Filozofické fakultě UK v Praze 
doba spojená s prvními Habsbur-
ky na českém trůnu, zejména pak 
s vládou císaře Rudolfa II. Praco-
vala v Ústavu dějin umění ČSAV, 
v 90. letech se stala ředitelkou odboru 
památkové péče Kanceláře preziden-
ta republiky a zasloužila se o novou 
instalaci Obrazárny Pražského hradu. 
Pro své hluboké znalosti rudolfínské-
ho umění a staré kresby je žádána 
mnoha domácími i zahraničních in-
stitucemi o spolupráci při výstavách, 
konferencích, odborných konzulta-
cích a o přednášky. Za svou práci zís-
kala řadu domácích i zahraničních 
ocenění.
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Praha barokní
VLNAS, VÍT

„Praha barokní“ pokrývá historické údobí 
Prahy od Bílé hory po dobu osvícenství, tedy 
od roku 1620 do osmdesátých let 18. století. 
Renomovaný český historik umění Vít Vlnas 
při svém zpracování daného období vývoje Pra-
hy v jejích hmotných a duchovních proměnách 
vystihl život české metropole jako celistvého 
kulturního fenoménu, jehož stopy jsou výrazné 
i na dnešní tváři města – právě baroko určuje 
ve značné míře pražský genius loci. Jako za-
svěcený průvodce komentuje autor procházku 
městem z Pražského hradu na Vyšehrad přes 
Hradčany, Malou Stranu, Staré Město a Nové 
Město, barokním památkám mimo historic-
ké jádro věnoval vydělenou část. Vedle doku-
mentačních historických obrázků a fotografií 
exteriérů text provázejí mapky s lokalizačním 
rejstříkem a přehled osobností.

Kostel sv. ignáce
Chrám sv. Ignáce byl první velkou barokní sa-
krální novostavbou na území Nového Města. 
Představuje současně vrchol architektonické 
činnosti Carla Luraga, skutečného „dvorní-
ho stavitele“ české jezuitské provincie. Stavba 
kostela při novoměstské koleji Tovaryšstva 
Ježíšova byla zahájena v roce 1665 a v hrubé 
stavbě hotova po pěti letech, přestože k jejímu 
úplnému dokončení došlo až v roce 1678. Mo-
numentální, klidnou kompozici hlavního prů-
čelí završuje socha zakladatele řádu sv. Ignáce 
z Loyoly (1671). Obklopuje ji pozlacená paprs-
čitá mandorla, která v době budování chrámu 
vzbudila kritiku, neboť obdobné svatozáře ko-
lem celé postavy měly být tradičně vyhrazeny 
jen osobám Nejsvětější Trojice a Panny Marie. 
V letech 1696–1699 byl k fasádě přistavěn 
předložený portikus podle návrhu Pavla Ignáce 
Bayera, který se do náměstí otevírá trojitou ar-
kádou. Podobně jako u staršího kostela staro-
městské jezuitské koleje jde také tady o jakýsi 
triumfální oblouk vyjadřující vysoké ambice 
Tovaryšstva. Zdobí jej sochy Ježíše jako Sal-
vátora a jezuitských světců, vytvořené v roce 
1699 dílnou Matouše Václava Jäckela.

BROŽOVANÁ, CCA 300 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
VYJDE: JARO 2017

vít vlnas (*1962)
vystudoval historii na Filozofické fa-
kultě Univerzity Karlovy, absolvoval 
studijní pobyty a stáže v Německu, 
Francii, Velké Británii a Itálii. Zabý-
vá se především dějinami, kulturou 
a výtvarným uměním raného novo-
věku, zejména baroka. Pracoval v Ná-
rodní galerii v Praze, kterou v letech 
2013–2014 spravoval jako její pově-
řený generální ředitel, dále v Husit-
ském muzeu v Táboře a v Památníku 
národního písemnictví. Na Univerzitě 
Karlově přednáší od roku 1994, v roce 
2016 byl jmenován proděkanem Pe-
dagogické fakulty Univerzity Karlo-
vy pro vědu a výzkum. Od roku 2016 
vede též Centrum humanistických 
studií Moravského zemského muzea 
v Brně. Je členem řady vědeckých 
a redakčních rad a odborných komisí.
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Obecná psychologie
Dílčí aspekty lidské psychiky  
a jejich orgánový základ
VÁGNEROVÁ, MARIE

Publikace se zabývá základními aspekty lid-
ské psychiky. Vychází z vymezení obecné psy-
chologie a jejího postavení v systému psycho-
logických věd, uvádí i základní metody, které 
slouží k poznání a hodnocení jednotlivých 
psychických projevů a funkcí. Bere v úvahu, 
že lidská psychika má i svůj orgánový základ, 
jímž je mozek. Ten umožňuje její rozvoj a ovliv-
ňuje způsob jejího fungování. Jedna z recenzí 
jednoznačně praví, že práce je „specifická pře-
devším silným důrazem na biologický kontext 
psychologických procesů, jenž představuje je-
jich funkční bázi“.

Kniha klade nově důraz právě na uvedený 
orgánový základ psychiky, na proměny pro-
bíraných psychických funkcí v různých věko-
vých obdobích a dále na přehledové charak-
teristiky rozmanitých koncepcí, uplatňujících 
se ve vztahu ke sledovaným tématům, aniž je 
přitom přerušována hlavní výkladová linie. 
Teoretické části se střídají s názornými a čte-
nářsky srozumitelnými příklady a jsou doplně-
ny grafy a dalším dokumentačním obrazovým 
doprovodem. Víceméně samostatný oddíl tvoří 
rozsáhlý soupis psychologické literatury, kde 
může zájemce najít odkazy k psychologii obec-
né i k nejrůznějším oborovým odvětvím.

VÁZANÁ, 416 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 390 KČ
ISBN: 978-80-246-3268-1
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3295-7 (PDF) 
VYŠLO: LISTOPAD 2016

marie vágnerová (* 1946)
je psycholožka, přední odbornice v ob-
lasti pedopsychologie, vývojové psycho- 
logie a psychologie handicapu, autor-
ka řady odborných monografií. Půso-
bila jako klinická psycholožka v Oftal-
mopedickém ústavu FN v Praze -Mo tole 
nebo v Jedličkově ústavu (pro postiže-
né děti) v Praze, vyučovala psycholo-
gii na pražské Pedagogické fakultě UK, 
od roku 1995 působí na Husitské teo-
logické fakultě UK a od roku 2003 zá-
roveň v Psychiatrickém centru Praha-

-Bohnice jako výzkumný pracovník.

OBECNÁ 
PSYCHOLOGIE
Dílčí aspekty lidské psychiky a jejich orgánový základ
Marie Vágnerová

Karolinum
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Mentalizace je schopnost orientovat 
se v lidské mysli, v úvahách, pocitech 
a úmyslech jiných lidí. Tato schopnost 
je důležitou součástí sociální kogni-
ce. Lidskou mysl nelze pozorovat pří-
mo, o jejím obsahu je možné pouze spe-
kulovat na základě řady nepřímých 
projevů (výrazu obličeje, chování atd.). 
Mentalizace je komplexní a vysoce spe-
cializovaná funkce, která má vrozený 
základ. Může být do značné míry zau-
tomatizovaná, zejména v některých ob-
lastech. Lidé jsou schopni registrovat, 
co se odehrává v mysli někoho jiné-
ho, i když nejsou na tyto poznatky pří-
mo zaměřeni. (Uvažování o názorech 
a úmyslech jiného člověka ovšem auto-
matické není.) 

(…)
Mentalizace má svůj neuropsychický 
základ. Různé studie potvrdily existen-
ci neuronální sítě, která zajišťuje poro-
zumění lidské mysli. Na zpracování in-
formací o názorech a úmyslech jiných 
lidí se podílí určitá část kůry frontál-
ního a temporálního laloku a oblast 
temporo -parietálního spojení. (Uvede-
né oblasti se ovšem uplatňují i v dal-
ších poznávacích aktivitách.)

– Prefrontální kůra reguluje moni-
torování těchto jevů, funguje jako 
exekutivní procesor, který ovlivňuje 
zpracování informací o lidské mysli. 
Je to oblast, která prošla význam-
nou evoluční proměnou a má i spe-
cifickou strukturu (jsou zde neu-
rony vřetenovitého typu). U dětí 
se vytváří teprve okolo 4. měsíce ži-
vota. Nemusí být selektivně zamě-
řena jen na zpracování informací 
o lidské mysli, uplatňuje se i v dal-
ších kognitivních procesech.

– Temporo -parietální spojení, zejmé-
na pravostranné, funguje jako si-
mulátor, který aktivně generuje 
očekávání zaměřené na pochope-
ní úmyslů jiného člověka. I tato ob-
last se podílí na dalších poznáva-

cích aktivitách, především těch, 
které jsou zaměřeny sociálně. Pro 
mentalizaci je důležitá část tempo-
rálního laloku, která je obecně spo-
jena s rozpoznáváním. Jsou zde 
uloženy osobní sémantické a epi-
zodické vzpomínky, které se mohou 
při mentalizaci uplatnit.

– Na vývoji mentalizace se podílí 
i emoční složka, která souvisí s ak-
tivitou amygdaly. Pokud dojde k po-
škození amygdaly v raném věku, 
nedokáží se takto postižení lidé ani 
v dospělosti orientovat v pocitech, 
úmyslech a přesvědčení jiných lidí. 
Amygdala je důležitá především 
pro rozvoj této funkce, v dospělosti 
už její postižení úroveň mentalizace 
v takové míře neovlivňuje.
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Kniha vějířů 
HONCOOPOVÁ, HELENA –  
MOSTOW, JOSHUA –  
YASUHARA, MAKOTO (EDS.)

Unikátní rukopis sbírky 120 japonských bás-
ní ilustrovaných v kartuších ve tvaru vějířů 
z konce 16. století je nejrozsáhlejším dochova-
ným originálem žánru tzv. knih vějířů (ógi no 
sóshi) na světě. V roce 1906 ho přivezl ze své 
první cesty do Japonska český spisovatel 
a sběratel Joe Hloucha (1881–1957) a posled-
ních šedesát let je opatrován ve Sbírce orien-
tálního umění Národní galerie v Praze. Básně 
obsažené v rukopisu přeložila a do japonské-
ho literárního i výtvarného kontextu zařadila 
Helena Honcoopová, bývalá ředitelka Sbírky 
orientálního umění, ve spolupráci s  Joshuou 
S. Mostowem, světoznámým odborníkem na  
starou japonskou poezii, a Makoto Yasuharou, 
japonskou badatelkou z tokijské univerzity 
 Rikkyó.

BROŽOVANÁ, 216 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 420 KČ
ISBN: 978-80-246-3511-8
VYŠLO: PROSINEC 2016

helena honcoopová
je emeritní ředitelkou Sbírky orientál-
ního umění Národní galeriie v Praze, 
celý život se věnuje japonskému umě-
ní, je autorkou asi 15 monografií a ka-
talogů, včetně překladu Hyakunin is-
shu do češtiny.

K AROLINUM
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 Unikátní r ukopis sbírky 120 japonských básní 
ilustrovaných v kartuších ve tvaru vějířů z konce 
16.  století  je nejrozsáhlejším dochovaným or i-
ginálem žánr u tzv. knih vějíř ů (ógi no sóshi) na 
světě. V roce 1906 ho př ivezl ze své pr vní ces-
ty do Japonska český spisovatel  a sběratel  Joe 
Hloucha (1881–1957) a posledních šedesát let je 
opatrován ve Sbírce orientálního umění Národní 
galerie v  Praze. Básně obsažené v  rukopisu pře-
ložila a do japonského literárního i výtvarného 
kontextu zařadila Helena Honcoopová, bývalá 
ředitelka Sbírky orientálního umění, ve spolu-
práci s Joshuou S. Mostowem, světoznámým od-
borníkem na starou japonskou poezii, a Makoto 
Yasuharou, japonskou badatelkou z tokijské uni-
verzity Rikkyó.
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Domovský přístav Praha
Československá námořní plavba  
v letech 1948 až 1989
KRÁTKÁ, LENKA

Kniha, zpracovaná s využitím velkého množ-
ství archivních pramenů, z větší části dosud 
nepublikovaných, souhrnně pohlíží na pro-
blematiku založení a rozvoje námořní plavby 
v bývalém Československu a na fungování sa-
mostatného podniku Československá námoř-
ní plavba, a to v období let 1948–1989. Téma je 
probráno z mnoha stran, vedle analýzy hospo-
dářských výsledků se autorka věnuje proble-
matice spolupráce s Čínskou lidovou republi-
kou, událostem roku 1968 na námořních lodích, 
období tzv. normalizace v prostředí námořní 
plavby i aktivitám Státní bezpečnosti v dané 
oblasti. Opomenuta není ani lodní hierarchie 
a prostor dostala také každodennost nevšed-
ního života námořníků, například téma cesto-
vání, emigrace, pašování zboží či u této profese 
nesnadného skloubení pracovního a rodinného 
života. Poutavě napsaný text dokreslují dobové 
fotografie.

BROŽOVANÁ, 330 STRAN, 1. VYDÁNÍ
CENA: 390 KČ
ISBN: 978-80-246-3464-7
E-KNIHA: 978-80-246-3501-9 (PDF) 
VYŠLO: LISTOPAD 2016

lenka Krátká 
působí v Centru orální historie Ústa-
vu pro soudobé dějiny AV ČR, kde se 
zaměřuje především na hospodářské  
a sociální dějiny Československa po 
druhé světové válce, historii podniku 
Československá námořní plavba (1948 
až 1989) a problematiku služebních 
cest a práce v zahraničí v období cen-
trálně plánované ekonomiky. Dlouho-
době se věnuje metodologii orální his-
torie. V poslední době sleduje také vý-
voj firemní kultury po roce 1989.

Lenka Krátká

DOMOVSKÝ PŘÍSTAV PRAHA
Československá námořní plavba 

v letech 1948 až 1989
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Kniha, zpracovaná s využitím velkého množství ar-
chivních pramenů, z větší části dosud nepublikova-
ných, souhrnně pohlíží na problematiku založení 
a  rozvoje námořní plavby v  bývalém Českosloven-
sku a na fungování samostatného podniku Českoslo-
venská námořní plavba, a to v období let 1948–1989. 
Téma je probráno z  mnoha stran, vedle analýzy  
hospodářských výsledků se autorka věnuje proble-
matice spolupráce s  Čínskou lidovou republikou, 
událostem roku 1968 na námořních lodích, období 
tzv. normalizace v prostředí námořní plavby i aktivi-
tám Státní bezpečnosti v dané oblasti. Opomenuta 
není ani lodní hierarchie a prostor dostala také kaž-
dodennost nevšedního života námořníků, například 
téma cestování, emigrace, pašování zboží či u  této 
profese nesnadného skloubení pracovního a  rodin-
ného života. Poutavě napsaný text dokreslují dobové  
fotografie.

domovsky pristav praha_mont.indd   1 11/9/16   2:03 PM
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Pro důstojnické funkce bylo vyža-
dováno vzdělání vysokoškolské – 
po ukončení úplného středního vzdě-
lání s maturitou se mohl student hlásit 
(být doporučen) ke studiu na námořní 
akademii v zahraničí.

„Tam jsem skončil gympl […] a ně-
kde v knihovně jsem si půjčil […] kníž-
ku Moře volá odvážné. A já jsem si ří-
kal – Petříku, seš odvážnej, vypochoduj 
na moře. Poslal jsem přihlášku na Plav-
bu. To jsem si zjistil všechno.“

Teoreticky bylo možné, aby si lod-
ník, který se vyučil u ČSPLO, postup-
ně zvyšoval kvalifikaci a byl povyšo-
ván z pozice námořníka až na nejvyšší 
příčku lodní hierarchie – post kapitána. 
Prakticky to však bylo problematické 
a žádný takový případ není zazname-
nán. I kdyby se námořníkovi podaři-
lo zvládnout střední školu v distanč-
ní (dnes kombinované) formě výuky, 
kvůli studiu na námořní akademii by 
musel přerušit praxi. Pro dotyčného 
by tento krok znamenal ztrátu stálé-
ho příjmu na několik let a pro podnik 
nežádoucí výpadek kvalifikovaného 
pracovníka, byť v nižší funkci. Proto 
i kdyby se takový „obyčejný“ námořník 
s ambicemi našel, nedostal by doporu-
čení ke studiu.

(…)
Když se loď vrátila do Evropy, bylo za-
hájeno vyšetřování, které přímo na lodi 
prováděli major Prokeš ze 4. odboru 
XI. správy FMV, poručík Šup, vyšet-
řovatel odboru vyšetřování Městské 
správy Veřejné bezpečnosti v Praze, 
a poručík Lesák, operativní pracovník 
Federální kriminální ústředny Hlav-
ního velitelství Veřejné bezpečnosti 
v Praze. Vedle toho se akce účastnili 
příslušníci Státní bezpečnosti, a to pře-
devším v oblasti vytěžování agentu-
ry a důvěrníků, včetně členů posádky, 
kteří se na trestné činnosti nepodíleli. 
Výsledky tohoto vytěžování byly po-
skytovány vyšetřovatelům „k zaměření 
taktiky a pořadí výslechů“.

Přibližně o tři měsíce později ma-
jor Prokeš, poručík Šup a s nimi major 
Horníček, pracovník Federální krimi-
nální ústředny, provedli podobné vy-
šetřování na lodi Mír II, opět v přístavu 
Štětín. I v tomto případě byla využita 
spolupráce s pracovníky Státní bez-
pečnosti – byli vytěženi dva agenti 
a čtyři důvěrníci Státní bezpečnos-
ti mezi členy posádky. Námořníci lodi 
Mír II zakoupili při průjezdu Kielským 
kanálem přes tisíc lahví lihovin; další 
alkohol nakoupili v Baltoně ve Štětíně. 
Na lodi bylo nakonec takové množství 
lihovin, že nikdo nemohl s určitostí říci, 
kolik alkoholu se zde nachází. Podle 
odhadu některých námořníků to byly 
dva až tři tisíce lahví, „mimo množství 
přes 1700 lahví v celním skladu“.

„[H]lavní úkryt byla strojovna, kde 
byly lihoviny ukryty pod podlahou ve-
lína strojovny, ve větrácích odstřediv-
ky, v měrném tančíku ohřívače paliva, 
v tanku č. 15, v lednici, chladírnách, 
pračce a dalších nezjištěných úkry-
tech.“

Lihoviny byly prodány po příjezdu 
do Kuvajtu; čistý zisk z jedné láhve či-
nil 13 amerických dolarů. Za získané 
peníze řada členů posádky v Kuvajtu 
nakoupila rádia, magnetofony, zlato. 
Další dolary námořníci utratili při po-
stoji v Londýně.
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VÁZANÁ, 336 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 850 KČ | ISBN: 978-80-246-2677-2
VYŠLO: ČERVENEC 2015

The Genesis  
of Creativity  
and the Origin  
of the Human Mind
PŮTOVÁ, BARBORA – SOUKUP, VÁCLAV 
(PŘEKLAD MORGAN, DANIEL –  
RUSSELL, ROBERT – GUTIERREZ, IVAN)

Publikace se zabývá otázkou lidské kreativi-
ty a představivosti z hlediska kultury, umění a 
evoluce. Jednotliví autoři se zaměřují např. na 
počátky umění v paleolitu nebo projevy umění 
v předliterárních společnostech a kmenových 
kulturách, které se zachovaly do dnešních dnů. 
Mezioborový přístup k tématu zvýrazňuje ši-
rokou škálu možných metodologií a výkladů 
uměleckých projevů v konkrétních historic-
kých a kulturních souvislostech.

 

Barbora Půta
Václav Soukup 
(eds.)

Karol inum Press
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What is it about human beings that makes us creative, able to imagine and enact new pos
sibilities for life and new solutions to problems in a way that no other animal can? The 
authors included in The Genesis of Creativity and the Origin of the Human Mind explore this 
question in essays and studies from a range of specializations and backgrounds. Leading 
world experts on culture, art, and evolution come together to describe, analyze, and inter
pret the origins of artistic creativity and the anatomical and neurological structures that 
contribute to it. Essays focus on the origins of art in the Upper Palaeolithic as well as on 
manifestations of artistic creativity in preliterary societies and tribal cultures that have 
been preserved to the present day. The interdisciplinary approach to the topic accentuates 
the wide array of possible methodologies and interpretations of artistic manifestations in 
particular historic and cultural contexts.

“The presented book is an ambitious and broad attempt in terms of evaluation of the  
circumstances which led to the emergence of spiritual needs of the early men, as well as 
of stabilizing of the effects of such processes. The boldness of some theses and varieties of 
interpretations with respect to a scientific drill undoubtedly encourages to reach for the 
content of this work.”

Prof. dr. hab. Paweł Valde-Nowak, Jagiellonian University, Kraków

GENESIS PREBAL TISK 1.7.2015.indd   1 01.07.15   16:35
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Quantum Anthropology
Man, Cultures, and Groups  
in a Quantum Perspective
TRNKA, RADEK – LORENCOVÁ, RADMILA

Monografie prezentuje novou teoretickou per-
spektivu sociokulturní antropologie, která na-
vazuje na aktuální zahraniční práce v tomto 
oboru. Kvantová antropologie opouští chápání 
člověka v pojetí klasické fyziky a hledá na-
opak ukotvení, které nabízí současná kvan-
tová filozofie a teorie kvantové mechaniky. 
Z této perspektivy, a s odkazem na současný 
ontologický obrat v antropologii, reinterpretují 
autoři chápání kultury, sociálních skupin, ja-
zyka, dekonstrukce, symbolů, mýtů či rituálů. 
Pozornost je věnována také podstatě percep-
ční zkušenosti, prožívání, kolektivnímu vědomí 
a emocím. BROŽOVANÁ, 192 STRAN, 1. VYDÁNÍ 

CENA: 240 KČ | ISBN: 978-80-246-3470-8
E-KNIHA: 978-80-246-3526-2 (PDF) 
VYŠLO: LISTOPAD 2016

BROŽOVANÁ, 262 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3329-9
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3411-1 (PDF) 
VYJDE: JARO 2017

Skejuš – Skejušané –  
Skejušan. Rusíni 
v Chomutově, původ, 
historie a současnost
MALINOVÁ, IRINA – OTČENÁŠEK, 
JAROSLAV – LENDĚLOVÁ, VĚRA

Interdisciplinární publikace se nejprve vyjadřu-
je ke stále značně živé problematice uchopení 
Rusínů jako etnika, prezentuje odborný náhled 
na Rusíny ve světle současné teorie etnicity, 
doplněný o lingvistické stanovisko a současné 
pojetí Rusínů v Česku, na Slovensku, Ukrajině 
a rámcově v celé Evropě. Následně se autoři 
zaměřují na vznik a rozvoj rusínského osídlení 
v Banátu (obec Skejuš) a charakteristiku je-
jich tradičního způsobu života až do období po 
druhé světové válce a vznik rusínské menšiny 
v Chomutově. Dále se publikace věnuje folklor-
ní činnosti chomutovských Rusínů, především 
pak jejich souboru Skejušan.

Radek Trnka
Radmila Lorencová

Quantum
Anthropology
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Man, Cultures, and Groups 
in a Quantum Perspective

� e book o� ers a fresh look on man, cultures, and 
societies built on the current advances in the � elds of 
quantum mechanics, quantum philosophy, and quantum 
consciousness. � e authors have developed an inspiring 
theoretical framework transcending the boundaries 
of particular disciplines in social sciences and the 
humanities. Quantum anthropology is a perspective, 
studying man, culture, and humanity while taking into 
account the quantum nature of our reality. � is framework 
rede� nes current anthropological theory in a new light, 
and provides an interdisciplinary overlap reaching to 
psychology, sociology, and consciousness studies.

Radek Trnka, Ph.D.,
is an anthropologist working at Charles University in Prague (the Faculty of 
Humanities) and at the Prague College of Psychosocial Studies (Czech Republic). 
He has conducted fi eld research amongst the Dayak people of East Kalimantan, 
the adherents of the EMO youth subculture, and the Czech neo-Slavic and neo-
Celtic pagans. He teaches the series of lectures “Quantum Anthropology and 
Quantum Cognition”. 

Radmila Lorencová, Ph.D.,
is an anthropologist teaching at the College of Applied Psychology in Terezín. 
She has conducted fi eld research amongst the Dayak people of East Kalimantan, 
the Czech neo-Slavic pagans, and communities of “alternatives” (marijuana 
smokers, ecology movement adherents, living history). Her main focus is on 
ritual, spirituality, and ethnic or other group identities.

Quantum_prebal.indd   1 31.10.16   14:28
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Praha – zahrady a parky
PACÁKOVÁ -HOŠŤÁLKOVÁ, BOŽENA

Pevnou součástí tisíciletého vývoje české me-
tropole je rovněž formování pražských zahrad 
a parků – palácových, hradních, klášterních, 
soukromých i veřejných. Ucelenou představu 
o procesu jejich zakládání a proměn v histo-
rických a slohových souvislostech autorka bri-
lantně načrtává a objasňuje i s pomocí nových 
poznatků z jejich historie ve vstupní části kni-
hy. Ve druhé části pak věnuje pozornost jed-
notlivým zahradám nebo parkům. Pro vystiže-
ní souvztažnosti s daným územím je prezentuje 
ve skupinách odpovídajících určité lokalitě, 
která je uvedena celkovou charakteristikou. 
S reprezentativními fotografiemi a historický-
mi dokumentačními obrázky knihu dotváří vý-
klad odborných pojmů, přehled dřevin, rejstřík 
osobností a lokalizace, u vybraných historic-
kých zahrad autorka předkládá i vysvětlení 
jejich specifických prostorových vazeb.

BROŽOVANÁ, 320 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 420 KČ | ISBN: 978-80-246-2625-3
VYŠLO: LISTOPAD 2016

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.

Edice Praha Řídí Milada Motlová

VYDÁNO:
Eliška Fučíková: Praha rudolfínská  
(2014, angl. verze 2015)
Kateřina Bečková: Praha – město a řeka (2015)
Jan Royt: Praha Karla IV. (2016, angl. verze 2016)
Božena Pacáková-Hošťálková: Praha – zahrady  
a parky (2016)

PŘIPRAVUJE SE:
Kateřina Bečková: Praha – město a řeka (angl. verze)
Eliška Fučíková: Praha renesanční
Božena Pacáková-Hošťálková: Praha – zahrady  
a parky (angl. verze)
Vít Vlnas: Praha barokní
Petr Wittlich: Praha secesní 
Jan Royt: Praha románská a gotická

PRAHA 
ZAHRADY A PARKY

Božena Pacáková-Hošťálková
KAROLINUM

PRAHA – ZAHRADY A PARKY 
Nynější tvář české metropole by měla bezpochyby 
velmi odlišnou podobu, pokud by v jejím tisíciletém 
vývoji chyběl proces formování zahrad a parků – 
hradních, klášterních, palácových, veřejných i sou-
kromých – počínající již ve středověku. Ucelenou 
představu o zakládání a utváření pražských zahrad 
a parků v historických slohových souvislostech, s do-
minující dobou baroka, načrtává s brilantní znalostí 
autorka ve vstupní části knihy. Ve druhé části pak 
jednotlivé zahrady a parky prezentuje ve skupinách 
sestavených na základě jejich vazeb k daným praž-
ským lokalitám, počínaje Pražským hradem a Hrad-
čanami přes Malou Stranu, Nové Město a Vyšehrad 
až k novodobým městským čtvrtím. Hlavní pozornost 
se soustřeďuje k objektům náležejícím k významným 
kulturním památkám, nechybí ovšem ani králov-
ské obory a botanické zahrady. S reprezentativními 
fotografiemi a historickými dokumentačními obráz-
ky knihu dotváří výklad odborných pojmů, přehled 
dřevin, rejstřík osobností a lokalizace. U vybraných 
historických zahrad autorka předkládá i vysvětlení 
jejich specifických prostorových vazeb. 
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Edice Praha Řídí Milada Motlová

VYDÁNO:
Eliška Fučíková: Praha rudolfínská 
(2014, angl. verze 2015)
Kateřina Bečková: Praha – město a řeka 
(2015, angl. verze 2016)
Jan Royt: Praha Karla IV. (2016)

PŘIPRAVUJE SE:
Jan Royt: Praha Karla IV. (angl. verze 2016)
Eliška Fučíková: Praha renesanční
Božena Pacáková-Hošťálková: Pražské zahrady a parky
Jan Royt: Praha románská a gotická 
Petr Wittlich: Praha secesní
Vít Vlnas: Praha barokní

PRAHA 
KARLA IV.

Jan Royt
KAROLINUM

PRAHA KARLA IV. přináší barvitý obraz hlav-
ního města Českého království v období vrcholící 
gotické kultury a umění na pozadí historických 
souvislostí, které se staly pro Prahu za vlády Karla IV. 
(1347–1378) mimořádně příznivými. Po Karlově ko-
runovaci v roce 1355 na římského císaře se stává hlav-
ní město zemí Koruny české poprvé ve své historii 
i metropolí Svaté říše římské. Praha Karla IV. otevřela 
své brány a nabídla „stůl k pohoštění prostřený“ sta-
vitelům, studentům, umělcům, řemeslníkům, hostům, 
ať přicházeli odkudkoliv. V královské a císařské pres-
tižní péči, do níž se vedle  Karlovy vladařské pozice 
v Evropě promítla jeho západoevropská vzdělanost 
a kosmopolitní otevřenost stejně jako víra, respekt 
k přemyslovské tradici a osobní zaujetí, vykvetlo 
město do neotřelé krásy. Katedrála, kamenný most, 
univerzita a vybudování Nového Města s jeho magic-
kým křížem kostelů dodnes stvrzují jako kamenné 
pečeti pražskou tvář gotické architektury, signovanou 
malbou a plastikou a celou sférou duchovní kultury. 
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Edice Praha Řídí Milada Motlová

VYDÁNO:
Eliška Fučíková: Praha rudolfínská (2014)
Eliška Fučíková: Praha rudolfínská – anglická verze (2015)
Kateřina Bečková: Praha: město a řeka (2015)

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

PRAHA
MĚSTO A ŘEKA

Kateřina Bečková
KAROLINUM

PRAHA – MĚSTO A ŘEKA
Vzhled, charakter a život Prahy od jejího vzniku určovala Vltava, 
řeka, jejíž tok připravil reliéf pražské kotliny k osídlení a poté 
k utváření hlavního města českého státu. V průběhu historie si 
město svou řeku pozvolna podmaňovalo, a jak se měnil jeho vzhled, 
proměňovala se její tvář, nejradikálněji pak v 19. století, kdy se 
z vltavských břehů stala výstavná nábřeží s atraktivními domy, 
společenskými centry a elegantními promenádami. Historické 
sepětí Prahy s Vltavou načrtnuté ve vstupní části připraví 
čtenáře k fotografické procházce komentující historické příběhy 
mlýnů, mostů, ostrovů a nábřeží, památek i míst společenského 
života. Pohled na město z perspektivy jeho řeky také dovoluje 
v panoramatických průhledech a napříč historií propojit velká 
témata a události všedního života. Kromě fotografií exteriérů 
provázejí text historické a dokumentační snímky, rejstříky osobností 
a lokací s mapkou. Příloha obsahuje též přehledy současných 
i zaniklých ostrovů, mostů a nábřeží včetně proměn jejich názvů.
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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

PRAHA 
RUDOLFÍNSKÁ

Eliška Fučíková
KAROLINUM

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.

JIŽ VYŠLO:
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Praha barokní
VLNAS, VÍT

„Praha barokní“ pokrývá historické údobí Prahy 
od Bílé hory po dobu osvícenství, tedy od roku 
1620 do osmdesátých let 18. století. Renomo-
vaný český historik umění Vít Vlnas při svém 
zpracování daného období vývoje Prahy v je-
jích hmotných a duchovních proměnách vy-
stihl život české metropole jako celistvého 
kulturního fenoménu, jehož stopy jsou výrazné 
i na dnešní tváři města – právě baroko určuje 
ve značné míře pražský genius loci. Jako za-
svěcený průvodce komentuje autor procházku 
městem z Pražského hradu na Vyšehrad přes 
Hradčany, Malou Stranu, Staré Město a Nové 
Město, barokním památkám mimo historic-
ké jádro věnoval vydělenou část. Vedle doku-
mentačních historických obrázků a fotografií 
exteriérů provázejí text mapky s lokalizačním 
rejstříkem a přehled osobností.

BROŽOVANÁ, CCA 300 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
VYJDE: JARO 2017

BROŽOVANÁ, 184 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3506-4
VYJDE: JARO 2017

Praha renesanční
FUČÍKOVÁ, ELIŠKA

Autorka v této publikaci načrtává obraz Pra-
hy z doby, kdy z českého trůnu vládli Jagel-
lonci a první Habsburkové. Od poslední třetiny 
15. století a v průběhu století šestnáctého za-
čala jednotlivá pražská města svým tempem 
měnit svůj středověký ráz v renesanční, výraz-
nou proměnou prošel rovněž areál Pražského 
hradu, který okrášlila míčovna a letohrádek 
pro královnu Annu v osvěžující královské za-
hradě. Po historické vstupní části se vydá čte-
nář na cestu s autorkou, která ho zasvěcenými 
komentáři provede renesančně se rozvíjející 
metropolí Českého království. Publikace je 
vybavena dokumentačními historickými ob-
rázky a fotografiemi exteriérů, samozřejmostí 
jsou mapky s lokalizačním rejstříkem.
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St Vitus Cathedral  
at Prague Castle
KUTHAN, JIŘÍ – ROYT, JAN 
(PŘEKLAD BRYSON GUSTOVÁ, ANNA – 
JONES, PHILIP – MILLER, SEAN MARK)

Katedrála sv. Víta na Pražském hradě je jedním 
ze symbolů české státnosti; místo korunovace 
a pohřebiště českých králů, sídlo arcibiskupů, 
místo konání státních ceremonií a v neposled-
ní řadě i velmi vyhledávaná turistická atrak-
ce. Předkládaná publikace od renomovaných 
odborníků představuje historii chrámu, neod-
dělitelně spojeného s dějinami českých zemí. 
Jejich práce vychází jak z výsledků archeolo-
gického výzkumu, tak z dochovaných histo-
rických pramenů. Autoři se věnují okolnostem 
založení katedrály Karlem IV., vývoji stavby 
i pozdějším změnám a dodatkům.VÁZANÁ, 1. ANGLICKÉ VYDÁNÍ 

ISBN: 978-80-246-3129-5
VYJDE: JARO 2017

ST VITUS 
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Dějiny umění  
Latinské Ameriky
KŘÍŽOVÁ, MARKÉTA –  
BRENIŠÍNOVÁ, MONIKA

Monografie Dějiny umění Latinské Ameriky 
vznikala na základě přednášek Markéty Kří-
žové a Moniky Brenišínové na Univerzitě Kar-
lově.

Kniha představuje základní přehled dě-
jin umění Latinské Ameriky od nejstar-
ších předkolumbovských indiánských kul-
tur přes conquistu a koloniální období až 
po současnost, odbornou literaturu vztahující 
se k tématu, jakož i významné muzejní a gale-
rijní instituce a vztahy mezi Českou republiku 
a Latinskou Amerikou na poli kultury a umění. 
Pozornost je věnovaná i tvorbě Hispánců (Lati-
nos) žijícím a tvořícím v USA. Výklad doplňu-
je praktický slovník pojmů a bohatá obrazová 
příloha, která se zaměřuje i na umělecká díla, 
která je možné spatřit v České republice.

BROŽOVANÁ, CCA 300 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3175-2
VYJDE: JARO 2017

MARKÉTA KŘÍŽOVÁ
MONIKA BRENIŠÍNOVÁ

DĚJINY
UMĚNÍ
LATINSKÉ
AMERIKY

KAROLINUM
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Kniha vějířů
HONCOOPOVÁ, HELENA – MOSTOW, 
JOSHUA – YASUHARA, MAKOTO (EDS.)

Unikátní rukopis sbírky 120 japonských bás-
ní ilustrovaných v kartuších ve tvaru vějířů 
z konce 16. století je nejrozsáhlejším dochova-
ným originálem žánru tzv. knih vějířů (ógi no 
sóshi) na světě. Anonymní sbírka reprezentuje 
svébytný výtvarně -poetický žánr ilustrova-
ných básní kaligraficky provedených na ob-
rázcích vějířů ógi.

V roce 1906 ho přivezl ze své první cesty 
do Japonska český spisovatel a sběratel Joe 
Hloucha (1881–1957) a posledních šedesát let 
je opatrován ve Sbírce orientálního umění Ná-
rodní galerie v Praze. Ilustrované básně jsou 
doprovázeny pojednáním o japonské poetice, 
příspěvky zahraničních badatelů a nechybí 
zde ani zmínka o sběratelských zásluhách Joe 
Hlouchy.

BROŽOVANÁ, 216 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 420 KČ | ISBN: 978-80-246-3511-8
VYŠLO: PROSINEC 2016

BROŽOVANÁ, 360 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-2513-3
VYJDE: LEDEN 2017 

Ikonografie: Témata, 
motivy, interpretace 
BIEGEL, RICHARD –  
OTTOVÁ, MICHAELA –  
KONEČNÝ, LUBOMÍR–  
PRAHL, ROMAN (EDD.)

Porozumění smyslu uměleckých děl je jedním 
z největších dobrodružství, jaké dějiny umění 
nabízejí. Ikonografický výklad a interpreta-
ce obrazů, soch i staveb představuje unikátní 
způsob, kterým lze navázat dialog napříč sta-
letími a pochopit tak souvislosti, které nám 
běžně zůstávají skryty. Díky rozsahu i šíři zá-
běru nabízí tato kniha možnost seznámit se 
s nejrůznějšími metodami pochopení řeči umě-
leckých děl a jejich dobových souvislostí. Kni-
ha vznikla jako pocta historiku umění, profe-
soru Univerzity Karlovy Janu Roytovi. Nabízí 
dvacet čtyři studií, ukazujících rozličné cesty, 
jakými lze uměleckým dílům porozumět.

K AROLINUM
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 Unikátní r ukopis sbírky 120 japonských básní 
ilustrovaných v kartuších ve tvaru vějířů z konce 
16.  století  je nejrozsáhlejším dochovaným or i-
ginálem žánr u tzv. knih vějíř ů (ógi no sóshi) na 
světě. V roce 1906 ho př ivezl ze své pr vní ces-
ty do Japonska český spisovatel  a sběratel  Joe 
Hloucha (1881–1957) a posledních šedesát let je 
opatrován ve Sbírce orientálního umění Národní 
galerie v  Praze. Básně obsažené v  rukopisu pře-
ložila a do japonského literárního i výtvarného 
kontextu zařadila Helena Honcoopová, bývalá 
ředitelka Sbírky orientálního umění, ve spolu-
práci s Joshuou S. Mostowem, světoznámým od-
borníkem na starou japonskou poezii, a Makoto 
Yasuharou, japonskou badatelkou z tokijské uni-
verzity Rikkyó.

IKONOGRAFIE
TÉMATA, MOTIVY, 
INTERPRETACE

KNIHA K POCTĚ 
JANA ROYTA

KAROlINum
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Porozumění smyslu uměleckých děl je jedním z největších 
dobrodružství, jaké dějiny umění nabízejí. Ikonografický výklad 
a interpretace obrazů, soch i staveb představuje unikátní způsob, 
kterým lze navázat dialog napříč staletími a pochopit tak 
souvislosti, které nám při běžném vnímání zůstávají skryty.  
Díky rozsahu i šíři záběru nabízí předložená kniha jedinečnou 
možnost seznámit se s nejrůznějšími metodami pochopení řeči 
uměleckých děl a jejich dobových souvislostí.

Kniha vznikla jako pocta historiku umění, profesoru 
Univerzity Karlovy Janu Roytovi. Nabízí dvacet čtyři studií, 
ukazujících na různorodých příkladech od středověku po 
21. století rozličné cesty, jakými lze uměleckým dílům porozumět. 
Téměř všichni autoři jsou spojeni s Ústavem pro dějiny umění 
FF UK, který tak chce vzdát hold a dík jednomu ze svých 
nejvýznamnějších pedagogů, jehož práce věnované ikonografii 
patří k tomu nejzásadnějšímu, co u nás v posledních desetiletích 
na dané téma vzniklo.

ikonografie_sbornik_prebal.indd   1 1/26/17   4:33 AM
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Gérard de Nerval  
a jeho dvojenec
Divadlo francouzského romantismu  
očima melancholika
CHRISTOV, PETR

Gérard de Nerval, dramatik, prozaik a básník, 
jedna z nejvýraznějších osobností francouz-
ského romantismu, se jako správný romantik 
vzpírá rigidnímu zařazení: z představy sym-
patického, dobráckého a výstředního básní-
ka pařížské bohémy se rozvinul v obraz ne-
přehlédnutelné osobnosti, již je třeba vnímat 
jako integrální součást umělecké Paříže. Autor 
se pokouší o prozkoumání stěžejních principů 
francouzské podoby divadla evropského ro-
mantismu a zaměřuje se na méně reflektova-
nou divadelní a kritickou sféru Nervalova díla 
a pro tuzemské prostředí zároveň přináší dílčí 
nové a v drtivé většině první české překlady 
vybraných autorových textů a řadí je do kon-
textu dobové literárně -dramatické a divadelní 
produkce.

BROŽOVANÁ, 280 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3463-0
E-KNIHA: 978-80-246-3499-9 (PDF) 
VYJDE: JARO 2017

Edice představuje čtenářům významné oblasti teorie a dějin divadla, dramatickou 
tvorbu a scénické umění v širších kulturních a společenských souvislostech, při-
čemž divadlo je chápáno jako svébytný projev tvůrčí lidské činnosti, jenž sehrál 
zásadní roli v dějinách společnosti.

GéRaRD  
De neRvaL  
a JeHo  
DvoJenec
DIvaDLo FRancouzsKéHo RomanTIsmu 
očIma meLancHoLIKa

PeTR cHRIsTov

DRamaTIcaKaROlInum

HenRIK
IBsen ČlověK a masKa

Ivo De FIGueIReDo

DRamaTIcaKaROlInum
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Kniha norského historika Iva de Figueireda je nejnovější 
biografií o životě a díle světoznámého dramatika 
Henrika Ibsena. Publikace nabourává tradované mýty 
a tvrzení týkající se Ibsenova života, které se v průběhu 
let zažily jako nezvratné pravdy. Henrik Ibsen je 
českému čtenáři znám především jako zakladatel tzv. 
realistického společenského dramatu, tato monografie 
ale reflektuje jeho dramatické i básnického dílo a jeho 
život v širším evropském kontextu – autor postupuje 
chronologicky, zaměřuje se na to, jakým spisovatelem se 
Ibsen chtěl stát, z jakého poetického programu vycházel, 
a jakým spisovatelem se nakonec stal, jaké podmínky 
determinovaly jeho tvorbu, a zvláště jak byl jako autor 
chápán a jaké recepce se jeho dílu dostalo.
Český překlad vyplňuje mezeru, která je odborníkům už 
delší dobu patrná. Kniha Henrik Ibsen. Člověk a maska 
čtenářům z řad teatrologů, divadelních profesionálů, 
studentů, ale i široké veřejnosti poskytuje čtivé a kvalitní 
zpracování biografických informací o životě dramatika, 
jehož hry jsou na českých jevištích uváděny s neklesající 
intenzitou.

Figueiredo kritizuje některé své předchůdce za naivní 
a nekritické nakládání s četnými mýty, které se 
o Ibsenovi tradují. To ovšem neznamená, že by si troufal 
tvrdit, že je sám všechny odstranil a prokopal se k pravdě 
o Ibsenově životě v „celé jeho opravdovosti“. Naopak 
Figueiredo touží brát mýty vážně. Jak píše v prologu, bylo 
pro něj „podstatné, aby zůstal věrný mýtu a jeho světu ve 
stejné míře jako skutečnosti. Jinými slovy pojednává tato 
kniha o Ibsenově životě, ale také o ibsenovském mýtu, 
který za více než jedno století zformovala tradice a od 
něhož nelze odhlédnout.“

– Jens Morten Hanssen, portál Alt om Henrik Ibsen
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DRamaTIcaKaROlInum

Příběh o Faustovi představuje jeden z nej-
starších a nejpodstatnějších evropských 
mýtů, jehož aktuálnost v současné době 
každým dnem narůstá (což je dobrá zpráva 
pro mýtus, ale – s přihlédnutím k pointě 
faustovských příběhů – varovná pro nás). 
Vladimír Just, který o faustovském mýtu 
a jeho proměnách už dvě desetiletí přednáší 
na Filozofi cké fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze, proto shromáždil a pro knihu upravil 
studie z let 1994–2013, jimiž se pokusil 
z rozmanitých stran nahlédnout do jeho 
podstaty. Soubor studií nás tak provází 
samotnými útrobami mýtu, vyprávěného 
z nejrůznějších aspektů, ale s jedním společ-
ným jmenovatelem: tím je scéna kontaktu 
a posléze kontraktu člověka se zlem. Právě 
tato scéna okamžitého zisku a do nedohled-
na odložené splatnosti, scéna, bez níž by 
žádný faustovský příběh nebyl faustovským 
příběhem, dala celému souboru souhrnný 
název, kterým autor zřetelně míří k dneš-
nímu čtení pradávného příběhu: Faust jako 
stav zadlužení.

faust_mont.indd   1 4/7/14   9:49 AM
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Evropská integrace 
Z pohledu teorie veřejné volby
LOUŽEK, MAREK

Evropská integrace není a priori nic dobrého 
ani špatného. Jde o výsledek střetávání růz-
ných zájmů. V posledních letech však nelze 
nevidět, že se Evropská unie dostala do krize. 
Evropské instituce nefungují dobře, Unie trpí 
demokratickými deficity, důvěra občanů v ni je 
nízká, vyhrotily se problémy eurozóny, eskaluje 
migrační krize a některé země (jako např. Vel-
ká Británie) podnikají kroky k vystoupení 
z Unie. Cílem monografie je uchopit evropskou 
integraci z pohledu teorie veřejné volby. Autor 
předkládá náčrt teorie mezinárodní politiky, 
rozebírá dějiny evropské integrace, diskutu-
je proces rozšiřování vs. opouštění EU, nabízí 
ekonomii evropské integrace, analyzuje hlaso-
vací sílu v EU, rozebírá krizi eurozóny a posled-
ní kapitolu věnuje migrační krizi.

BROŽOVANÁ, CCA 200 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3064-9
E-KNIHA: 978-80-246-3079-3 (PDF) 
VYJDE: JARO 2017

KAREL ZEMAN KAROLINUM

ANALÝZA 
PRIVATIZAČNÍHO 
PROCESU
V ČESKÉ REPUBLICE

BECHEROVKA

ŠKODA AUTO
MADETA

POLDI KLADNO

PLZEŇSKÝ PRAZDROJ
MOSTECKÁ UHELNÁ

Publikace analyzuje vývoj jednoho z nejvýznamnějších procesů transformace 
národního hospodářství ČR od roku 1989 do roku 2010, kterým je bezesporu 
proces privatizační. Výzkum je rozdělen na analýzu vývoje procesu malé privatizace, 
realizované Ministerstvem privatizace a okresními privatizačními komisemi, 
procesu velké privatizace, realizované Fondem národního majetku, procesu 
privatizace zemědělského a lesního majetku, realizované Pozemkovým fondem, 
a procesu privatizace akcií prostřednictvím kuponů, realizované Ministerstvem 
fi nancí. U každého z těchto právních režimů je aplikována totožná systémová 
struktura výzkumu, zahájená analýzou právního rámce a institucionálního zajištění. 
Stěžejní část výzkumu zaujímá makroekonomická a statistická analýza každého 
právního režimu, která ústí v makroekonomickou syntézu celého privatizačního 
procesu, realizovaného všemi dotčenými transformačními institucemi. Zvláštní 
pozornost je věnována analýze vývoje ekonomické výkonnosti a efektivnosti 
prodeje privatizovaných bank, řízení procesu vymáhání pohledávek po lhůtě 
splatnosti, makroekonomické analýze využití příjmů z privatizačního procesu 
apod. Teoretický výzkum byl zaměřen na testování praktické aplikovatelnosti teorií 
vztahujících se k privatizačnímu procesu. Stěžejní analytická a syntetická část přináší 
makroekonomické, statistické a národohospodářské závěry.

Monografi e poprvé poskytuje ucelený přehled o kompletním privatizačním 
procesu v ČR a je prvotním zdrojem většiny dat a analytických závěrů. Je určena 
odborné veřejnosti, studentům a všem zájemcům o ekonomii, hospodářskou politiku, 
národní hospodářství a související oblasti. Jejím volným pokračováním jsou publikace 
věnované problematice restitucí a obecně změnám vlastnických práv v ČR.

Karel Zeman působil řadu let jako národohospodář 
na Ministerstvu fi nancí, ve Fondu národního majetku, 
Pozemkovém fondu a na Ministerstvu privatizace. Od roku 
2000 přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde 
je v současnosti členem katedry hospodářské a sociální 
politiky Národohospodářské fakulty. Vědecky se zaměřuje 
zejména na analýzu transformace národního hospodářství 
ČR se zvláštním zřetelem na změny vlastnických práv, tj. 
privatizaci, restituce a ostatní procesy transformující vlastnická 
práva v ČR, a na vývoj vlastnictví půdy na území ČR od roku 
1918. Kromě toho se věnuje testování praktické aplikovatelnosti 
základních ekonomických teorií, které se vztahují 
k problematice transformace národního hospodářství, jako 
jsou například teorie vlastnických práv, vládních selhání, 
morálního hazardu, asymetrických informací, zájmových skupin 
či teorie dobývání renty.
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JIŽ VYŠLO:

důchodová
reforma

mareK LoUŽeK Karolinum KAREL ZEMAN KAROLINUM

ANALÝZA 
RESTITUČNÍCH 
PROCESŮ
V ČESKÉ REPUBLICE

Publikace analyzuje vývoj zásadních procesů transformace národního hospodářství 
ČR od roku 1989 do roku 2010, a to procesu restitučního, procesu likvidace státních 
podniků, procesu konkurzního, resp. insolvenčního řízení státních podniků a procesu 
transformace státního majetku do vlastnictví obcí. Výzkum je rozdělen na analýzu 
vývoje procesu malé restituce dle zákona č. 403/1990 Sb., restituce mimosoudními 
rehabilitacemi dle zákona č. 87/1991 Sb., restituce zemědělského a lesního 
majetku dle zákona č. 229/1991 Sb., restituce církevního majetku dle zákona č. 
428/2012 Sb., restituce židovského majetku dle zákona č. 212/2000 Sb. a restituce 
historického majetku obcí dle zákona č. 172/1991 Sb. U každého ze zkoumaných 
právních režimů je aplikována totožná systémová struktura výzkumu, přičemž stěžejní 
část zaujímá právní, institucionální, věcná, makroekonomická a statistická analýza 
každého z nich (pokud byla vstupní data k dispozici), která ústí v komparaci všech 
restitučních procesů realizovaných v ČR. Rozsáhlá analytická a komparativní část 
přináší makroekonomické, statistické a národohospodářské závěry.

Monografi e poprvé přináší ucelený přehled o všech restitučních procesech 
v ČR, o procesech likvidací a konkurzního, resp. insolvenčního řízení státních 
podniků a procesu transformace státního majetku do vlastnictví obcí, a je prvotním 
zdrojem většiny dat a analytických závěrů. Je určena odborné veřejnosti, studentům 
a všem zájemcům o ekonomii, hospodářskou politiku, národní hospodářství 
a související oblasti. Monografi e volně navazuje na publikace věnované problematice 
privatizačního procesu a obecně změnám vlastnických práv v ČR.

Karel Zeman působil řadu let jako národohospodář 
na Ministerstvu fi nancí, ve Fondu národního majetku, 
Pozemkovém fondu a na Ministerstvu privatizace. Od roku 
2000 přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde je 
v současnosti členem katedry hospodářské a sociální politiky 
Národohospodářské fakulty. Vědecky se zaměřuje zejména 
na analýzu transformace národního hospodářství ČR se 
zvláštním zřetelem na změny vlastnických práv, tj. privatizaci, 
restituce a ostatní procesy transformující vlastnická práva 
v ČR, a na vývoj vlastnictví půdy na území ČR od roku 1918. 
Kromě toho se věnuje testování praktické aplikovatelnosti 
základních ekonomických teorií, které se vztahují 
k problematice transformace národního hospodářství, jako 
jsou například teorie vlastnických práv, vládních selhání, 
morálního hazardu, asymetrických informací, zájmových 
skupin či teorie dobývání renty.
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ekonomie rodiny
v proměnách času, 
institucí a hodnot

Lubomír mLčoch Karolinum

Evropská integrace není a priori nic dobrého 
ani špatného. Jde o výsledek střetávání 
různých zájmů. V posledních letech však nelze 
nevidět, že se Evropská unie dostala do krize. 
Evropské instituce nefungují dobře, Unie trpí 
demokratickými deficity, důvěra občanů v ni je 
nízká, vyhrotily se problémy eurozóny, eskaluje 
migrační krize a některé země (jako např. Velká 
Británie) podnikají kroky k vystoupení z Unie.

Cílem monografie je uchopit evropskou 
integraci z pohledu teorie veřejné volby. Autor 
předkládá náčrt teorie mezinárodní politiky, 
rozebírá dějiny evropské integrace, diskutuje 
proces rozšiřování vs. opouštění EU, nabízí 
ekonomii evropské integrace, analyzuje 
hlasovací sílu v EU, rozebírá krizi eurozóny 
a poslední kapitolu věnuje migrační krizi.

Doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. (*1975) přednáší na 
Národohospodářské fakultě VŠE a Filosofické fakultě UK. 
Působí jako editor v Institutu Václava Klause. V letech 
1999–2002 pracoval jako ekonomický poradce předsedy 
Poslanecké sněmovny. V letech 2003–2013 působil jako 
analytik Centra pro ekonomiku a politiku a jako externí 
poradce prezidenta republiky. Je autorem sedmi monografií 
a řady odborných statí vydaných doma i v zahraničí.
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The Urban Condition
MONGIN, OLIVIER

(PŘEKLAD TURNER, GERALD)

Cílem knihy je nabídnout pojednání o tom, co dnes, 
v době postupující globalizace, znamená město, ale 
také vytvořit rámce strukturace jednotlivých způso-
bů ujímání se tématu – od literatury a historie přes 
architekturu až po oblast sociálních věd –, rámce 
umožňujícího, aby se město opět mohlo stát pojmem: 
polis, předmětem politiky v nejzásadnějším smys-
lu, tedy toho, co je občanům společné, a nebylo pou-
hým prázdným slovem nabývajícím vzájemně ne-
souvisejících významů v polích odborné způsobilosti.

Výraz „urbánní situace“ neoznačuje pouze fyzic-
ký a geometrický obraz města, ale i urbánní zkuše-
nost, jež je výsledkem tělesného prožívání městské-
ho prostoru.

In the Defence  
of Constitutionalism
The Czech Question  
in Post ‑national Europe
PŘIBÁŇ, JIŘÍ

(PŘEKLAD HOSKINS, STUART JOHN)

Jak může znít v evropsky integrované a globálně 
provázané společnosti na počátku 21. století ona 
česká otázka? Namísto toho, abychom ji koneč-
ně pochopili jako pragmatickou otázku budování 
ústavnosti a občansky silné demokratické spo-
lečnosti, stále ji mnohdy vnímáme jako existenci-
ální otázku bytí a nebytí našeho národa. To je ale 
jen jedna z otázek, které si Přibáň ve své publikaci 
o věcech veřejných, o politických systémech i právu 
klade. Nenajdeme zde však formy abstraktního filo-
sofování, nezaměnitelným Přibáně činí právě jeho 
ojedinělý kulturní záběr, na jehož pozadí se součas-
ným otázkám věnuje.

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3293-3
E-KNIHA: 978-80-246-3321-3 (PDF) 
VYJDE: JARO 2017

Edice Václava Havla představuje navázání na intelektuální činnost myslitele, 
dramatika, disidenta a prezidenta, jehož jméno nese. Tím je filosofie 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: 978-80-246-3423-4
E-KNIHA: 978-80-246-3424-1 (PDF) 
VYJDE: JARO 2017
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Poznávání života
CANGUILHEM, GEORGES 
(PŘEKLAD ŠARKADYOVÁ, LUCIE A KOL.)

Soubor statí představuje v ucelené formě nejvý-
znamnější myšlenkové okruhy Georgese Canguil-
hema. Čtenář v něm má možnost nahlédnout, do 
jaké míry se Canguilhemův filosofický postoj for-
moval prostřednictvím studia vědeckých prací au-
torů z dob minulých, kteří jinak neprávem mohli 
upadnout v zapomnění. Právě intenzivní vyrovná-
vání se s vědci, jakými byli Claude Bernard, Pierre 
Jean George Cabanis či Georges Louis Leclerc de 
Buffon, umožňuje dospět k nejvýznačnějším téma-
tům filosofie života a filosofie vědy, mezi něž patří 
otázky revize a možné rehabilitace vitalismu, vý-
znamu prostředí při utváření a poznávání organis-
mu či definice normality a patologie.

Urbánní situace
MONGIN, OLIVIER 
(PŘEKLAD WOLF, EDITA)

Cílem knihy je nabídnout pojednání o tom, co dnes, 
v době postupující globalizace znamená město, ale 
také vytvořit rámce strukturace jednotlivých způ-
sobů ujímání se tématu (od literatury a historie 
přes architekturu až po oblast sociálních věd), rám-
ce umožňujícího, aby se město opět mohlo stát po-
jmem: polis, předmětem politiky v nejzásadnějším 
smyslu, tedy toho, co je občanům společné, a nebylo 
pouhým prázdným slovem nabývajícím vzájemně 
nesouvisejících významů v polích odborné způso-
bilosti. Výraz „urbánní situace“ neoznačuje pouze 
fyzický a geometrický obraz města, ale i urbán-
ní zkušenost, jež je výsledkem tělesného prožívání 
městského prostoru. 

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3389-3
E-KNIHA: 978-80-246-3410-4 (PDF) 
VYJDE: JARO 2017

Pro současné myšlení je charakteristické rozšiřování polí tradičně definovaných 
oborů, což platí i o filosofii. Cílem edice je předvést tuto tendenci jak výběrem au-
torů a knih (domácích i cizích), tak i tematicky zaměřenými monografiemi, uká-
zat cosi jako filosofii v dialogu s přítomností i s jinými oblastmi vědění.
Edici řídí Miroslav Petříček.

Poznávání
života
Georges

Canguilhem
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polí tradičně definovaných oborů, což platí i o filosofii. 
Cílem edice by mělo být předvést tuto tendenci jak 
výběrem autorů a knih (domácích i cizích), tak i 
tematicky zaměřenými monografiemi, ukázat cosi 
jako filosofii v dialogu s přítomností i s jinými oblastmi 
vědění. Je však zjevné, že ve slově „přítomnost“ je třeba 
klást důraz nikoli na chronologii, nýbrž na vše to, co 
naše doba chápe jako to, co je s ní nějak stále současné.

Edici řídí M. Petříček
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Ethics, Life and Institutions
An Attempt at Practical Philosophy
SOKOL, JAN 
(PŘEKLAD PAUZEROVÁ, MARKÉTA – 
CAIRNS, NEIL) 

Mravnost v lidských společnostech není pou-
hou „nadstavbou“, navazuje na podstatné rysy 
všeho živého a rozvíjí je specificky lidskou kul-
turou. Jednající člověk tak není jen svébytná 
osoba, která odpovídá pouze za své vlastní činy, 
nýbrž nese faktickou odpovědnost i za to, co ve 
své kultuře a společnosti přebírá. Není to však 
jen břemeno, které by náš život omezovalo, ný-
brž může mu také dávat obsah a smysl, který 
v současné společnosti chybí. A právě tento 
chybějící smysl, stejně jako společná naděje, 
jsou jednou z hlavních příčin často připomína-
né „krize“ současných společností. Náboženský 
základ starších společností nemůže filosofie 
nahradit, může ale připomenout, bez čeho se 
ani moderní společnosti patrně neobejdou.

BROŽOVANÁ, 258 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 350 KČ | ISBN: 978-80-246-3429-6
E-KNIHA: 978-80-246-3430-2 (PDF) 
VYŠLO: LISTOPAD 2016

BROŽOVANÁ, 238 STRAN, 1. VYDÁNÍ
CENA: 250 KČ | ISBN: 978-80-246-2229-3
E-KNIHA: 978-80-246-2440-2
VYŠLO: ČERVEN 2013

Thinking About  
Ordinary Things
A Short Invitation to Philosophy
SOKOL, JAN 
(PŘEKLAD PAUZEROVÁ, MARKÉTA 
CAIRNS, NEIL)

Jak vyučovat filosofii mladé disidenty, kte-
rým komunistický režim odepřel možnost zís-
kat vyšší vzdělání? Autor této knihy, někdejší 
disident, programátor a příležitostný politik, 
se pokouší uplatnit své zkušenosti při výuce 
na vysoké škole. Tato kniha není vyprávěním 
o filosofii a filosofech, ale je spíš pozvánkou. 
Jejím cílem je nejprve vzbudit ve čtenáři zájem 
a vést ho k samostatnému filosofickému myš-
lení. Ve zhruba třiceti krátkých kapitolách, 
které se zabývají širokým spektrem témat 
v závěru doplněných otázkami, čtenáři uka-
zuje, že filosofie není jen specializovanou dis-
ciplínou, ale že je spíš způsobem myšlení, který 
může a měl by být používán kdekoliv.

Jan Sokol

Ethics, Life
and Institutions

An Attempt
at Practical
Philosophy
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General complaints about moral decay, however frequent 
and perhaps even justified they might be, are of little use. 
This book does not complain. It is an attempt to apply our 
improved knowledge in various fields to the questions of mo‑
rality. It seeks to enhance our ability to discern between dif‑
ferent moral phenomena and to discuss them more precisely. 
Secondly, it aims to apply the recent developements in the sci‑
ences, in particular the life sciences, to practical philosophy, 
without losing track of the differences between a humans and 
other living beings. And thirdly, it takes seriously the fact, that 
most of us make our living as employees, acting in someone 
else’s interest and playing a certain role.

The content of the book can be roughly divided into three 
parts. In the first part, the basic notions of freedom, life, re‑
sponsibility and justice are analysed and precised, as well as 
the different layers of practical philosophy. The second is a suc‑
cinct overview of the main schools or streams of western moral 
thought, trying to find a binding and universal foundation of 
morals and ethics. The third part re ‑introduces another found‑
ing idea, rather forgotten in modern times, namely the idea 
of a heritage, both biologiocal and cultural, of the past. This 
idea, which was widespread in settled farming societies, has to 
be reformulated, but could be fundamental for a more realistic 
and efficient solution of our responsibility for life and nature. 
The final part of the book is a tentative analysis of moral rela‑
tions and problems connected with the growing complexity of 
institutions.

Jan Sokol (1936) is a  former dissident, translator and post‑1990 politi‑
cian. He studied mathematics, cultural anthropology and philosophy at 
the Charles University in Prague, where he is Professor of Philosophy. In 
the fall semester 2008/9 taught Ethics and Human Rights at the Harvard 
University, Cambridge (MA). He has published over 25 books (in English: 
Thinking about ordinary things, 2014) and several hundred articles in various 
languages. | www.jansokol.cz |
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Jan Sokol

Thinking about 
Ordinary Things

A Short Invitation 
to Philosophy

KAROLINUM

How to teach philosophy to young dissidents, excluded from 
higher education by the communist regime? The author of 
this book, Czech philosopher, former dissident, software 
developer and occasional politician, tries to carry over this 
experience into his university lectures. It is not a talk about 
philosophy or philosophers, but rather an invitation: its 
aim is first to excite the reader’s interest and to lead him or 
her to think philosophically by himself. In some 30 short 
chapters, covering a broad spectrum of topics and followed 
by questions, the reader is shown that philosophy is not only 
a special discipline, but rather a habit of thought, which can 
and should be applied anywhere.

Jan S
okol | Thinking about O

rdinary Things
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Jana z Arku
BEAUNEOVÁ, COLETTE 
(PŘEKLAD PYTLOVÁ, KATEŘINA)

Důkladná znalost pramenů umožnila autorce vy-
kreslit Janu z Arku s ohledem na dobové modely, 
jimiž se dívka sama řídila. Sleduje její osud od na-
rození až po její rehabilitaci v roce 1456, a přede-
vším uvádí čtenáře do světa, v němž svůj krátký 
a výjimečný život prožila. Colette Beaunová ve své 
práci spojuje celou řadu pohledů a přístupů – an-
tropologii, dějiny mentalit, dějiny literatury nebo 
politickou a sociální historii, výsledkem je kom-
plexní pohled nejen na Janu z Arku, ale i na svět 
jejích současníků.

Benátky a jejich impérium  
ve Středomoří, 9.–15. století
DOUMERC, BERNARD 
(PŘEKLAD KREJČA, OTOMAR)

Město svatého Marka zanechávalo v dějinách Stře-
domoří trvalou stopu již od časů, kdy obyvatelé re-
gionu Veneto nacházeli před vpádem barbarů úto-
čiště na ostrovech v laguně. Jeho jedinečné osudy 
jsou přitom v mnoha ohledech paradoxní. Výjimeč-
nost Benátek pramení ze vzájemné souhry vlivů 
zdánlivě protikladných: město zrozené na pomezí 
pevniny a moře, na rozhraní západního a byzant-
ského světa vyrostlo v námořní a zároveň vnitro-
zemskou mocnost. Tato monografie představuje 
plastický obraz středověkých obchodních poměrů 
ve Středomoří a proměnu Benátek a jejich impéria 
během dlouhých šesti set let.

BROŽOVANÁ, CCA 400 STRAN,  
1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3183-7
VYJDE: LÉTO 2017

Smyslem této edice je představit aktuální, výjimečná především zahraniční díla, 
zabývající se středověkými dějinami a kulturou. Překlady novějších monografií 
světové, zvláště francouzské medievistiky zpřístupní širokou škálu publikací kla-
doucích důraz na interdisciplinární přesahy, originalitu a podnětné metodologic-
ké přístupy. Edici řídí Martin Nejedlý.

Od časů, kdy obyvatelé regionu Veneto nacházeli před 
vpádem barbarů útočiště na ostrovech v laguně, až po zá-
nik Benátské republiky koncem 18. století, zanechávalo 
město svatého Marka v dějinách Středomoří trvalou sto-
pu. Jeho jedinečné osudy jsou přitom v mnoha ohledech 
paradoxní. Výjimečnost Benátek pramení ze vzájemné 
souhry vlivů zdánlivě protikladných: město zrozené na 
pomezí pevniny a moře, na rozhraní západního a byzant-
ského světa vyrostlo v námořní a zároveň vnitrozemskou 
mocnost. 

Tato monografie představuje plastický obraz středo-
věkých obchodních poměrů ve Středomoří, je výsledkem 
prostudování nesmírného množství archivních dokumen-
tů, zevrubné textové analýzy a mimořádného citu pro de-
tail. Knihu doprovázejí mapky vývoje situace ve Středo-
moří a přehledná chronologie.
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Smyslem této edice je představit širší české odborné ve-
řejnosti (zejména učitelům, studentům a badatelům v hu-
manitních vědách) a čtenářům s hlubším zájmem o me-
dievistiku aktuální, výjimečná, především zahraniční díla 
zabývající se středověkými dějinami a kulturou. Překlady 
novějších monografií světové, zvláště francouzské medie-
vistiky zpřístupní širokou škálu publikací kladoucích dů-
raz na interdisciplinární přesahy, originalitu a podnětné 
metodologické přístupy.

Edici řídí doc. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.

Karolinum

BENÁTKY 
A JEJICH IMPÉRIUM 

VE STŘEDOMOŘÍ
9.–15. století

BERNARD DOUMERC

medievistika

BROŽOVANÁ, 218 STRAN, 
1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3509-5
VYJDE: ÚNOR 2017
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Počátky pražského 
reformního hnutí, 
1360–1419
MARIN, OLIVIER 
(PŘEKLAD SRNCOVÁ, KAROLINA)

Na přelomu 14. a 15. století se v Praze zrodila 
hereze, která svou silou pozdvihla celou zemi. 
Z věrnosti k svému mluvčímu mistru Janu 
Husovi Čechy přervaly pouta s koncilem i cí-
sařem, kteří jej vydali světské moci k upálení 
na hranici. Monografie Oliviera Marina mapuje 
kořeny tohoto konfliktu a dobu reforem.

Hus bezpochyby dokonale ztělesňoval 
evangelické smýšlení české univerzitní elity, 
vedle něj však spolupůsobily i další osobnosti – 
německy mluvící mistři, představitelé církevní 
hierarchie nebo zbožní laici. Ačkoli navzájem 
sdíleli nostalgii po čase apoštolů, jejich před-
stavy o Bohu, svátostech i církvi byly rozlič-
né. Jejich dialog tvoří páteř této knihy, která 
ve výkladu o setkáních i střetávání mezi arci-
biskupem, univerzitními mistry a věřícími od-
haluje náboženské kořeny střední Evropy.

BROŽOVANÁ, 522 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3136-3
E-KNIHA: 978-80-246-3140-0 (PDF) 
VYJDE: JARO 2017

Smyslem této edice je představit širší české odborné ve-
řejnosti (zejména učitelům, studentům a badatelům v hu-
manitních vědách) a čtenářům s hlubším zájmem o me-
dievistiku aktuální, výjimečná, především zahraniční díla 
zabývající se středověkými dějinami a kulturou. Překlady 
novějších monografií světové, zvláště francouzské medie-
vistiky zpřístupní širokou škálu publikací kladoucích dů-
raz na interdisciplinární přesahy, originalitu a podnětné 
metodologické přístupy.

Edici řídí doc. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.
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Zde text o knize 

Karolinum

POČÁTKY PRAŽSKÉHO
REFORMNÍHO HNUTÍ

1360–1419

OLIVIER MARIN

medievistika

Karolinum

O HRANICÍCH 
DĚJINNÝCH OBDOBÍ

Na příkladu 
středověku a renesance

JACQUES LE GOFF

medievistika

Smyslem této edice je představit širší české odborné ve-
řejnosti (zejména učitelům, studentům a badatelům v hu-
manitních vědách) a čtenářům s hlubším zájmem o me-
dievistiku aktuální, výjimečná především zahraniční díla, 
zabývající se středověkými dějinami a kulturou. Překlady 
novějších monografií světové, zvláště francouzské medie-
vistiky zpřístupní širokou škálu publikací kladoucích dů-
raz na interdisciplinární přesahy, originalitu a podnětné 
metodologické přístupy.

Edici řídí doc. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.
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V posledním textu, který ještě stihl sám připravit k vydání, 
se světoznámý medievalista Jacques Le Goff (1924–2014), 
jeden z nejvýznamnějších historiků školy Annales, obra-
cí k  metodickým principům historické práce se zvlášt-
ním zaměřením na otázku předělu mezi středověkem 
a renesancí. V   popularizačním, inspirativním a zároveň 
lehce provokujícím eseji si klade následující otázky: Ja-
kou roli má hrát sebehodnocení renesančních osobností 
v dnešním pojetí epochy, vůči které se vymezovali? Kde 
leží počátky historické periodizace vůbec a  jaké podoby 
tento nástroj nabyl s  ustavením historie jakožto akade-
mického oboru? Kdy a  jak se vytvořil dodnes populární 
obraz středověku jakožto „temného věku“? A jak pojmout 
úkol historika dnes, kdy řada významných autorů popírá 
samu nutnost globální periodizace? Autor hájí koncept 
„dlouhého středověku“ od 3. do 18. století, spojovaného 
kulturní dominancí latiny a (jednotného či rozpolceného) 
křesťanství, ale také strukturou společnosti, formou výro-
by, stravováním, rolí dopravy a dalšími rysy, a zastává se 
významu periodizace jakožto nástroje orientace a hledání 
historického smyslu i v dnešním, globalizovaném a poly-
centrickém světě.

J. Le Goff stál u zrodu výlučné a prestižní Vysoké školy 
společenských věd (EHESS), byl zakladatelem Centra pro 
výzkum antropologie křesťanského západu (GAHOM), je 
autorem či spoluautorem padesátky knih. Za své obsáhlé 
a podnětné dílo, jímž významně přispěl k hlubšímu pocho-
pení základů evropské kultury, byl odměněn řadou oce-
nění, mimo jiné čestným doktorátem Univerzity Karlovy 
v Praze. 

JIŽ VYŠLO:
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Domovský přístav Praha
Československá námořní plavba 
v letech 1948 až 1989
KRÁTKÁ, LENKA

Kniha byla zpracovaná s využitím velkého 
množství dosud nepublikovaných archivních 
pramenů, souhrnně pohlíží na problematiku 
založení a rozvoje námořní plavby v bývalém 
Československu a na fungování samostatné-
ho podniku Československá námořní plavba 
v období let 1948–1989. Vedle analýzy hospo-
dářských výsledků se autorka věnuje proble-
matice spolupráce s Čínskou lidovou republi-
kou, událostem roku 1968 na námořních lodích, 
období tzv. normalizace v prostředí námořní 
plavby i aktivitám Státní bezpečnosti v dané 
oblasti. Opomenuta není ani lodní hierarchie 
a prostor dostala také každodennost nevšed-
ního života námořníků, například téma cesto-
vání, emigrace, pašování zboží či nesnadného 
spojení pracovního a rodinného života.

BROŽOVANÁ, 330 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 390 KČ | ISBN: 978-80-246-3464-7
E-KNIHA: 978-80-246-3501-9 (PDF) 
VYŠLO: LISTOPAD 2016

Orální historie a soudobé dějiny patří mezi dynamicky se rozvíjející obory s in-
terdisciplinárními přesahy. Edice si klade za cíl zprostředkovat čtenářům různé 
pohledy z pomezí badatelského zájmu historiografie, orální historie a příbuzných 
sociálních a humanitních věd, jimž je blízké zkoumání a zohledňování proble-
matiky nedávné minulosti, včetně metodologických aspektů. Vytváří prostor pro 
vydávání původních monografických prací domácích autorů, ale zahrnuje také 
překlady zahraničních titulů. Edici řídí Miroslav Vaněk a Pavel Mücke.

Lenka Krátká

DOMOVSKÝ PŘÍSTAV PRAHA
Československá námořní plavba 

v letech 1948 až 1989

O R á l n Í  H i STO R i e  A   S O u D O b é  D ě j i n y  K A R O l i n u M
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Kniha, zpracovaná s využitím velkého množství ar-
chivních pramenů, z větší části dosud nepublikova-
ných, souhrnně pohlíží na problematiku založení 
a  rozvoje námořní plavby v  bývalém Českosloven-
sku a na fungování samostatného podniku Českoslo-
venská námořní plavba, a to v období let 1948–1989. 
Téma je probráno z  mnoha stran, vedle analýzy  
hospodářských výsledků se autorka věnuje proble-
matice spolupráce s  Čínskou lidovou republikou, 
událostem roku 1968 na námořních lodích, období 
tzv. normalizace v prostředí námořní plavby i aktivi-
tám Státní bezpečnosti v dané oblasti. Opomenuta 
není ani lodní hierarchie a prostor dostala také kaž-
dodennost nevšedního života námořníků, například 
téma cestování, emigrace, pašování zboží či u  této 
profese nesnadného skloubení pracovního a  rodin-
ného života. Poutavě napsaný text dokreslují dobové  
fotografie.

domovsky pristav praha_mont.indd   1 11/9/16   2:03 PM
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Název Třetí strana trojúhelníku odkazuje na myš-
lenku amerického historika Michaela Frische, že 
orální historie je přístupem ke vnímání a pojímání 
minulosti, který se symbolicky nachází mezi „laic-
kou“ individuální či kolektivní pamětí a  „velkými“ 
politickými dějinami. Kniha badatelské obci, ale 
i zájemcům z řad široké veřejnosti představuje pro-
blematiku orální historie v  jejích teoretických, ale 
také praktických perspektivách. Druhé a doplněné 
vydání tohoto manuálu podává aktuální pohled na 
problematiku orální historie jakožto interdiscipli-
nární metody, která významně přispívá k  poznání 
nedávné minulosti, jejíž svědkové a pamětníci dopo-
sud žijí. Teoreticky laděná část publikace se věnuje 
terminologii orální historie, jejímu zrodu a  vývoji 
v českém prostředí i v mezinárodním kontextu, dále 
pak problematice paměti. Praktičtěji zaměřená část 
se zabývá možnostmi a úskalími realizace orálněhis-
torického výzkumu, dále pak přináší přehled ana-
lytických přístupů, zamyšlení nad interpretačními 
možnostmi orálněhistorických rozhovorů a konečně 
jsou zde také probírány otázky etiky a  legislativy 
jako nezbytné součásti orální historie.

Miroslav Vaněk a Pavel Mücke

TřeTí sTrana Trojúhelníku
Teorie a praxe orální historie

o r á l n í  h i sTo r i e  a   s o u d o b é  d ě j i n y  k a r o l i n u m

treti strana trojuhelniku_mont.indd   1 3/24/15   4:42 PM

Pavel Mücke

Místa paMěti
druhé světové války

Svět vojáků československého
zahraničního odboje
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o r á l n í  h i sto r i e  a   s o u d o b é  d ě j i n y  k a r o l i n u M

Dějiny druhé světové války patří k nejvíce zpracová-
vaným a stále velmi aktuálním tématům soudobé his-
toriografie. Kniha Pavla Mückeho se snaží přiblížit 
každodenní život a vnitřní svět vojáků (a pozdějších 
veteránů) československých jednotek působících na 
všech frontách nejkrvavějšího konfliktu dosavadních 
dějin s využitím konceptu tzv. „míst paměti“ (hmot-
ných i  symbolických památek, na nichž se zakládá 
kolektivní identita). Nejvýznačnější „místa paměti“ 
našich vojáků charakterizuje zkoumáním postojů 
k velkým událostem (Mnichov 1938, březen 1939), 
jejich vnímání významů vlasti a domova a vnitřních 
vztahů v rámci bojových kolektivů i postojů k dal-
ším klíčovým aktérům mimo vlastní bojové jednotky.

mucke_mista pameti_mont.indd   1 7/10/14   2:07 PM

Miroslav Vaněk,
Lenka Krátká, editoři

PŘÍBĚHY
(NE)OBYČEJNÝCH PROFESÍ

Česká společnost
v období tzv. normalizace 

a transformace
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„Prostě říkám – každá doba s sebou nese jak dobrý, tak špatný. Ten-
krát za sametový revoluce v roce 1989 to tady bylo vynikající. Bylo 
to ‚Havel na hrad!‘, že jo, všichni jsme bláznili. Tenkrát jsme prostě 
všichni žili tak trošku jako zblblí, jako omámení. Protože jsme najed-
nou viděli, že to může být super. A  nedokázali jsme si představit, 
co bude za patnáct, dvacet let svobody. Že to může být v některých 
ohledech třeba i horší, než to bylo předtím a že někteří prostě bude-
me pískat kudlu. Tenkrát jsem si říkal – budu velkej hasič, všechno se 
zlepší. No a za pět let už jsem si hledal druhou práci. Takže každé to 
období nese svoje. Proto nechci říct, že život je šedej – život je barev-
nej, včetně černý a  bílý.“ (Jiří X, *1962, hasič, ve službě od 1985)

O tom, kolik nejrůznějších „barev“ měl a má třeba život 
hasiče, o  tom je předkládaná knížka Příběhy (ne)obyčej-
ných profesí. Soubor jedenácti interpretačních studií však 
podává obraz také o jiných profesích a životních osudech, 
než jsou ty hasičské. Prostřednictvím analýzy a interpre-
tace orálněhistorických rozhovorů bohatě doplněných 
nejrůznějšími prameny zachytil autorský kolektiv Centra 
orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v. v. i. 
příběhy i dalších příslušníků tzv. silových složek (armá-
da, bezpečnost/policie). Vedle nich jsou představeny 

„barvy“ životů zaměstnanců (především žen) pracujících 
ve službách (pohostinství, maloobchod, zdravotnictví) 
i  v  tzv. svobodných profesích (zde na příkladu výtvar-
ných umělců a umělkyň). Stranou badatelského zájmu 
nezůstali ani příslušníci hospodářského a dílem také kul-
turního managementu a v neposlední řadě ti, jejichž osu-
dy jsou spojeny s agrárním sektorem a světem venkova.

O R á l N Í  H i StO R i E  a   S O u d O B é  d Ě J i N Y  k a R O l i N u m

vanek_kratka_mont.indd   1 10/21/14   11:12 AM

JIŽ VYŠLO:



NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM KATALOG 2017

humanitní věDy – histOrie – eDice PraehistOrica 37

Terra sigillata z Čech 
v kontextu evropského 
barbarika
HALAMA, JAKUB

Práce pojednává o archeologických nálezech kera-
miky římské provenience typu terra sigillata z ob-
lasti Čech (1.–5. stol. n. l.). Základ tvoří podrobný 
katalog. V analytické části je shromážděná kera-
mika hodnocena dle jednotlivých dílenských okru-
hů, tvarů a výzdoby.

Navazující kapitoly pojednávají o typech čes-
kých lokalit, dále směrech, způsobech a chronologii 
přísunu sigillaty z římských provincií do germán-
ských Čech. Pozornost je také věnována nálezům 
pozdní produkce (4.–5. stol. n. l.), horizontu marko-
manských válek, imitacím či vztahu k jiným druhům 
římských předmětů v Čechách. Sledované aspekty 
jsou široce porovnávány s dalšími oblastmi neřím-
ské Evropy, ale i situací v přilehlých provinciích. 

Gender a pravěká společnost
REMIŠOVÁ VĚŠÍNOVÁ, KAMILA

Jak souvisí zdánlivě teoretická genderová analýza 
s archeologickou praxí? Genderová analýza umož-
ňuje archeologům nahlédnout do způsobu, jakým 
materiální kultura vytváří sociální vztahy mezi 
muži a ženami a jejich společenskými rolemi, a 
na základě mnoha různých faktorů pomáhá určit 
role a objasnit vzájemnou interakci obou pohlaví v 
pravěké společnosti. V českém akademickém pro-
středí je genderová analýza jako vědecká metoda 
téměř neznámá, a to přes svoji objektivně vysokou 
úspěšnost, jak je patrné z publikovaných zahranič-
ních projektů. Předkládaná publikace si klade za 
cíl ukázat na konkrétních příkladech její praktické 
využití při řešení některých archeologických pro-
blémů a zkoumání kulturních a sociálních kompo-
nent.

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3228-5
E-KNIHA: 978-80-246-3261-2 (PDF) 
VYJDE: JARO 2017 

Ediční řada usiluje o zpřístupnění aktuálních archeologických a souvisejících me-
zioborových témat odborníkům i zájemcům z řad veřejnosti. Jejím cílem je rozši-
řování povědomí o lidské historii od pravěku po současnost a podpora kladného 
vztahu k vlastní minulosti. Edici řídí Miroslav Popelka.

JAKUB HALAMA

TERRA SIGILLATA
Z ČECH 
V KONTEXTU 
EVROPSKÉHO 
BARBARIKA

PRÆHISTORICA
KAROLINUM

PRÆHISTORICA
KAROLINUM

KAMILA REMIŠOVÁ 
VĚŠÍNOVÁ 

GENDER 
A PRAVĚKÁ 
SPOLEČNOST

BROŽOVANÁ, CCA 300 STRAN,  
1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3177-6
E-KNIHA: 978-80-246-3197-4 (PDF) 
VYJDE: JARO 2017
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Dějiny českých zemí
PÁNEK, JAROSLAV – TŮMA, OLDŘICH

Kniha Dějiny českých zemí podává soustav-
ný výklad historie českých zemí od pravěku 
až po vstup České republiky do Evropské unie 
v roce 2004. Monografie sleduje vývoj české-
ho státu a národa, stejně jako menšin žijících 
na českém území, zejména Židů, Němců, Po-
láků a Slováků. Osu výkladu tvoří historické 
proměny státu (včetně území patřících k němu 
jen dočasně) a s tím související změny společ-
nosti v něm žijící, vyvážená pozornost je věno-
vána rovněž kultuře, náboženství, populační-
mu vývoji a tisíciletému přetváření krajinného 
prostředí.

Dílo je určeno studentům historie, ale i širo-
kému okruhu čtenářů, kteří se zajímají o dějin-
né základy naší současnosti.

BROŽOVANÁ, CCA 600 STRAN, 2. VYDÁNÍ 
VYJDE: LÉTO 2017 

BROŽOVANÁ, 2. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-2227-9
E-KNIHA: 978-80-246-3135-6 (PDF) 
VYJDE: LÉTO 2017

A History  
of the Czech Lands
PÁNEK, JAROSLAV – TŮMA, OLDŘICH

Praise for first edition
This is unquestionably the best singlevolume 
English -language history now available, and it 
is enhanced by multilanguage bibliographies 
and a set of beautiful color maps. Essential.
— Choice
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A History of the Czech Lands is the first work providing systematic exposition of the Czech 
history from the prehistory to the establishment of the Czech Republic, one of the youngest 
members of the European Union. 

Despite its youth as a nation, this land and the areas just outside its modern borders boast an 
ancient and intricate past. The book, edited by Jaroslav Pánek and Oldřich Tůma –  
along with several scholars from the Academy of Sciences of the Czech Republic and Charles 
University – follows the development of the Czech state and nation as well as that of the 
minorities living on the Czech Lands territory, mainly Jews, Germans, Poles and Slovaks. The 
exposition focuses on the transformations of the state (including the territories that belonged to 
it only temporarily) as well as the culture, religion, population development and the thousand-
year-long transformations of the landscape. 

Pánek and Tůma’s history begins in the Neolithic era and follows the development of 
the state as it transformed into the Kingdom of Bohemia during the twelfth century, into 
Czechoslovakia after World War I, and finally into the Czech Republic. Such a tumultuous 
political past arises in part from a fascinating native people, and A History of the Czech Lands 
profiles the Czechs in great detail, delving into past and present traditions and explaining how 
generation after generation adapted to a perpetually changing government and economy. 

The first study in English with this scope and ambition, A History of the Czech Lands is 
essential for scholars of Slavic, Central, and East European studies, a must-read for those who 
trace their ancestry to these lands and for everyone who is interested in cultural history of the 
Central Europe.

Jaroslav Pánek is professor in the Institute of History and Oldřich Tůma is a researcher in the 
Institute of Contemporary History, both at the Academy of Sciences of the Czech Republic.

D R U H É  V Y DÁ N Í

DĚJINY
ČESKÝCH ZEMÍ

J A R O S L AV  PÁ N E K , 
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A History of the Czech Lands is the first work providing systematic exposition of the Czech 
history from the prehistory to the establishment of the Czech Republic, one of the youngest 
members of the European Union. 

Despite its youth as a nation, this land and the areas just outside its modern borders boast an 
ancient and intricate past. The book, edited by Jaroslav Pánek and Oldřich Tůma –  
along with several scholars from the Academy of Sciences of the Czech Republic and Charles 
University – follows the development of the Czech state and nation as well as that of the 
minorities living on the Czech Lands territory, mainly Jews, Germans, Poles and Slovaks. The 
exposition focuses on the transformations of the state (including the territories that belonged to 
it only temporarily) as well as the culture, religion, population development and the thousand-
year-long transformations of the landscape. 

Pánek and Tůma’s history begins in the Neolithic era and follows the development of 
the state as it transformed into the Kingdom of Bohemia during the twelfth century, into 
Czechoslovakia after World War I, and finally into the Czech Republic. Such a tumultuous 
political past arises in part from a fascinating native people, and A History of the Czech Lands 
profiles the Czechs in great detail, delving into past and present traditions and explaining how 
generation after generation adapted to a perpetually changing government and economy. 

The first study in English with this scope and ambition, A History of the Czech Lands is 
essential for scholars of Slavic, Central, and East European studies, a must-read for those who 
trace their ancestry to these lands and for everyone who is interested in cultural history of the 
Central Europe.

Jaroslav Pánek is professor in the Institute of History and Oldřich Tůma is a researcher in the 
Institute of Contemporary History, both at the Academy of Sciences of the Czech Republic.

S E CO N D  ED I T I O N

A HISTORY OF 
THE CZECH LANDS

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

E T  A L I I
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K hříchu i k modlitbě
Žena devatenáctého století
LENDEROVÁ, MILENA

Monografie zachycuje postavení žen ze  
středního městského stavu v českých zemích 
19. století. Pozornost je věnována postavení ženy 
v domácnosti, jejím každodenním rituálům, ale 
také dívčímu vzdělávání, včetně úsilí o získání 
přístupu ke středoškolskému a univerzitnímu 
vzdělání a průniku žen na pracovní trh. Vý-
znamnou kapitolou jsou snahy prvních femi-
nistek, které se dosavadní vnímání žen snažily 
změnit, ačkoli se setkávaly s nesouhlasem mužů, 
ale i dalších žen, které považovaly za smysl ži-
vota uzavřít manželství a pečovat o domácnost.

Autorka přihlíží k vývoji střední a západní 
Evropy; využívá pramenných podkladů, opírá 
se o osobní deníky, korespondenci, memoáry, 
ženský tisk a autentickou odbornou literatu-
ru a vychází z dobových feministických textů 
a obrazových materiálů.

VÁZANÁ, 352 STRAN, 2. VYDÁNÍ 
CENA: 390 KČ | ISBN: 978-80-246-3540-8
E-KNIHA: 978-80-246-3541-5 (PDF) 
VYŠLO: LISTOPAD 2016

VÁZANÁ, CCA 300 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
VYJDE: JARO 2017

Nahlédnutí do středověku
Mluva písma a četba obrazů
ŠMAHEL, FRANTIŠEK

Protimluvy v titulu nemají za úkol pouze pou-
tat pozornost čtenářů. Větší část knihy spojuje 
poznání, že mnohé ve středověku bylo jinak, 
než by se na první pohled mohlo zdát. Naši 
středověcí předchůdci se rodili se stejným na-
dáním a schopnostmi jako my, přesto však 
museli na své cestě za poznáním a tvořením 
tápavě našlapovat, někdy se vracet a zno-
vu vymýšlet. Poselství středověkého obrazu 
se skládalo z více vrstev, z nichž některé měly 
přednost před estetickým zážitkem. Postupný 
přechod z magického světa zvuku do neutrál-
ního světa zrakového vjemu, který díky rozší-
ření knihtisku zažilo 16. století, poznamenal 
i vnímání výtvarných děl.

KA RO LI N U M

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.

K hrichu_prebal.indd   1 07.11.16   9:39

Protimluvy v  titulu nemají za úkol jen upoutat pozornost 
čtenářů. Větší část knihy spojuje poznání, že mnohé ve stře-
dověku bylo jinak, než by se na první pohled zdálo. Naši 
středověcí předchůdci se rodili se stejným nadáním a schop-
nostmi jako my, přesto však museli na své cestě za poznáním 
a tvořením tápavě našlapovat, někdy se vracet a znovu vymýšlet, 
co již antika znala. Poselství středověkého obrazu se skládalo 
z více vrstev, z nichž některé měly přednost před estetickým 
zážitkem. Už středověk například znal komiksové bubliny 
v podobě tzv. mluvících pásek. Jiné nápisy nebylo možné bez 
pomoci znalce přečíst. K čemu tedy byly? 
Postupný přechod z magického světa zvuku do neutrálního 
světa zrakového vjemu, který díky rozšíření knihtisku zažilo 
16. století, poznamenal i vnímání výtvarných děl. Spolu s kla-
dením otázek kniha přináší drobné etudy, tak trochu badatelské 
prskavky, které ozvláštňují historikovo bytí. 
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František Šmahel (* 1934) je respektovaným medievistou, 
jeho knihy a studie o dějinách Univerzity Karlovy, husitství, 
středověké filozofii a humanismu byly přeloženy do 
několika jazyků. Z novějších děl lze uvést knihy Husitská 
revoluce I–IV (1995–1996), Mezi středověkem a renesancí 
(2002), Cesta Karla IV. do Francie 1377–1378 (2006), Život 
a dílo Jeronýma Pražského (2010), Diví lidé (v imaginaci) 
pozdního středověku (2012), Jan Hus. Život a dílo (2013) 
a Alma mater Pragensis (2016). František Šmahel se 
stal mimo jiné členem Učené společnosti ČR, členem 
korespondentem Britské akademie i Královské historické 
společnosti, čestným členem Americké asociace historiků 
a nositelem významných vyznamenání včetně medaile Za 
zásluhy I. stupně a Národní ceny ČR. Je vedoucím projektu 
Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období při 
Centru medievistických studií, které založil.

František Šmahel

NAHLÉDNUTÍ 
DO STŘEDOVĚKU
Mluva písma
a četba obrazů
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Záhady kolem sňatku 
Anny Kateřiny Šporkové
Historicko‑právní studie  
z manželského práva
HRDINA, IGNÁC ANTONÍN – 
KUCHAŘOVÁ, HEDVIKA

Provdat dceru proti její vůli nekompetentním 
knězem a teprve následně usilovat o zplatnění 
takového manželství, to byl za počínající vlá-
dy přísného katolíka Karla VI. husarský kou-
sek, který se ale jeho autorovi podařil. Sňatek 
Anny Kateřiny Šporkové s jejím bratrancem 
byl nejen nestandardní, ale i v přímém rozporu 
s tehdy platným kanonickým právem. 

Autoři se touto kauzou zabývají z hlediska 
kanonického práva a sledují byrokratické po-
stupy, které mnohdy připomínají začarovaný 
kruh.BROŽOVANÁ, 352 STRAN, 1. VYDÁNÍ 

ISBN: 978-80-246-3360-2
E-KNIHA: 978-80-246-3387-9 (PDF) 
VYJDE: ÚNOR 2017

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3109-7
E-KNIHA: 978-80-246-3126-4 (PDF) 
VYJDE: JARO 2017

Studentské koleje  
pražské univerzity 
v pozdním středověku 
a raném novověku
Dějiny – správa – úřední 
písemnosti (do roku 1622)
HOLÁ, MLADA

Kniha sleduje více než dvousetletou historii 
pěti studentských kolejí pražské univerzity 
(koleje Českého národa, Nazaretské, Litevské, 
Rečkovy a Laudovy). Postihuje různé aspek-
ty svázané s jejich vznikem a fungováním 
v pozdním středověku a raném novověku. 
Analyzovány byly především okolnosti zalo-
žení pražských studentských kolegií i jejich 
hmotné zabezpečení, správa i každodennost. 
Komparace okolností založení jednotlivých ko-
legií dokládá odlišné přístupy a částečně též 
zájmy jejich fundátorů a mecenášů.

(Práce) se doslova bytostně do-
týká starších dějin Univerzity 
Karlovy. A protože jde o práci, 
která je vystavěna na původ-
ním pramenném materiálu, 
který byl dosud využit jenom 
do jisté míry, možno konstato-
vat, že její četba je v každém 
směru přínosná.  

— Ivan Hlaváček

Ignác Antonín Hrdina
Hedvika Kuchařová

Záhady kolem sňatku
Anny Kateřiny Šporkové
Historicko-právní studie
z manželského práva
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nekompetentním knězem, tedy proti všem 
církevním předpisům a absolutně neplatně, 
a teprve následně (a to úspěšně) usilovat 
o zplatnění takového manželství, to byl za 
počínající vlády přísného katolíka Karla VI.  
doslova husarský kousek. Hraběti  
Šporkovi se podařil. Jak, to je předmětem 
této publikace.
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Fenomén Dijon 
Století českých maturit ve Francii
HNILICA, JIŘÍ

Jiří Voskovec, Václav Černý, Čestmír Císař, 
Zdeněk Troška – čtyři obecně známá jména, 
jež spojuje francouzská maturita. Tento zá-
kladní fakt je ale často překryt nejasnostmi 
a snad až mýtem. Kniha Fenomén Dijon chce 
mýty dekonstruovat a představit první uce-
lenou a kritickou historii českých (českoslo-
venských) sekcí na francouzských středních 
školách, v jejichž rámci studovalo ve Fran-
cii do dnešní doby na tisíc studentů. Zabývá 
se kulturně -politickými vztahy mezi Česko-
slovenskou (Českou a Slovenskou) republikou 
a Francií, sleduje proměny vlastního studia, 
poslední analyzovanou rovinou je pak „kolek-
tivní biografie“ bývalých studentů a studentek 
v průběhu neklidného 20. století.

BROŽOVANÁ, CCA 400 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3514-9
E-KNIHA: 978-80-246-3528-6 (PDF) 
VYJDE: JARO 2017

BROŽOVANÁ, CCA 200 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3505-7
VYJDE: JARO 2017

Z československé  
vysoké školy říšskou
JOSEFOVIČOVÁ, MILENA

Historie Německé vysoké školy technické 
v Praze v letech 1938–1945 připomíná křižo-
vatku – bod, kde se protínají dějiny vzdělanosti 
českých Němců, vysokých škol, techniky i dě-
jiny okupace a nacistické třetí říše. Tvoří důle-
žitý díl historického obrazu vysokého školství 
v českých zemích, a to jak ve vztahu k ději-
nám ČVUT, tak ve vztahu k Německé univer-
zitě. Předkládaná monografie se věnuje přede-
vším vývoji institucionálnímu, biografickému 
a politicko -správnímu. Příběh pražské němec-
ké techniky, pojímaný v širším historickém 
kontextu snah o vyrovnání se s paralelním pů-
sobením českého a německého obyvatelstva, 
ilustruje mnohovrstevnatý vývoj technického 
vzdělání, myšlení a invence v českých zemích.

Na nástupiště podél vagonů 
shromážděni kolem 19 mladí-
ků byli až k slzám dojatí rodiče, 
zadržovali vzlyky, přerušované 
dojemnými doporučeními ma-
tek, odstraňující nástrahy na 
cestě k dobrému chování, píli 
a úspěchu.  

— Ze vzpomínek Ferdinanda Špíška

V pomnichovském zmatku po-
chopitelně v říjnu nezačala vý-
uka. Někteří vyučující v obavě 
z vypuknutí přímého česko-ně-
meckého konfliktu uprchli do 
Vídně či Mnichova. V týdnech 
následujících nastalo krajně 
nejisté období, ve kterém až na 
nenapravitelně bláhové a ne-
vyléčitelné optimisty či bezna-
dějné hlupáky nikdo nevěřil, že 
Sudety představují konečnou 
metu německých ambicí. Další 
pokračování dramatu bylo jen 
otázkou času.
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Vztahy  
Československa 
a Maďarska  
v letech 1918–1939
PEJŠA, ROBERT

Monografie upozorňuje na skutečnost, že vztahy 
těchto zemí byly v daném období zcela inkom-
patibilní: mimo veřejnou politiku sice dochá-
zelo k postupnému kulturně -společenskému 
sbližování, nicméně možnosti této spolupráce 
na mezinárodní úrovni byly v důsledku dras-
tického zpolitizování takřka všech oblastí spo-
lečenského života v ČSR i Maďarsku po roce 
1918 odsunuty zcela do pozadí. Kniha se vě-
nuje především interní rovině československo-
-maďarských vztahů a v hodnocení hlav-
ních politických a kulturně -společenských 
tendencí meziválečných vztahů Českoslo-
venska a Maďarska přináší nový přístup 
ke zkoumání jejich forem, podob a perspektiv.

BROŽOVANÁ, 180 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3335-0
E-KNIHA: 978-80-246-3384-8 (PDF) 
VYJDE: JARO 2017

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-2943-8
E-KNIHA: 978-80-246-2959-9 (PDF) 
VYJDE: JARO 2017

Gollův styl
Studie k historickému myšlení 
Jaroslava Golla
PAZDERSKÝ, ROMAN

Uvedená kniha se věnuje stylu významného 
českého historika Jaroslava Golla (1846–1929). 
Metodologickým východiskem práce je po-
jetí analýzy stylu jako jedné z možných cest 
k porozumění Gollovu historickému myšlení. 
Gollův styl, chápaný jako vnější projekce či 
odraz hlubinných obsahů historického myšle-
ní dějepisce, vede autora k detailním úvahám 
nad skutečnou povahou Gollova myšlení o dě-
jinách a dějepisectví, která se mnohdy ocitá 
v evidentní kolizi se stereotypní představou 
o Gollově rigidním historiografickém „poziti-
vismu“.

Robert Pejša

Vztahy Československa 
a Maďarska 
v letech 1918–1939
KAROLINUM

Roman Pazderský

Gollův styl 
Studie k historickému myšlení 
Jaroslava Golla
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Druhá republika:  
167 obyčejných dní
Politické a mediální klima  
a jeho reflexe
JIRÁK, JAN – BEDNAŘÍK, PETR – 
KÖPPLOVÁ, BARBARA A KOL.

Období druhé republiky bývá zpracovává-
no především v rovině politických dějin. Tato 
monografie představuje ale toto období, dobu 
od podepsání mnichovské dohody v září 1938 
po obsazení zbytku českých zemí a Moravy ně-
meckými okupačními silami, z hlediska prak-
tických, každodenních problémů – od orga-
nizačních důsledků vyhnání českojazyčného 
obyvatelstva ze sudetského území přes vyrov-
návání se s projevy nesnášenlivosti, antisemi-
tismu a xenofobie, které v české společnosti 
zesílily, až po proměny postavení německoja-
zyčného regionálního tisku. Publikace přibli-
žuje méně zpracované téma druhé republiky, 
včetně její mediální produkce, personálního 
vývoje dobové kulturní produkce (např. kine-
matografie) či chodu státních institucí.

Atmosféru můžeme dokumentovat prostřed-
nictvím citací dobových deníků. Vladimír Lip-
ský napsal v agrárním Venkovu dne 11. října 
1938: „Je nutno nebojácně zúčtovati s neřestmi 
a chybami národního a státního života. Do no-
vých dnů nemůžeme jíti se starým pořádkem. 
Zklamal-li dosavadní systém politický, kultur-
ní, novinářský a školský atd., nebojme se vyři-
zovati ho s rázností, jaké nás minulé dny měly 
naučit.“

Deník Národní politika již 6. října 1938 uve-
dl, že veřejnost se dovolává energických opat-
ření proti všemu jinonárodnímu v každé ob-
lasti života. „Ani kulturní život nemůže státi 
mimo tuto novou skutečnost, neboť i valnou 
měrou jeho působení, jeho oficiálním stanovis-
kem, byly podporovány směry vedoucí k dneš-
ním závěrům.“

BROŽOVANÁ, CCA 200 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3586-6
VYJDE: JARO 2017

Druhá republika: 
167 obyčejných Dnů
Politické 
a mediální klima 
a jeho reflexe

jan jirák
Petr Bednařík
BarBara 
köPPlová 
a kol.

karolinum

období druhé republiky bývá zpracováváno především v rovině 
politických dějin, jsou zkoumány příčiny a důsledky mnichovské dohody, 
chování významných politických aktérů mezinárodní a domácí politiky, 
klíčové dopady politické, demografické i kulturní. tato kniha se snaží 
přiblížit období mezi podepsáním mnichovské dohody v září 1938 
a obsazením zbytku českých zemí a moravy německými okupačními 
silami z hlediska praktických, každodenních problémů, které se 
v tomto období projevovaly a které bylo třeba řešit – od organizačních 
důsledků vyhnání českojazyčného obyvatelstva ze sudetského 
území přes vyrovnávání se s projevy nesnášenlivosti, antisemitismu 
a xenofobie, které v české společnosti zesílily, až po proměny postavení 
německojazyčného regionálního tisku.

Publikace je výsledkem společné práce autorského kolektivu 
(institucionálně zaštítěného fakultou sociálních věd Uk a metropolitní 
univerzitou Praha), který si vytkl za cíl přiblížit méně zpracované téma 
druhé republiky, včetně její mediální produkce, personálního vývoje 
dobové kulturní produkce (např. kinematografie) či chodu státních 
institucí.

ja
n

 j
ir

á
k

, P
et

r
 B

ed
n

a
ř

ík
, 

D
r

u
h

á
 r

ep
u

b
li

k
a

: 1
67

 o
by

č
ej

n
ýc

h
 D

n
ů

B
a

r
B

a
r

a
 k

ö
PP

lo
vá

 a
 k

o
l.

 
Po

li
ti

c
k

é 
a

 m
ed

iá
ln

í k
li

m
a

 a
 j

eh
o

 r
ef

le
x

e

druha republika_mont.indd   1 1/25/17   7:57 AM



UNIVERZITA KARLOVAKATALOG 2017

humanitní věDy – histOrie – světOvé DěJiny44

Signs from Silence
Ur of the First Sumerians
CHARVÁT, PETR

Monografie líčí příběh sumerského města Uru 
na počátku 3. tisíciletí před naším letopočtem. 
V rámci bádání o vzniku prvotního státu sta-
rověké Mezopotámie podává autor svědectví 
o kritické fázi jeho sociálního vývoje. Právě 
na počátku třetího tisíciletí totiž obyvatelé 
Uru rozhodovali o tom, zda se zdejší státnost 
udrží při životě, či zda zanikne bez náhrady, 
jako se to přihodilo v rámci jiných civilizačních 
komplexů. Autor pracuje s historickým dokla-
dovým materiálem – psanými texty, archeo-
logickými zjištěními a rozborem pramenů ob-
razové povahy. Na jeho základě pak zachycuje 
způsoby, jimiž urské elity pracovaly s hmot-
ným a duchovním dědictvím urucké civilizace. 
Jejich činnost totiž určila soustavu souřadnic, 
na nichž se starověký mezopotámský stát vy-
víjel po další tři tisíciletí své existence.

Mluvit mlčky
Znaková řeč  
ve středověkých klášterech
TĚŠÍNSKÁ LOMIČKOVÁ, RADKA

Znaková řeč je důležitý fenomén mnišství, kte-
rý existuje již tisíc let. Znaky umožňují mni-
chům sdělit jednoduchou zprávu i ve chvíli, 
kdy má panovat ticho. Kniha se zaměřuje 
na benediktinské a cisterciácké kláštery. Vy-
kresluje dějiny znakové řeči od 10. do 15. století 
a ukazuje, že se znaková řeč používala i v čes-
kých klášterech. Nejvíce pozornosti je věnová-
no základnímu prameni, katalogům znakové 
řeči připomínajícím výkladový slovník. Pro 
pochopení některých středověkých souvislostí 
jsou hledány paralely u současných trapistů, 
neboť znaková řeč se stále používá, i když čím 
dál tím méně.

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3130-1
E-KNIHA: 978-80-246-3134-9 (PDF) 
VYJDE: JARO 2017

BROŽOVANÁ, 244 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 290 KČ | ISBN: 978-80-246-3284-1
E-KNIHA: 978-80-246-3323-7 (PDF) 
VYŠLO: LEDEN 2017

SignS from Silence
Ur of the first 
sUmerians

Petr Charvát

karolinum

Radka Těšínská 
Lomičková

Mluvit mlčky

Znaková řeč 
ve středověkých 
klášterech
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Znaková řeč je důležitý fenomén mnišství, 
který existuje již tisíc let. Znaky umožňují 
mnichům sdělit jednoduchou zprávu 
i ve chvíli, kdy má panovat ticho. Kniha 
se zaměřuje na benediktinské a cisterciácké 
kláštery. Vykresluje dějiny znakové 
řeči od 10. do 15. století a ukazuje, že 
se znaková řeč používala i v českých 
klášterech. Nejvíce pozornosti je věnováno 
základnímu prameni, katalogům znakové 
řeči připomínajícím výkladový slovník. 
Pro pochopení některých středověkých 
souvislostí jsou hledány paralely 
u současných trapistů, neboť znaková řeč 
se stále používá, i když čím dál tím méně.
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S papírem do nedohledna
KHEL, RICHARD

Publikace přináší ve více než 150 populárně-
vědeckých statích, kulturněhistorických ese-
jích a rozsahem vesměs kratších „obrázcích“ 
v nezvyklých souvislostech a na konkrétních 
příkladech fakta o rozmanitých formách ši-
rokého společenského uplatnění papíru, jeho 
estetickým i praktickým působení, způsobech 
jeho každodenního i výjimečného používání 
lidmi v různých dobách, činnostech, prostře-
dích a životních situacích. Současně ukazuje 
význam psaní a tisku, jímž se myšlenky na pa-
pírech uchovávají a texty i obrázky předávají 
z generace na generaci.

BROŽOVANÁ, 438 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3178-3
E-KNIHA: 978-80-246-3208-7 (PDF) 
VYJDE: ÚNOR 2017

Balkán ve 20. století
TEJCHMAN, MIROSLAV

Kniha přehledně a poutavě seznamuje čtenáře 
se složitou a stále živou problematikou jiho-
východní Evropy. Vnitřní členění do pěti čás-
tí postihuje složitý vývoj balkánských zemí 
v průběhu první světové války, v meziváleč-
ném období, za druhé světové války, v letech 
studené války a v devadesátých letech. V jed-
notlivých částech se autor věnuje jak obec-
ným problémům regionu (včetně souvislostí 
s evropským, případně celosvětovým vývojem), 
tak dějinám (především politickým a ekono-
mickým) jednotlivých zemí. Úvod a závěr kni-
hy jsou stručnou rekapitulací situace na Bal-
káně na začátku minulého století a na začátku 
století současného. Práce je určena studentům 
humanitních oborů, především moderních dě-
jin a přidružených disciplín, a každému, kdo 
se zajímá o historii i současnost této neklidné 
oblasti.

BROŽOVANÁ, CCA 420 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-2017-6
VYJDE: LÉTO 2017

… ani dnešní doba – přes rozvoj 
nových elektronických médií, 
která se ale zatím z dlouhodo-
bého pohledu historie jeví jako 
značně nestabilní a pomíjivá – 
nezměnila nějak zásadně nic 
na tom, že papír zůstává stá-
le hlavním nositelem výsled-
ků pokroku, vědy a vzdělanosti 
a že by bez něj nefungovala his-
torická kontinuita vědění lid-
stva – „Co je psáno, to je dáno, 
na papíře zachováno“…

Balkán  
ve 20. století

Miroslav 
TejchMan

karolinum
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Alois Richard Nykl
Padesát let cest  
jazykozpytce a filosofa
ŽENKA, JOSEF (ED.)

Monografie představuje první a jediný zcela 
dokončený díl pamětí českého Američana, ori-
entalisty a polyglota Aloise Richarda Nykla 
(1885–1958). Velmi čtivou formou se v nich vě-
nuje svému mládí v Rakousku -Uhersku a poz-
dějšímu putování světem; po svém návratu 
do USA v roce 1916 nastoupil dráhu univerzit-
ního profesora a stal se světově proslulým spe-
cialistou na andaluské a srovnávací literatury. 
V pamětech, napsaných na počátku třicátých 
let minulého století, se snaží zhodnotit svůj 
život i způsob, kterým nabyl své pozoruhodné 
jazykové znalosti. Edice je doplněna úvodními 
studiemi, v nichž editor Josef Ženka zpracoval 
životní osudy autora.

BROŽOVANÁ, CCA 640 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3354-1
E-KNIHA: 978-80-246-3432-6 (PDF) 
VYJDE: ÚNOR 2017 

Alois RichARd Nykl
Padesát let cest 
jazykozPytce 
a filosofa
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karolinum národní muzeum

Padesát let cest jazykozpytce a filosofa představuje první a jediný zcela 
dokončený díl pamětí českého američana, orientalisty a polyglota aloise 
Richarda nykla (1885–1958). Velmi čtivou formou se v nich věnuje svému 
mládí v Rakousku ‑Uhersku a pozdější pouti světem, např. ve Švýcarsku, 
německu, Usa, Mexiku, egyptě a japonsku. Po svém návratu do Usa 
v roce 1916 nastoupil dráhu univerzitního profesora a později se stal světově 
proslulým specialistou na andaluské a srovnávací literatury. V pamětech, 
napsaných na počátku třicátých let minulého století, se snaží zhodnotit jak 
svůj život i způsob, kterým nabyl své pozoruhodné jazykové znalosti přímým 
i teoretickým studiem po celém světě.

edice je doplněna úvodními studiemi, v nichž editor josef Ženka zpracoval 
životní osudy autora. text bohatě ilustrují unikátní fotografické a archivní 
materiály pocházející z pozůstalosti a. R. nykla.

alois richard nykl_mont.indd   1 1/30/17   10:42 AM
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Pragmatika
HUANG, YAN 
(PŘEKLAD DUFEK, ONDŘEJ)

Publikace Yana Huanga představuje důkladný 
úvod do studia pragmatiky. Věnuje se klíčovým 
oblastem pragmatického bádání – implikatu-
ře, presupozici, řečovým aktům, deixi a refe-
renci, rozebírá vztahy pragmatiky ke kognici, 
sémantice a syntaxi. Autor systematicky vy-
světluje různé přístupy k uchopování složitosti 
lidské komunikace a ukazuje jejich přednosti 
a problémy na množství příkladů, k čemuž vy-
užívá 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. Publikace je vhodná přede-
vším pro studenty jazykovědných oborů, ale 
také pro ty, kteří se zabývají filosofií jazyka 
a komunikačními aspekty řady souvisejících 
 disciplín.

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3337-4
E-KNIHA: 978-80-246-3346-6 (PDF) 
VYJDE: LÉTO 2017

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 zavedených základních učebnic uznávaných autorů a nakladatelství, 
v budoucnu se předpokládá rovněž zařazení textů původních. Přínosem řady je 
rovněž recenzovaná česká terminologie. Knihy vydávané v této edici mohou slou-
žit studentům k seznámení s výzkumnou problematikou a užívanými metodami, 
lingvistům k prohloubení znalostí o aktuálním dění v jednotlivých jazykovědných 
oblastech, ale i širší veřejnosti k nahlédnutí do současného bádání o jazyce.
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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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Jak se 
děti učí 
významu 
slov

KAROLINUM L
IN

g
v

Is
t

IK
A

Michael Ashby
John Maidment

Úvod
do obecné 
fonetiky
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Martin Haspelmath
Andrea D. sims

O čem je
morfologie
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Česky, prosím III
CVEJNOVÁ, JITKA

Další díl učebnice češtiny jako cizího jazyka 
je určen zájemcům z řad dospívajících a do-
spělých, kteří potřebují ovládnout češtinu na 
úrovni B1. Jde o učebnici komunikativně za-
měřenou, neužívající zprostředkujícího jazy-
ka, která systematicky rozvíjí všechny řečové 
dovednosti podle vzoru moderních učebnic ji-
ných jazyků, tedy čtení s porozuměním, mlu-
vení, poslech i psaní. Důraz se klade na při-
rozenou dialogičnost, která respektuje praxi 
každodenního hovoru. Zkušenosti autorky 
s intenzivní výukou a uváděním cizích mluv-
čích do českého prostředí obohacují knihu 
i o cenný sociokulturní kontext. Koncepce 
učebnice vychází ze zásad Společného evrop-
ského referenčního rámce pro jazyky a umož-
ňuje tak splnit požadavky certifikované 
zkoušky pro cizince CCE úrovně B1. Je možné 
ji využívat jak v krátkodobých, tak v dlouho-
dobých kurzech.

Připravujeme 
se k certifikované 
zkoušce z češtiny,  
úroveň A2
HERCIKOVÁ, BARBORA –  
KLIMEŠOVÁ MÁLKOVÁ, PAVLA – 
POKORNÁ, KATEŘINA

Publikace je určena všem zájemcům o Cer-
tifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince na 
úrovni A2 (CCE–A2), kterou pořádá Ústav ja-
zykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy 
v Praze (ÚJOP UK). Byla vytvořena pro vyuču-
jící, kteří chtějí ke zkoušce připravovat své stu-
denty, ale také pro studenty, kteří dané úrovně 
dosahují a chtějí se na zkoušku připravit sami. 
V publikaci zájemci najdou jak konkrétní pří-
klady jednotlivých úloh s návodem k jejich vy-
pracování, tak metodická doporučení pro ná-
cvik testovaných dovedností. 

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3512-5
VYJDE: LÉTO 2017

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-2481-5
E-KNIHA: 978-80-246-3548-4 (PDF) 
VYJDE: JARO 2017
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jitka cvejnová

Česky, prosím III

Učebnice češtiny pro cizince

karolinum

jitka cvejnová

česky, prosím I

učebnice češtiny pro cizince

karolinum

jitka cvejnová

Česky, prosím start

PříPravná učebnice a Písanka

karolinum

jitka cvejnová

Česky, prosím II

učebnice češtiny pro cizince

karolinum

Řada učebnic jitky cvejnové kombinuje svěží 
pohled na jazyk a českou kulturu s dlouholetými 
zkušenostmi s výukou a oborem čeština 
jako jazyk cizí i druhý. Česky, prosím vychází 
z nejnovějších metodických poznatků o výuce 
i češtině jako takové. výuka je založená na 
důsledně komunikativní formě, nepoužívání 
zprostředkujícího jazyka a atraktivní grafické 
úpravě usnadňující přirozené osvojování jazyka.

Vstupní úroveň řady je vhodná pro studenty 
začínající se studiem češtiny jako prvního cizího 
jazyka, včetně studentů bez znalosti latinky, 
výstupní úroveň odpovídá vysokoškolské úrovni. 
Veškerý výklad je v češtině a zohledňuje stupeň 
rozvoje jazykových kompetencí.

Učebnice systematicky rozvíjejí všechny 
dovednosti po vzoru moderních učebnic 
jiných jazyků (Headway, themen), tedy čtení 
s porozuměním, mluvení, poslech i psaní. Důraz je 
kladen na přirozenou situovanost a dialogičnost 
jazykového materiálu, která respektuje 
nejběžnější praxi každodenního užívání jazyka.

Česky, prosím III

• Učebnice připravována ve spolupráci 
s pracovišti Univerzity karlovy pro dlouhodobou 
podporu výuky češtiny v čr a v zahraničí. 
veškeré učební materiály byly před vydáním 
komplexně recenzovány a testovány při 
výuce. • Učebnice důsledně vychází ze zásad 
společného evropského referenčního rámce pro 
jazyky a odpovídá požadavkům na evropskou 
certifikovanou zkoušku cce ‑b1 z češtiny a test 
z reálií pro udělování státního občanství. 
• Metodika oceňovaná odbornými recenzemi 
a ověřená vyučujícími v praxi. • výuka jazykových 
funkcí vždy v kontextu komunikačních situací. 
• texty zábavné i pro učitele, vtipné ilustrace 
oceňovaného výtvarníka jiřího Franty.
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)Publikace je určena všem zájemcům 

o Certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince 
na úrovni A2 (CCE–A2), kterou pořádá Ústav 
jazykové a odborné přípravy Univerzity 
Karlovy v Praze (ÚJOP UK). Byla vytvořena pro 
vyučující, kteří chtějí ke zkoušce připravovat 
své studenty, ale také pro studenty, kteří 
dané úrovně dosahují a chtějí se na zkoušku 
připravit sami.

V publikaci zájemci najdou jak konkrétní 
příklady jednotlivých úloh s návodem k jejich 
vypracování, tak metodická doporučení pro 
nácvik testovaných dovedností. Materiál 
obsahuje celkem tři kompletní cvičné sady 
testů (včetně klíče a scénářů poslechových 
textů). Všechny poslechové texty jsou nahrány 
na doprovodném CD, kde se také nachází 
ukázka ústní části zkoušky.

A2

Připravujeme se 
k certifikované 
zkoušce z češtiny
Úroveň A2 (CCE–A2)

Barbora Herciková
Pavla Málková
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Perifrastické konstrukce 
v portugalštině
JINDROVÁ, JAROSLAVA

Cílem práce je podat přehled perifrastických 
konstrukcí s významem fázovosti v současné 
evropské portugalštině. Při jejich klasifika-
ci vycházela autorka z modelu vytvořeného 
pro španělštinu Bohumilem Zavadilem, jenž 
navazuje na koncepci E. Coseria a Nelsona 
Cartageny. Opisné vazby jsou děleny podle 
povahovědějového významu do tří základních 
skupin: na perifráze s významem ingresivním, 
durativním a terminativním. Autorka vyhle-
dala a podle významu zařadila celkem 60 růz-
ných slovesných perifrází. Pro určení významu 
celé konstrukce je třeba posuzovat širší kon-
text, neboť některé perifráze mohou mít více 
významů.

Latinská lékařská 
terminologie
NEČAS, PAVEL – SCHÁNĚLOVÁ, EVA – 
ČEBIŠOVÁ, KLÁRA

Publikace je určena studentům všeobecného 
lékařství, jejím cílem je seznámit uživatele se 
základy latinských gramatických a lexikál-
ních jevů potřebných jak pro obory teoretické 
a preklinické, tak pro samotné obory klinic-
ké – jde zvláště o gramatiku latinských sub-
stantiv a adjektiv, výklad základních jevů 
latinské a řecké slovotvorby či uvedení do la-
tinské receptury. Nedílnou součástí jsou úvod-
ní výklady popisující výslovnost, gramatické 
kategorie a základní strukturu latinských lé-
kařských termínů. Všechny gramatické a le-
xikální jevy jsou doloženy vhodnými příklady 
z reálně užívaných, tedy autentických doku-
mentů, tj. z učebnic anatomie, nemocniční-
ho informačního systému, z klinických zpráv 
a zápisů kazuistik. 

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3363-3
E-KNIHA: 978-80-246-3395-4 (PDF) 
VYJDE: JARO 2017

BROŽOVANÁ, 350 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 360 KČ | ISBN: 978-80-246-3414-2
VYŠLO: LEDEN 2017

KAROLINUM

PERIFRASTICKÉ 
KONSTRUKCE 
V PORTUGALŠTINĚ

JAROSLAVA JINDROVÁ

Cílem práce je podat přehled perifrastických konstrukcí s významem 
fázovosti v současné evropské portugalštině. Jejich klasifi kace vychází 
z modelu vytvořeného pro španělštinu Bohumilem Zavadilem, jenž 
navazuje na koncepci E. Coseria a N. Cartageny. Opisné vazby jsou děleny 
podle povahovědějového významu do tří základních skupin: na  perifráze 
s významem ingresivním, durativním a terminativním. Celkem bylo 
vyhledáno a podle významu zařazeno 60 různých slovesných perifrází.

JA
RO

SL
AV

A 
JI

N
DR

O
VÁ

 
PE

R
IF

RA
ST

IC
K

É 
K

O
N

ST
R

U
K

CE
 V

 P
O

RT
U

GA
LŠ

TI
N

Ě

Perifrasticke konstrukce_mont.indd   1 9/2/16   12:54 PM

KAROLINUM

LATINSKÁ 
LÉKAŘSKÁ 
TERMINOLOGIE

PAVEL NEČAS
EVA SCHÁNĚLOVÁ
KLÁRA ČEBIŠOVÁ

Publikace Latinská lékařská terminologie je určena studentům 
všeobecného lékařství pro práci v praktických cvičeních i k domácí 
přípravě. Přináší základní výklady nejdůležitějších jevů z oblasti latinské 
gramatiky a latinské a řecké slovotvorby, vztažené na lékařskou 
terminologii. Ta je pojímána jako odborný jazyk; gramatika je redukována 
pouze na jevy v lékařské terminologii potřebné. Výklady vycházejí 
z tradic české a moravské lingvistické školy.

Po úvodních obecných kapitolách následují kapitoly specializované, 
obsahující i cvičení a dílčí slovníky. Samostatná část vysvětluje latinskou 
recepturu, publikace je také doplněna o memorabilia, remedia, seznam 
zkratek, ukázky autentické dokumentace, tabulky shrnující latinské 
skloňování a centrální slovník. Základním přínosem publikace jsou 
demonstrace jednotlivých gramatických a slovotvorných jevů na reálně 
užívaných, tedy autentických dokumentech, tj. na učebnicích anatomie, 
klinických zprávách, kazuistikách, údajích z nemocničních informačních 
systémů, operačních programech atd.
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Crossing Between 
Tradition and Modernity 
DENTON, KIRK A. (ED.)

Kniha představuje soubor třinácti esejů k uctě-
ní památky Mileny Doleželové-Velingerové 
(1932–2012), členky pražské sinologické školy 
a odbornice na čínskou literaturu, která byla 
jedním z těch vzácných vědeckých pracovníků, 
kteří psali se stejnou erudicí a stejně kvalifiko-
vaně jak o moderní, tak i o klasické literatuře. 
Eseje následují jejího příkladu v tom smyslu, 
že se zabývají širokým spektrem historických 
období, literárních žánrů a témat – od Tan-
gových cestovatelských esejů až po kulturní 
identitu postkoloniálního Hong-Kongu. Eseje 
jsou strukturovány do dvou částí Language, 
Structure, and Genre a Identities and Self-Re-
presentations. Jsou motivovány zájmem o pro-
blematiku jazyka, narativní struktury a kom-
plexní povahy literárního významu, tématy, 
které byly středobodem práce této vědkyně.

Slovník afixů  
užívaných v češtině
ŠIMANDL, JOSEF (ED.)

Slovník afixů zpracovává prefixy a sufixy, 
představuje však i četné části složených slov, 
jimž se někdy přiznává blízkost afixům. Je to 
tedy kompendium popisující všechny důležité 
odvozovací prvky slov užívaných v součas-
ných českých textech. Netradiční pohled na 
tvoření slov od afixů dává odlišný obraz než 
běžný směr od derivátů: do ohniska pozornosti 
se dostávají doklady z různých příčin opomí-
jené. Výhodou je i korpus jako zdroj dat: ma-
teriál je reprezentativní a poskytuje spolehlivý 
základ pro odborné závěry. Pomocí slovníku je 
možné studovat systém afixů v závislosti na 
jejich frekvenci či produktivitě. Lze z něho vy-
jít při řešení otázek synonymie afixů a mnoha 
dalších jevů.

BROŽOVANÁ, 318 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 450 KČ | ISBN: 978-80-246-3513-2
E-KNIHA: 978-80-246-3539-2 (PDF) 
VYŠLO: LISTOPAD 2016

BROŽOVANÁ, 654 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 490 KČ | ISBN: 978-80-246-3544-6
VYŠLO: LEDEN 2017

cRossiNG BETWEEN 
TRAdiTioN
ANd ModERNiTy
ESSAYS IN COMMEMORATION
OF MILENA DOLEŽELOVÁ -VELINGEROVÁ
(1932–2012)

EDITED BY
KIRK A. DENTON

karolinum PreSS

Crossing Between Tradition and Modernity presents thirteen 
essays written in honor of Milena Doleželová -Velingerová 
(1932–2012), a member of the Prague School of Sinology 
and an important scholar of Chinese literature who was at 
the forefront in introducing literary theory, and theoretical 
rigor, into sinology. Doleželová -Velingerová was that rare 
scholar who wrote with equal knowledge and skill about 
both modern and premodern Chinese literature. The essays 
emulate Doleželová -Velingerová’s scholarship in terms of 
treating a broad range of historical periods, literary genres, 
and topics—from Tang travel essays to cultural identity 
in postcolonial Hong Kong. Organized into two parts, 
“Language, Structure, and Genre,” and “Identities and Self-
Representations,” the essays are motivated by an abiding 
concern with issues of language, narrative structure, and the 
complex nature of literary meaning that were at the heart of 
Doleželová -Velingerová’s work.

Cover of Exploring the Heart (Xin de tanxian), 
by Chang Hong (Beijing: Beixin shuju, 1926).

The cover was designed by Lu Xun. 
Image courtesy of The Huntington Archive  

(http://huntingtonarchive.org).
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KAROLINUM

SLOVNÍK
AFIXŮ
UŽÍVANÝCH
V ČEŠTINĚ

JOSEF ŠIMANDL (ED.)

Slovník afi xů zpracovává předpony (prefi xy) a přípony (sufi xy), 
představuje však i četné části složených slov, jimž se někdy přiznává 
blízkost afi xům. Je to tedy kompendium popisující všechny důležité 
odvozovací prvky slov užívaných v současných českých textech – včetně 
slov přejatých. Netradiční pohled na tvoření slov od afi xů dává trochu 
odlišný obraz než běžný směr od derivátů: do ohniska pozornosti 
se leckdy dostanou doklady z různých příčin opomíjené. Výhodou 
je i korpus jako zdroj dat: materiál je dostatečně reprezentativní 
a poskytuje vesměs spolehlivý základ pro odborné závěry. Pomocí 
slovníku je možné studovat systém afi xů v závislosti na jejich frekvenci 
či produktivitě. Lze z něho vyjít při řešení otázek synonymie afi xů, 
návaznosti na povahu základu a mnoha dalších jevů.
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Acquisition of 
morphological categories 
and vocabulary in early 
ontogenesis of Czech child
CHEJNOVÁ, PAVLA

Monografie se zabývá procesem osvojování 
lexika a gramatiky (především morfologie) 
u českého dítěte. Výzkum je založen na ana-
lýze autentických materiálů (audionahrávky 
a rodičovský deník). Sledováno bylo období 
od nástupu prvních řečových projevů do věku 
tří let a šesti měsíců. Studie se zaměřuje 
na růst slovní zásoby a vývoj flexe podstat-
ných jmen, přídavných jmen, zájmen a sloves. 
Autorka vychází z konceptů pre -morfologie, 
protomorfologie a modularizované morfologie. 
Výsledky naznačují, že gramatická a pragma-
tická kompetence jsou propojeny a jedna ovliv-
ňuje druhou.

BROŽOVANÁ, 166 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 220 KČ | ISBN: 978-80-246-3436-4
E-KNIHA: 978-80-246-3453-1 (PDF) 
VYŠLO: LEDEN 2017

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3412-8
E-KNIHA: 978-80-246-3446-3 (PDF) 
VYJDE: JARO 2017

Jazyky v komunikaci 
neslyšících
MACUROVÁ, ALENA –  
ZBOŘILOVÁ, RADKA

Tato monografie představuje první shrnu-
tí současných poznatků o českém znakovém 
jazyce a o psané češtině českých neslyšících, 
v níž se odráží do značné míry živelný střet 
dvou rozdílných jazykových systémů. Publika-
ce není cílena jen na úzkou skupinu odborní-
ků, ale na širší okruh zájemců o problematiku 
komunikace neslyšících, a v souladu s tímto 
zaměřením poskytuje jak zasvěcený – součas-
ně však velmi srozumitelný – výklad o povaze 
a podstatných společných charakteristikách 
znakových jazyků užívaných neslyšícími, tak 
množství informací o vybraných rysech a zna-
cích českého znakového jazyka, o jeho vztahu 
k češtině a o ne zcela bezproblémovém spo-
lečenském a kulturním kontextu, v němž byl 
(a zčásti dosud je) užíván.

karolinum

Acquisition  
of morphologicAl 
cAtegories  
And vocAbulAry  
in eArly 
ontogenesis  
of A czech child

PaVla cheJnovÁ

V řízeném rozhovoru neslyšící 
kolegové (a) rozhodovali o gra-
matičnosti vs. agramatičnosti 
vybraných způsobů vyjadřová-
ní mnohosti v českém znakovém 
jazyce a (b) formulovali shody 
a rozdíly mezi českým znakovým 
jazykem a češtinou, a to se zamě-
řením na specifičnost vyjadřová-
ní mnohosti v českém znakovém 
jazyce. Jejich reflexe sledova-
ných prostředků byla většinou 
shodná s výsledky výzkumné 
sondy, poskytla ale i informa-
ce „navíc“, takové, které sonda 
zjišťovat nemohla a ani nechtěla.
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Valenční slovník  
českých sloves VALLEX
LOPATKOVÁ, MARKÉTA –  
KETTNEROVÁ, VÁCLAVA –  
BEJČEK, EDUARD –  
VERNEROVÁ, ANNA –  
ŽABOKRTSKÝ, ZDENĚK

Valenční slovník českých sloves vhodným způ-
sobem zaplňuje sérii potřebných bohemistic-
kých publikací s dosahem teoretickým i apli-
kačním. Předkládají se v něm konsistentním 
způsobem zpracovaná valenční hesla 4586 
českých sloves. Autoři vycházejí ze stejných 
teoretických základů zpracování valence jako 
v předchozím vydání, slovník však obohacují 
zásadním způsobem přidáním gramatického 
komponentu. Kromě základních valenčních in-
formací o počtu a druhu valenčních doplnění, 
jejich obligatornosti a fakultativnosti a mor-
fematické formě valenčních doplnění obsaže-
ných ve slovníkovém komponentu umožňuje 
nově připojený gramatický komponent odvodit 
ze základní podoby valenčního hesla jeho mo-
difikace v gramatikalizovaných diatezích (pa-
sivní, reciproční, reflexivní) a také podoby va-
lenčních členů ve vybraných lexikalizovaných 
alternacích umožňujících propojit sémanticky 
blízké lexikální jednotky lišící se uspořádá-
ním zasažených sémantických participantů. 
Slovník přináší uživatelům cenné podklady 
pro empirické bádání i pro metodologii popisu 
valence spočívajícího na vymezených krité-
riích.

BROŽOVANÁ, 2. ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ
ISBN: 978-80-246-3542-2
VYJDE: ÚNOR 2017
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Valenční sloVník 
českých sloVes
VALLEX

VA
LL

EX

Markéta LopAtkoVá
VáclaVa kEttnEroVá

eduard Bejček
anna VErnEroVá

Zdeněk ŽaBokrtský

Valenční slovník českých sloves vhodným způsobem zaplňuje sérii 
potřebných bohemistických publikací s dosahem teoretickým i aplikačním. 
Předkládají se v něm konsistentním způsobem zpracovaná valenční hesla 
4586 českých sloves. autoři vycházejí ze stejných teoretických základů 
zpracování valence jako v předchozím vydání, slovník však obohacují 
zásadním způsobem přidáním gramatického komponentu. kromě 
základních valenčních informací o počtu a druhu valenčních doplnění, 
jejich obligatornosti a fakultativnosti a morfematické formě valenčních 
doplnění obsažených ve slovníkovém komponentu umožňuje nově 
připojený gramatický komponent odvodit ze základní podoby valenčního 
hesla jeho modifikace v gramatikalizovaných diatezích (pasivní, reciproční, 
reflexivní) a také podoby valenčních členů ve vybraných lexikalizovaných 
alternacích umožňujících propojit sémanticky blízké lexikální jednotky lišící 
se uspořádáním zasažených sémantických participantů. slovník přináší 
uživatelům cenné podklady pro empirické bádání i pro metodologii popisu 
valence spočívajícího na vymezených kritériích.

– Prof. Phdr. Jarmila Panevová, drsc.

Zásadním kladem slovníku je skutečnost, že se opírá o koherentní 
lingvistickou teorii, která poskytuje pojmový aparát pro popis jednotlivých 
slovesných lexémů. stejný aparát je používán i u dalších publikací členů MFF, 
např. v druhém, syntaktickém díle Mluvnice současné češtiny (Panevová  
et al., 2o14), což zaručuje kompatibilitu slovníku s aktuálním popisem české 
syntaxe. Jednotný teoretický základ zabezpečuje koherentní analýzu všech 
lexémů popsaných ve slovníku a zároveň umožňuje používat slovník jako 
„lexikální modul“ doplňující syntaktický popis češtiny z materiálové strany.

– roland Wagner, Ph.d. (recenzent)
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Závažná těla
O materialitě a diskursivních  
mezích „pohlaví“
BUTLEROVÁ, JUDITH 
(PŘEKLAD FULKA, JOSEF)

Genderová teoretička Judith Butlerová se v knize 
Závažná těla věnuje otázce tělesnosti jakožto mate-
riality. Butlerová své pojetí rozpracovává i s pomocí 
skutečného dialogu jak s jinými feministickými teo-
retičkami (Luce Irigarayová, Julia Kristeva), tak s vý-
znamnými filosofy druhé poloviny dvacátého století 
(Michel Foucault, Louis Althusser, Jacques Derrida) 
a s psychoanalýzou (Sigmund Freud, Jacques La-
can), ale i prostřednictvím exkursů do literatury 
(Nella Larsenová, Willa Catherová), politické teorie 
(Ernesto Laclau, Slavoj Žižek) i gay a lesbické sub-
kultury. Už jen kvůli tomuto interdisciplinárnímu zá-
běru patří tato kniha mezi její nejvýznamnější práce.

Gramofon. Film. Psací stroj
KITTLER, FRIEDRICH 
(PŘEKLAD CHUDÝ, TOMÁŠ)

Kittlerova kniha je interpretací dějin mediální 
technologie spojených s třemi původními vynálezy 
(gramofon, film, psací stroj) a prostírajících se mezi 
počátkem devatenáctého století a současností, ale 
také zmapováním možností z nich odvozených, ze-
jména reflexí těchto změn v literatuře. Autorův pří-
stup dovoluje extrapolovat paradigmata mediální 
a literární teorie, strukturalismu, psychoanalýzy, 
(elektro)akustiky a vojenství a vnést do diskuse o 
mediální konstituci člověka a jeho poststruktu-
ralistického překonání onen technologický prvek, 
díky němuž se rýsuje také další fáze tohoto vývo-
je. Navázání diskurzivní praxe na pokrok techniky 
záznamu a reprodukce a obojího pak na psychický 
aparát (v kybernetickém smyslu) představuje radi-
kální krok, jehož „symbolem“ se Kittler stal.

BROŽOVANÁ, 344 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 390 KČ
ISBN: 978-80-246-3325-1
E-KNIHA: 978-80-246-3344-2 (PDF) 
VYŠLO: LISTOPAD 2016

Limes představuje čtenářům s hlubším zájmem o studium literatury, dějin, jazy-
kovědy a filosofie důležité interdisciplinární tendence v literární vědě a kultur-
ních studiích západního kulturního okruhu za poslední půlstoletí. Název LIMES 
upozorňuje na problematiku hranice mezi disciplínami, která určuje současnou 
transformaci humanitních věd – jejich vývoj k mezioborovosti a změně perspektiv.

V  knize Závažná těla se filosofka a  genderová teore-
tička Judith Butlerová vyrovnává s námitkami, které jí 
byly adresovány po vydání spisu Potíže s  rodem (Gen-
der Trouble, 1990). Ty se týkají především otázky těles-
nosti jakožto materiality, otázky, která se jejím kritikům 
zdála v raném pojetí performativní konstituce genderu, 
jak jej Butlerová rozpracovává, nedostatečně zohled-
něna. Butlerová se v reakci na tyto námitky snaží uká-
zat, jakým způsobem je sama otázka tělesnosti jakožto 
materiality od samého počátku podmíněna symbolic-
kými mechanismy. Závažná těla jsou ale mnohem víc 
než jen polemický text, už jen proto, že Butlerová 
své pojetí rozpracovává i  s  pomocí skutečného dia-
logu 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 psychoanalýzou 
(Sigmund Freud, Jacques Lacan), ale i prostřednictvím 
exkursů do literatury (Nella Larsenová, Willa Cathe-
rová), politické teorie (Ernesto Laclau, Slavoj Žižek) 
i  gay a  lesbické subkultury. Už jenom kvůli tomuto 
interdisciplinárnímu záběru patří tato kniha mezi její 
nejvýznamnější práce.
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BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3204-9
E-KNIHA: 978-80-246-3216-2 (PDF) 
VYJDE: LÉTO 2017



UNIVERZITA KARLOVAKATALOG 2017

humanitní věDy – literární věDa – eDice limes54

Fiktivní a imaginární
Perspektivy literární antropologie
ISER, WOLFGANG 
(PŘEKLAD PETŘÍČEK, MIROSLAV)

Wolfgang Iser chápe literaturu jako zrcadlo, 
jako nástroj lidského druhu k sebepřekračová-
ní a k poznávání světa. V knize Fiktivní a ima-
ginární podává výklad svého pojetí literární 
antropologie, který přesahuje tradiční hranice 
kulturní či filosofické antropologie.

Dnes již klasické dílo známého kostnického 
profesora anglistiky a literární vědy ukazu-
je v historické i systematické perspektivě dvě 
klíčové kategorie zakládající literaturu: fik-
tivní a imaginární. A zároveň si klade otázku, 
zda mají fiktivno a imaginárno charakter an-
tropologických konstant, díky nimž lze získat 
náhled na základní lidskou potřebu představi-
vosti.BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 

ISBN: 978-80-246-2781-6
VYJDE: JARO 2017

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3471-5
E-KNIHA: 978-80-246-3525-5 (PDF) 
VYJDE: JARO 2017

Rozkoš mezi pohlavími
Sexuální diference  
od antiky po Freuda
LAQUEUR, THOMAS 
(PŘEKLAD POKORNÝ, MARTIN)

Rozkoš mezi pohlavími – kniha poprvé vydaná 
před čtvrt stoletím – stále zůstává nejvlivněj-
ším dílem, které se vztahuje k historii těles-
nosti a zároveň zasahuje do celé řady dalších 
disciplín.

Autor vybírá z evropské historie a nabízí 
čtenářům několik významných epizod ze se-
xuální diference a poskytuje k nim interpre-
tace, které jsou někdy zcela přesvědčivé, jindy 
dílčí a někdy s nimi budeme chtít polemizovat, 
nicméně vždy jsou myšlenkově stimulativní. 
Knihu Thomase Laqueura tak můžeme vnímat 
jako stručný úvod k problémům, které jsme si 
dosud nepředstavovali.

E D I C E  L I M E S
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Vlastní Bůh
BECK, ULRICH 
(PŘEKLAD CHUDÝ, TOMÁŠ)

V současném globalizovaném světě, kde se 
mísí kultury a světonázory, se již delší dobu 
ohlašuje nutnost hledat způsoby soužití zvláš-
tě tam, kde se dotýkají živé historické reminis-
cence konfliktů. Ulrich Beck, jeden z předních 
sociologů, se pouští na toto pole, aby jako hlav-
ní kořen rozpoutávání i tišení konfliktů sledo-
val náboženství v jeho ambivalentní roli.

Jako stěžejní téma své knihy formulu-
je otázku násilí a míru jako spojených nádob, 
jimiž se vyznačují univerzalistická nábožen-
ství právě kvůli svému univerzálnímu nároku. 
Nespokojuje se však s pouhým popisem, ný-
brž snaží se nastínit východisko z této situace, 
množství cest, které mají čtenářům ukázat po-
tenciál vlastního způsobu prožívání religiozity 
a celé společnosti pak prospěch z kosmopoliti-
zované plurální konstelace. BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 

VYJDE: JARO 2017

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3243-8
VYJDE: JARO 2017 

Rituály souhlasu
Symbolická konstrukce Ameriky 
a její proměny
BERCOVITCH, SACVAN 
(PŘEKLAD POKORNÝ, MARTIN)

Kniha Sacvana Bercovitche se zabývá vzni-
kem a transformacemi Ameriky jako kultur-
ního symbolu a proměnou kalvinistického 
výkladu údělu člověka (predestinace ke spá-
se nebo k zatracení), v optimistický mileni-
ální mýtus Severní Ameriky jako „zaslíbené 
země“ pro všechny přistěhovalce. Dále se kni-
ha věnuje transformaci tohoto mýtu v politic-
kou a historickou ideologii v době americké 
a Velké francouzské revoluce, vyúsťující poz-
ději v přijetí tzv. kontinuální revoluce jako prin-
cipu americké demokracie. Jejím cílem však 
není pouhá kritika ideologií amerikanismu; 
ukazuje, že v americké kultuře existuje dialog 
mezi uměním a ideologií, který je základem 
americké kulturní identity.

E D I C E  L I M E S
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La Mancha Roja  
y la Montaña Blanca
Las Órdenes Militares de Santiago, 
Calatrava y Alcántara  
en Centroeuropa antes  
y después de 1620 (s. XVI –XVII)
MUR I RAURELL, ANNA

Práce španělské historičky Anny Murr i Rau-
rell je dalším příspěvkem ke studiu vztahů 
střední Evropy a Španělska v šestnáctém 
a sedmnáctém století. Zatímco klasická his-
toriografie setrvává u obecného konstatová-
ní existence bohatých kontaktů, moderní bá-
dání ukazují konkrétní podobu těchto vztahů 
na příkladu rodinných svazků nebo činnosti 
španělských diplomatů v Praze a Vídni. Před-
kládaná monografie se zaměřuje na tyto kon-
takty v podobě členství středoevropské šlechty 
ve španělských vojenských řádech (Santiago, 
Calatrava, Alcántara), jichž využívala španěl-
ská koruna k upevňování svých pozic v pro-
středí středoevropské politické elity. Členství 
v řádech nepřinášelo primárně materiální vý-
hody, ale spíše společenskou prestiž a zavazo-
valo k podpoře zájmů španělských Habsburků.

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3472-2
VYJDE: JARO 2017

Edice je monografickou řadou navazující na již několik desetiletí vydávanou 
a mezinárodně uznávanou řadu suplement ročenky Ibero-Americana Pragensia. 
V rámci edice jsou publikovány výsledky výzkumu mladých českých badatelů, 
příspěvky přednesené na vědeckých setkáních a monografie věnované iberoame-
rické a hispánské problematice.
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Rivalidad imperial y sincretismo colonial 

en la Costa de Mosquitia, siglo XIX
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1945–1989
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Fuentes bohemicales 

para el estudio comparativo 
de la expansión colonial espanola 
en la temprana Edad Moderna

Simona Binková, Markéta Křížová
et al.
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Válečné dětství  
a mládí (1939–1945) 
v literatuře a publicistice
ČEŇKOVÁ, JANA (ED.)

Kolektivní monografie se tematicky vrací k li - 
terárním a publicistickým osudům dětí a do-
spívajících za druhé světové války a holocaus-
tu. Od konce války uplynulo více než sedm-
desát let, řada nových titulů vyšla a pohled 
na válečný obraz dětství a mládí se po roce 
1990 proměnil. Příspěvky analyzují dobovou 
válečnou propagandu v literární, nakladatel-
ské a časopisecké produkci, zaměřují se v in-
terpretacích na klasická a současná díla čes-
ké a světové literatury v překladech (František 
Křelina, Zdeňka Bezděková, Jan Procházka, 
John Boyne, Věra Gissingová, Ori Orlev aj.) 
i na původní holandskou a německou literatu-
ru a deníkovou a memoárovou literaturu mla-
dých lidí.

Theatre Theory Reader 
Prague School Writings
DROZD, DAVID (ED.)

Výbor Theatre Theory Reader: Prague Schools 
Writings představuje dosud nejucelenější a nej-
komplexnější výbor studií divadelní teorie vy-
cházejí z českého strukturalismu. Zahrnuje jak 
známé, tak některé poněkud opomíjené texty 
Jana Mukařovského, Jiřího Veltruského, Petra 
Bogatyreva, Jindřicha Honzla, Karla Brušáka 
a Miroslava Kouřila, doplněné krátkými eseji 
režisérů Jiřího Frejky a E. F. Buriana a nezbyt-
ným kontextovým doslovem.

BROŽOVANÁ, 238 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 290 KČ | ISBN: 978-80-246-3413-5
E-KNIHA: 978-80-246-3502-6 (PDF) 
VYŠLO: LISTOPAD 2016

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3578-1
E-KNIHA: 978-80-246-3579-8 (PDF) 
VYJDE: JARO 2017 

Jana Čeňková (ed.)

Válečné dětství a mládí 
(1939–1945) 
v literatuře a publicistice

KAROLINUM

Kolektivní monografie na téma válečných knih 
a časopisů pro děti a mládež (1939–1945) vznikla 
z popudu IKSŽ při FSV UK a zahrnuje příspěvky 
předních odborníků na literaturu a publicistiku 
pro děti a mládež z univerzitních pracovišť České 
republiky, jeden příspěvek je ze Slovenska.

Od konce války uplynulo více než sedmdesát let, 
vyšla řada nových titulů a pohled na válečný obraz 
dětství a mládí se po roce 1990 proměnil. Příspěvky 
analyzují dobovou válečnou propagandu v literární, 
nakladatelské a časopisecké produkci, zaměřují 
se v interpretacích na klasická a současná díla české 
a světové literatury v překladech (František Křelina, 
Zdeňka Bezděková, Jan Procházka, John Boyne, 
Věra Gissingová, Uri Orlev aj. ) i na původní 
literaturu holandskou, německou a deníkovou 
a memoárovou literaturu mladých lidí.
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Co je ironická věda
VÖRÖS, ISTVÁN

Maďarský bohemista, literární vědec, este-
tik a vysokoškolský pedagog István Vörös je 
především básník, třebaže doma i v zahraničí 
jsou oceňovány i jeho prózy a dramatické tex-
ty. A básník je to nápaditý, hravý, nekonvenč-
ní. Všechny uvedené kvality zcela samozřejmě 
a přirozeně uplatňuje rovněž ve svých odbor-
ných reflexích. Sám je označuje za myšlenko-
vé experimenty oscilující mezi studiemi a eseji. 
Jejich důležitou vlastností je pak permanentní 
sebereflexe, komentování vlastních postupů 
a výkonů. Ne nadarmo se Vörös považuje za 
postmodernistu, autohermeneutika patří k zá-
kladním rysům tohoto fenoménu. 
— z předmluvy Lubomíra Machaly

Smrt a zmrtvýchvstání 
národa
Sen o Slavíně  
v české literatuře a kultuře
NEKULA, MAREK

Slavín jako fenomén, jako krystalizační bod 
dobového národního diskursu, v němž se pří-
tomnost obrací k minulosti a v němž se na 
symbolické rovině v dlouhém 19. století kon-
struuje, vyjednává, formuje a legitimizuje 
národ a s ním spjatá podoba sociální reali-
ty – Slavín na Vyšehradě přitom zdaleka není 
první a jedinou národní svatyní. České národní 
slavíny mají své evropské obdoby a vzory.

Monografie se věnuje také narativu smrti 
a zmrtvýchvstání národa na pozadí části čes-
kých slavínů; pohřby a národními pomníky 
pak tento narativ vstoupil také do veřejného 
prostoru města. 

BROŽOVANÁ, CCA 300 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3531-6
E-KNIHA: 978-80-246-3547-7 (PDF) 
VYJDE: JARO 2017

BROŽOVANÁ, 592 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 460 KČ | ISBN: 978-80-246-3185-1
E-KNIHA: 978-80-246-3213-1 (PDF) 
VYŠLO: LEDEN 2017

Jestliže spolu se vznikem Švej-
ka ohlásil český duch své vy-
stoupení z habsburské mo-
narchie, věnují se naše tři díla 
katastrofálním důsledkům to-
hoto rozhodnutí. Co však Švejk 
pokazil, nedokáží práce Kun-
dery, Hrabala a Vaculíka na-
pravit. Pro obyvatele našeho 
regionu není nejvýznamnějším 
ohraničením doby historie, jako 
spíše konec střední Evropy. Ten 
prostor, kde se zastavil čas.

Smrt a zmrtvýchvStání 
národa
Sen o Slavíně v čeSké 
literatuře a kultuře

Marek
nekula

karolinum

Monografie se věnuje fenoménu Slavína a představuje 
jej jako krystalizační bod dobového národního diskursu, 
v němž se přítomnost obrací k minulosti a v němž 
se na symbolické rovině v dlouhém 19. století konstruuje, 
vyjednává, formuje a legitimizuje národ a s ním spjatá 
podoba sociální reality. Slavín na vyšehradě přitom 
zdaleka není první a jedinou národní svatyní, české národní 
slavíny mají své evropské obdoby a vzory. také v českém 
prostředí se umístění, podoba, složení, dosah i hodnoty 
národního pantheonu mění a pantheony si vzájemně 
konkurují. ve snech o Slavíně i v jeho konkretizacích tak 
lze sledovat variabilitu a proměny představ národního 
společenství. Monografie se věnuje také narativu smrti 
a zmrtvýchvstání národa v pozadí části českých slavínů. 
ten zfomulovala literární historiografie a konkretizován 
a kanonizován byl spolu se „svatořečením“ národních 
velikánů při tzv. národních pohřbech. Pohřby a národními 
pomníky, jež na ně navazují, pak tento narativ vstoupil 
také do veřejného prostoru města. Proto se kniha 
věnuje i funkčním a kompozičním přesahům mezi 
architektonickými, performativními a literárními formami 
Slavína, resp. přesahům mezi ilustrovanými sbírkami 
biografií a přehledy literární historiografie, jejichž kánon 
prostřednictvím čítanek a učebnic oslovoval a formoval 
širokou veřejnost.
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Jazyk nových médií
MANOVICH, LEV 
(PŘEKLAD JANOŠČÍK, VÁCLAV)

Tato publikace představuje jeden z nejsyste-
matičtějších pokusů o teoretické ukotvení po-
čítačové technologie a její dopad na současnou 
kulturu. Manovich se snaží nová média zasadit 
do širšího kontextu dějin technologií a kultur-
ních forem, analyzuje základní principy, opera-
ce i formy; některá zjednodušení ale také pro-
blematizuje, například mýtus interaktivity nebo 
polarizaci digitálních a analogových médií.

Z dnešní perspektivy mohou některé teze 
působit jako překonané, přesto ale zůstáva-
jí nejen pokusem o teorii toho, co nová mé-
dia opravdu jsou, ale také svědkem přelomu 
20. a 21. století, který přestavuje zásadní předěl 
ve formách našich médií i kultury.

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-2961-2
VYJDE: JARO 2017

Edice představuje čtenářům významné publikace z neustále se proměňující a ne-
jednoznačně definovatelné 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. 

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 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.
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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

deuze_mont.indd   1 2/24/16   4:43 PM

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

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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Facebooková  
(ne)závislost
Identita, interakce  
a uživatelská kariéra 
na Facebooku
POSPÍŠILOVÁ, MARIE

S příchodem internetu se proměnila povaha 
sociálních vazeb a interakcí. Mezi nástroje, 
které přinášejí nové způsoby komunikace, pa-
tří i internetové sociální sítě. Autorka se za-
měřila na nejpopulárnější z nich – na sociální 
síť Facebook. Řeší otázku, co je na Facebooku 
tak zajímavého a přitažlivého, proč se na něj 
lidé znovu a znovu přihlašují, proč ho větši-
nou už neopouštějí a proč by ho vlastně měli 
(anebo mohli) opouštět. Autorka hledá odpo-
vědi na tyto otázky na základě teoretických 
přístupů a kvalitativních rozhovorů vedených 
s mladými uživateli sociální sítě v českém pro-
středí. Vychází z Goffmanovy dramaturgické 
metafory, zkoumá prostředí Facebooku jako 
interakční region a zjišťuje, čím je tato sociální 
síť specifická.

BROŽOVANÁ, 138 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 160 KČ 
ISBN: 978-80-246-3306-0
E-KNIHA: 978-80-246-3324-4 (PDF) 
VYŠLO: LISTOPAD 2016

Marie Pospíšilová

Facebooková (ne)závislost
Identita, interakce a uživatelská 
kariéra na Facebooku

KAROLINUM

S příchodem internetu se proměnila povaha 
sociálních vazeb a interakcí. Objevily se nové 
způsoby, jak utvářet sociální kontakty, prostory, 
kde je možné spolu komunikovat, ale i nástroje, 
prostřednictvím kterých tyto interakce mohou 
probíhat. Mezi nástroje, které přinášejí nové 
způsoby komunikace, patří i internetové sociální 
sítě. Autorka se zaměřila na nejpopulárnější 
z nich – na sociální síť Facebook.

V polovině roku 2016 měl Facebook celo- 
světově 1,7 miliardy uživatelů, tento počet ale 
neustále narůstá. Nabízí se proto otázka, co je  
na Facebooku tak zajímavého a přitažlivého, proč 
se na něj lidé znovu a znovu přihlašují, proč ho 
většinou už neopouštějí a proč by ho vlastně měli 
(anebo mohli) opouštět.

Autorka hledá odpovědi na tyto otázky na 
základě teoretických přístupů a kvalitativních 
rozhovorů vedených s mladými uživateli sociální 
sítě v českém prostředí. Vychází z Goffmanovy 
dramaturgické metafory, zkoumá prostředí 
Facebooku jako interakční region a zjišťuje, čím 
je tato sociální síť specifická.
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Šance na dosažení 
vysokoškolského 
vzdělání v populaci osob 
se zdravotním postižením
ŠÁMALOVÁ, KATEŘINA

Tématem knihy je přístupnost vysokoškolské-
ho vzdělání pro osoby se zdravotním postiže-
ním. Teoretická část předkládá různá pojetí 
klíčových konstruktů práce a zasazuje je do 
tematického rámce – sociologie vzdělávání. 
Předmětem výkladu jsou také teorie vzdě-
lanostních nerovností, jejichž praktické dů-
sledky jsou popisovány v jednotlivých fázích 
vzdělávacího procesu. V rámci kvantitativní 
výzkumné studie je věnována pozornost mo-
tivaci zahájit studium, vlivům působícím na 
výběr studijního oboru, stejně jako překážkám, 
se kterými se mohou studenti v průběhu studia 
setkat, a zdrojům, které mohou k jejich překo-
návání využívat. 

Učit se být učitelem
STROUHAL, MARTIN (ED.)

Cílem knihy je přispět k diskusi o žádoucí 
podobě učitelského vzdělání. Kniha předsta-
vuje texty autorů, kteří se dlouhodobě zabý-
vají otázkami učitelské profese a vzdělávání 
v kontextu filosofie a sociologie výchovy, vy-
sokoškolské didaktiky, osobnostně-sociálního  
rozvoje i samotné pedeutologie. V pluralitě 
uvedených perspektiv autoři diskutují např. 
o důsledcích absence ideje vzdělanosti pro uni-
verzitní provoz a učitelskou přípravu, význa-
mu filosofického vzdělání budoucích učitelů, 
různých podobách vztahu mezi teorií a praxí 
v kontextu vyučování pedagogiky a psycholo-
gie na fakultách připravujících budoucí učitele, 
perspektivách vysokoškolské didaktiky nebo 
o problematice profesních kompetencí vzděla-
vatelů budoucích učitelů s využitím konceptu 
„učitele v roli modelu“.

BROŽOVANÁ, 162 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 220 KČ | ISBN: 978-80-246-3469-2
E-KNIHA: 978-80-246-3491-3 (PDF) 
VYŠLO: LISTOPAD 2016

Kateřina Šámalová

Šance na dosažení 
vysokoškolského vzdělání
v populaci osob
se zdravotním postižením

KAROLINUMVzdělání je nástrojem vzestupné sociální mobility, proto je 
nutné zabezpečit rovný přístup k němu všem společenským 
skupinám bez ohledu na jejich sociální či zdravotní 
charakteristiky. Jednou z mnoha skupin, které čelí 
komplikovanému přístupu ke vzdělání, je populace osob 
se zdravotním postižením; ty se v různých fázích svých 
vzdělávacích trajektorií setkávají s omezeními a překážkami, 
které jim dosažení vyšších úrovní vzdělání ztěžují.

Ústředním tématem knihy je přístupnost 
vysokoškolského vzdělání pro osoby se zdravotním 
postižením, tedy šance, že se plnohodnotně integrují 
do akademického života a prostředí a zdárně absolvují 
studium na vysoké škole. Teoretická část předkládá 
různá pojetí klíčových konstruktů práce a zasazuje je 
do příslušného tematického rámce – sociologie vzdělávání. 
Předmětem výkladu jsou rovněž teorie vzdělanostních 
nerovností, jejichž praktické důsledky jsou popisovány 
v jednotlivých fázích vzdělávacího procesu osob 
se zdravotním postižením.

V rámci kvantitativní výzkumné studie, provedené 
na Univerzitě Karlově na totálním výběru studentů 
se zdravotním postižením, je pozornost věnována především 
motivaci těchto studentů zahájit vysokoškolské studium, 
vlivům působícím na výběr studijního oboru, stejně jako 
překážkám, se kterými se mohou studenti v průběhu 
studia setkat, a zdrojům, které mohou k jejich překonávání 
využívat. S využitím těchto poznatků je v závěru studie 
sledována úspěšnost studentů se zdravotním postižením 
v průběhu vysokoškolského studia.
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íOdigent od et aute simossitaque volendu cidust 
imus eatem iumquam et occus que est quam 
quate nus pero et, nulparum earuptat ad mi, ut 
pedis eos idus. Ut fugia venime voluptatis voles 
et, quas eatias rem fugit es enihil illupta explignis 
doloritis volupta ecearcil ium reriatem eum qui 
bea cuptatem reprateni omni dolor sitaectae 
pelent, quiberrum re et porrum est, nonem la 
vendit quatio. Nam, utenienis aut atur, evel 
moluptatiis expel invenih ictemod itatiumquidi 
occabori dolorio. Faccum rem faccum evenis 
etus apiendae nate pelis nulpa quam quas aliqui 
volorehendam rende num se del intem quaspit 
istiant dolent, que vel im quam ut eos eiume 
pliquid ererestia cullique num quiam, si sequodi 
cus que eturent explabo ratust, qui nem iducium 
que ligenis pratquam acculparum quia pratisciet 
rest que molore parunde estia quaecatur sumque 
veliquae. Et quam evenimped quis moluptat audit 
ut perchic ipsant, assimagnis seratur, unt 
di del moditatur, ommoluptatis asperumqui 
nuscimus. Pe sequi con estiore mostrum ne 
preriore sum quae por moluptaturis eum lantiur, 
que offi  cae cullaces magnis rectae nullab inctasp 
itiatecto doluptatet reiume et, tenis et abo.

Martin Strouhal (ed.)

Učit se být učitelem
K vybraným problémům
učitelského vzdělávání

KAROLINUM
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Vzdělání a dnešek
STROUHAL, MARTIN –  
ŠTECH, STANISLAV (EDS.)

Monografie Vzdělání a dnešek představuje 
texty českých a slovenských vysokoškolských 
učitelů a badatelů v oblasti pedagogiky, psy-
chologie, sociologie a filosofie výchovy, kteří 
se zabývají otázkami teorie vzdělání. Kniha te-
matizuje problémy vzdělanosti z různých per-
spektiv a sleduje specifickou logiku, rozpory 
a otázky těchto problémů: zahrnuje historické, 
metodologické a filosofické texty a perspek-
tivy, ale také texty se sociopolitickým pře-
sahem, zaměřené k problémům ideologizace 
soudobých konceptů vzdělání. Monografie při-
bližuje historické předobrazy soudobých pro-
blémů v teorii vzdělání, obraz světa vzdělanců 
J. A. Komenského, fenomenologickou analýzu 
soudobých koncepcí vzdělání, úlohu metafor, 
ideové a organizační změny v podobách uni-
verzitního vzdělávání, akademické cíle základ-
ního vzdělávání ad.

V polovině 90. let dokonce v debatě o podo-
bě nového školského zákona poprvé otevřeně 
zazněla úvaha o zdánlivě právně formálním 
detailu. Týkala se formulace „povinná školní 
docházka“. Kritici tradiční podoby školy argu-
mentovali tím, že povinné by mělo být pouze 
vzdělávání a že ze zákona je nutno vymazat 
„školní docházku“ jako jediný způsob dosa-
hování základního vzdělání. Předmětem zpo-
chybnění se tak u nás poprvé stala sama škola 
jako instituce a školní docházka jako uznáva-
ný způsob socializace v naší kultuře. Poselství, 
které se tím do veřejného prostoru vyslalo, zní: 
vzdělání se dá dosahovat stejně kvalitně (spí-
še lépe) i jinými formami, mimo instituci školy. 
Šlo o nevýznamnou epizodu v turbulentní době 
hledání nových cest, nebo jde o symptom tr-
valejší tendence ustupujícího významu školy 
jako instituce? 

BROŽOVANÁ, CCA 250 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3558-3
E-KNIHA: 978-80-246-3575-0
VYJDE: JARO 2017

Martin Strouhal
Stanislav Štech (eds.)

Vzdělání a dnešek

KAROLINUM
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Averzivní demokracie
Dědictví a originalita  
v demokratické tradici
NORVAL, ALETTA 
(PŘEKLAD BÍBA, JAN)

Události posledních desetiletí od pádů auto-
ritářských režimů východní Evropy přes ba-
revné revoluce, arabské jaro až po současnou 
krizi demokracie v etablovaných liberálních 
demokraciích Západu oživily zájem o demo-
kratickou teorii a praxi, o demokratickou tra-
dici a o nově se objevující formy participace. 
Aletta J. Norval se ve své knize Averzivní de-
mokracie zaměřuje právě na tuto souhru mezi 
dědictvím demokratické tradice a její inovací 
a nabízí nové pojetí vzniku a formování de-
mokratických požadavků, vztahů mezi obča-
ny, demokratické subjektivity a imaginace. Ve 
svém tázání se obrací k pozdní filozofii Ludvi-
ga Wittgensteina a kriticky se vymezuje vůči 
dominantním trendům současné demokratic-
ké teorie v podobě deliberativní a poststruk-
turalistické radikální demokracie. Pro českého 
čtenáře je kniha navíc zajímavá tím, že vychá-
zí ze zkušenosti s jihoafrickým apartheidem 
a nabízí tak jinou perspektivu vyrovnávání 
se s autoritářskou minulostí.

BROŽOVANÁ, 238 STRAN, 1. VYDÁNÍ
CENA: 280 KČ | ISBN: 978-80-246-3138-7
VYŠLO: ZÁŘÍ 2016

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.
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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.
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Hegemonie a socialistická 
strategie
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Pud u Freuda
KUČERA, MILOŠ

Monografie si klade otázky, jak Freud pře-
mýšlel, na jaký rozpor nebo nedostatek svých 
předchozích textů reagoval, ale také, jak mo-
hou být další interpretace či resumé jeho díla 
zavádějící. Vybraná série Freudových děl před-
stavuje korpus dat, jímž nás autor chronologic-
ky provází.

Obsahová osa knihy je výsledkem určité-
ho předběžného čtení Freuda a programového 
přístupu k němu. Autor si na základě dosavad-
ní zkušenosti vybírá určité hledisko – hledis-
ko pudu –, který podle názoru autora odlišuje 
freudismus od ostatních myšlenkových prou-
dů, a k některým bodům – k průběžným prvot-
ním interpretacím – se po dočtení Freudových 
textů znovu vrací.

Autor chce dokázat, že přečtení několika pů-
vodních textů Freuda (kdyby v němčině, bylo 
by to ideální) musí zájemci o psychoanalý-
zu (studentovi, ale i profesionálovi zejména 
z oblasti společenských věd) přinést pozná-
ní nesrovnatelné se čtením jakkoli zdařilých 
résumé, byť opakovaných a z více stran. Jich 
lze jistě použít k nějaké standardní zkouš-
ce, dotazující se po definicích, ale nedosáhne 
se jimi pochopení, „plné intence“. Eventuální 
résumé si člověk musí udělat sám, pokud to 
vůbec lze a pokud je to vůbec nutné. Cílem by 
mělo být spíš pochopit, jak Freud přemýšlel: na 
jaký rozpor nebo nedostatek svých předcho-
zích textů reagoval, když nově zavedl ten či 
onen pojem, proč ho zas třeba nahradil…

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3466-1
E-KNIHA: 978-80-246-3520-0 (PDF) 
VYJDE: LÉTO 2017
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Obecná psychologie
Dílčí aspekty lidské psychiky 
a jejich orgánový základ
VÁGNEROVÁ, MARIE

Publikace se zabývá základními aspekty lid-
ské psychiky a metodami, které slouží k po-
znání a hodnocení jednotlivých psychických 
projevů a funkcí. Autorka vychází z vymezení 
obecné psychologie a jejího postavení v sys-
tému psychologických věd, především ale zo-
hledňuje skutečnost, že lidská psychika má 
také svůj orgánový základ, který umožňuje 
její rozvoj a ovlivňuje způsob jejího fungování – 
a tím je mozek. Kniha tak klade důraz právě 
na biologický kontext psychologických pro-
cesů, na uvedený orgánový základ psychiky 
a na proměny probíraných psychických funkcí 
v různých věkových obdobích.

Psychologie  
celoživotního vývoje
BLATNÝ, MAREK (ED.)

Psychologie celoživotního vývoje se jako sa-
mostatný obor etablovala ve druhé polovi-
ně 20. století. Na rozdíl od tradiční vývojové 
psychologie, která se věnuje především vývo-
ji v dětství a adolescenci, se zabývá vývojem 
a změnami člověka v průběhu celého životního 
cyklu. Jde o disciplínu multioborovou, protože 
studuje nejen psychologické faktory lidské-
ho vývoje, ale i sociální, kulturní a historický 
kontext. Monografie je rozdělena do tří částí. 
První se věnuje hlavním teoriím celoživotního 
vývoje s důrazem na moderní přístupy. Druhá 
část podává popis vývojových stádií založe-
ný na současném empirickém výzkumu. Tře-
tí, závěrečná část představuje klíčová témata 
lidského života: úspěšný vývoj, štěstí či životní 
smysluplnost.

VÁZANÁ, 416 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 390 KČ | ISBN: 978-80-246-3268-1
E-KNIHA: 978-80-246-3295-7 (PDF) 
VYŠLO: LISTOPAD 2016

BROŽOVANÁ, 290 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 340 KČ | ISBN: 978-80-246-3462-3
E-KNIHA: 978-80-246-3524-8 (PDF) 
VYŠLO: LEDEN 2017

OBECNÁ 
PSYCHOLOGIE
Dílčí aspekty lidské psychiky a jejich orgánový základ
Marie Vágnerová

Karolinum
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Před úsvitem, po ránu
Eseje o dětech a rodičích
KOUKOLÍK, FRANTIŠEK

Druhé vydání titulu Františka Koukolíka za-
hrnuje deset esejí o vývoji lidského mozku před 
narozením, v kojeneckém, batolecím, předškol-
ním a školním věku včetně dospívání. Autor 
při svém výkladu vychází z hlubokého zakoře-
nění duševních funkcí našeho druhu v evoluč-
ní minulosti; ze skutečnosti, že děti ještě před 
narozením „vědí“, aniž by si to uvědomovaly 
a byly s to přímo sdělit; z vývoje niterného ži-
vota vlivem zevního prostředí; a ze skupiny 
objevů dokazujících vzájemný vztah empatie, 
mentalizace a sebeuvědomování kořenů lid-
ství. Zvláštní prostor je věnován inteligenci, 
vývoji jáství a vývoji vztahu mezi jedincem 
a skupinou.

BROŽOVANÁ, CCA 230 STRAN,  
2. PŘEPRACOVANÉ VYDÁNÍ 
VYJDE: JARO 2017

Eseje o vývoji lidského mozku 
před narozením, v kojeneckém, 
batolecím, předškolním a škol-
ním věku včetně dospívání. 
Uchovávají čtyři směry pozná-
ní z vydání prvního: zakořenění 
duševních funkcí našeho druhu 
v evoluční minulosti; děti před 
narozením a počínaje prvními 
okamžiky po něm „vědí“; vývoj 
niterného života vlivem zevní-
ho prostředí; objevy dokazují-
cí vztah empatie, mentalizace 
a sebeuvědomování.

FRANTIŠEK KOUKOLÍK

ROZHODOVÁNÍ
KAROLINUM
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ÍRozhodujeme esteticky, ekonomicky, právně, morálně, politicky, 
takticky a strategicky, sociálně i nábožensky. Rozhodujeme 
v nejistých situacích. Rozhodovat se musíme snad v každém 
vědomém okamžiku života. Záleží na míře altruismu, schopnosti 
kooperovat, na citu pro spravedlnost, na velkorysosti, míře 
důvěry a důvěřivosti, na péči o vlastní reputaci. Zrovna tak záleží 
na vlastnostech opačných: závisti, podrazáctví, nenávisti, škodolibosti, 
otrlosti, bezcitnosti, chamtivosti, surovosti, na předsudcích, malosti… 
Záleží na kontextu, v němž se rozhodujeme, a třeba i na náladě.

Všechna rozhodnutí mají příčiny a důsledky. Často je neznáme, 
nerozumíme jim, nebo si je mylně vykládáme. Zevní i niterné 
důsledky rozhodnutí, prosté i osudné, si neseme dál – někdy po celý 
život. Může na nich nějakým způsobem záviset naše vlastní existence 
stejně jako život několika, ale i velkého počtu dalších lidí.

Na rozhodování se významně podílí činnost mozku, která našemu 
vědomí přímo přístupná není – o to víc bychom o ní měli vědět. 
Rozhodováním se zabývá rozvětvená teorie postavená na evoluční 
biologii, psychologii, ekonomii, neurovědách i fi lozofi i. Výhodou 
je dnes možnost prostřednictvím moderních zobrazovacích metod 
sledovat aktivitu v lidském mozku, tedy co se lidem v rozmanitých 
situacích „děje v hlavě“.

Záměrem textu je přiblížit co nejpřístupnější formou současný stav 
teorie rozhodování co největšímu počtu motivovaných čtenářů 
a pokusit se ukázat, co může teorie znamenat pro praxi. Zdaří-

-li se dílo, mohlo by to pomoci snížit počet rozhodnutí mylných 
nebo dokonce stupidních. Kniha vychází z materiálu mnoha set 
výzkumných prací cílených na danou problematiku a v posledních 
letech uveřejněných v prestižních světových vědeckých časopisech.

rozhodovani_mont.indd   1 5/27/16   3:05 PM

František koukolík 

sociální
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O SVOBODNÉ VŮLI
O PRÁVNÍM ROZHODOVÁNÍ A NEUROVĚDĚ
O LÁSCE
O KULTURNÍ NEUROVĚDĚ
O PŘESAHU NEBOLI TRANSCENDENCI
O ČASU

NEJSPANILEJŠÍ
ZE VŠECH BOHŮ

ESEJE

FRANTIŠEK KOUKOLÍK

KAROLINUM
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O MOZKU, VĚDOMÍ
A SEBEUVĚDOMOVÁNÍ

FRANTIŠEK KOUKOLÍK KAROLINUM
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Nejtěžší otázka bohů, polobohů, démonů, světců, pohád-
kových postav či Sfi ngy, již kladli člověku, zněla: „Kdo 
jsi?“

Pravděpodobně nejmučivější otázka, jíž se vždy trápili 
fi lozofové, básníci, mystici, teologové, psychologové stej-
ně tak jako lidé, jimž se rozvíjí schizofrenie, někteří psy-
chopati s náhledem, lidé s disociací dříve označovanou za 
hysterii, lidé nešťastní a odcizení, zní: „Kdo jsem?“

„Kde jsem to byl?“ ptají se lidé probuzení z  hluboké-
ho barvitého snu. „Kdo je?“ ptají se matky autistických 
dětí. „Kde je jeho Já, jeho duše, kde je ten člověk?“ chtějí 
vědět příbuzní pacientů ve vegetativním stavu či ve sta-
vu, jemuž se říká minimální vědomí. „Co bude po smrti?“ 
touží zjistit mnozí z nás a na mysli máme: „Co bude po 
smrti s mým Já? Kde budu?“

Otázka vědomí a sebeuvědomování bývala doménou fi lo-
zofi e, psychologie, případně poezie. Nemáme-li na mysli 
vědomí a jeho poruchy v úzce lékařském, neurologickém 
smyslu, zdála se otázka vědecky neřešitelná a badatelé se 
jí ještě před nedávnem vyhýbali v obavě, že jejich úvahy 
nikdo nebude brát vážně. V roce 2013 již začínáme lépe 
vědět, co, kde, jak a proč tvoří jev, jemuž se říká Já, Self, 
jáství, sebeuvědomování; jak funguje ve zdraví, při změ-
něných stavech – například ve spánku, v  průběhu anes-
tezie a hypnózy, ale i v nemoci, třeba při schizofrenii či 
autismu. Lepší pochopení lidského „já“ je cestou k lepší-
mu pochopení lidského naturelu.

ja_o mozku_mont.indd   1 3/19/13   2:20 PM

JIŽ VYŠLO:
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Podoby  
antisemitismu v Čechách 
a na Slovensku  
v 20. a 21. století
VRZGULOVÁ, MONIKA –  
KUBÁTOVÁ, HANA A KOL.

Monografie analyzuje diskursivní a vizuální 
formy obrazu Žida v české a slovenské větši-
nové společnosti. Příspěvky se zabývají otáz-
kou, jak se v průběhu 20. a 21. století utvářel 
pojem „Žid“ nebo „židovský“ a jak se v sou-
vislosti s tímto „cizím“ obrazem utvářel obraz 
„nás“ samotných. Badatelé přesvědčivě ukazu-
jí, že antisemitismus není vázaný na skutečné-
ho nebo domnělého nepřítele, nýbrž na (sebe)
legitimizační konstrukty. Předkládaná kniha 
je založena na využití dobového tisku, orál-
něhistorických životopisných rozhovorů, pa-
mětí a archivních dokumentů. 

Instability  
in the Middle East
Structural Causes and Uneven 
Modernisation 1950–2012
ČERNÝ, KAREL 
(PŘEKLAD JONES, PHILIP)

Kniha nabízí výklad kořenů blízkovýchod-
ní nestability s pomocí teoreticky původní 
a empiricky podložené historicko-sociologické 
srovnávací analýzy a nabízí alternativní per-
spektivu vycházející z vysoce nerovnoměrného 
a nesynchronizovaného tempa změn v jednot-
livých dimenzích blízkovýchodní moderniza-
ce. Soustředí se na pod povrchem politického 
soupeření probíhající hluboké a dlouhodobé 
kumulativní demografické, sociální a ekono-
mické změny. Na změny, které jdou od konce 
2. světové války napříč celým regionem. 

BROŽOVANÁ, 242 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3461-6
E-KNIHA: 978-80-246-3495-1 (PDF) 
VYJDE: JARO 2017

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3427-2
E-KNIHA: 978-80-246-3191-2
VYJDE: JARO 2017

Monika Vrzgulová, 
Hana Kubátová a kol.

Podoby antisemitismu 
v Čechách a na Slovensku 

ve 20. a 21. století

KAROLINUM

Kolektivní monografie o podobách 
antisemitismu v Čechách a na Slovensku 
analyzuje diskursivní a vizuální formy 
obrazu Žida v české a slovenské většinové 
společnosti. Příspěvky se zabývají otázkou, 
jak se v průběhu 20. a 21. století utvářel 
pojem „Žid“ nebo „židovský“ a jak se 
v souvislosti s tímto „cizím“ obrazem utvářel 
obraz nás samotných. Autoři jednotlivých 
studií se ve svých analýzách tematicky 
obracejí k otázce kontinuity a transformace 
těchto zrcadlových obrazů a zároveň 
zkoumají vztah identity a (politické) 
moci. Na příkladu Protektorátu Čechy 
a Morava, válečného slovenského státu, 
komunistického Československa, ale také 
soudobých reálií přesvědčivě ukazují, že 
antisemitismus není vázaný na skutečného 
nebo domnělého nepřítele, nýbrž na  
(sebe)legitimizační konstrukty. Kniha 
čerpá z dobového tisku, orálněhistorických 
životopisných rozhovorů, pamětí 
a archivních dokumentů. Také proto je 
publikace určena nejenom akademické obci 
a učitelské veřejnosti, ale všem zájemcům 
o fenomén antisemitismu, jeho projevy 
a vývoj ve 20. století a v současnosti.
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… poučené „přemítání“ o případ-
ných podobnostech mezi svě-
tem islámu a Evropou v době 
moderny, kde se ovšem sociál-
ní konflikt rozvíjel v kontextu 
sekulárních ideologií a auten-
tického rozvoje ekonomických 
aspektů kapitalismu. Jak autor 
poukazuje, rozdíly v obou mak-
rosystémech jsou dány tím, že 

„k nerovnoměrnému vývoji do-
chází v kontextu diskreditace 
sekulárních ideologií a islám-
ského náboženství, které posky-
tuje politicky relevantní symbo-
ly, koncepty a imaginaci“.  

— Miloš Mendel 
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Moc krásy
Pomáhá krása a atraktivita 
k životnímu úspěchu?
MATĚJŮ, PETR – HAMPLOVÁ, DANA – 
HAMPL, PETR – LOUŽEK, MAREK A KOL.

Může být atraktivita chápána jako „investiční 
strategie“? Zvyšuje krása šance na vzestupnou 
sociální mobilitu a má větší vliv na úspěch než 
klíčové kompetence? Autoři publikace odpo-
vídají na řadu otázek, jimž se zatím naše so-
ciologie a ekonomie vyhýbala, ačkoli světová 
ekonomie i sociologie roli krásy a atraktivity 
v úspěchu, práci i životě věnuje čím dál větší 
pozornost. Publikace vychází z rozsáhlého vý-
zkumu a věnuje se souvislostem mezi atrakti-
vitou, vzděláním, profilem osobnosti, sebevědo-
mím, povoláním a příjmy.

Není překvapivé, že krásní lidé přitahují více 
přátel, mají více milenců a partnerů. Eliza-
beth Taylor se vdala osmkrát a mnoho filmo-
vých hvězd přiznává, že mělo stovky milenců. 
Atraktivní lidé získávají ve svých zaměstná-
ních více zákazníků, klientů, kontaktů, men-
torů, sponzorů a příznivců. Atraktivní jedin-
ce vnímáme jako inteligentnější, schopnější 
a upřímnější a podle toho se k nim i chováme. 
Více je podporujeme a častěji s nimi navazuje-
me spolupráci jakéhokoli druhu, což platí i pro 
jedince, které neznáme. Proto snadněji dostá-
vají dobrou práci a jsou i častěji povyšováni 
a dosahují vyšších příjmů. Prodají totiž více 
produktů, služeb a nápadů, vyhrají více soud-
ních případů. Krása dokonce zvyšuje produk-
tivitu. Existují studie, které prokazují, že raději 
koupíme produkt od atraktivního prodejce, a to 
i tehdy, jedná-li se o totožný produkt nabízený 
méně atraktivním prodejcem, dáme přednost 
jednání s atraktivním jedincem, kterého ne-
známe, a to bez ohledu na konkrétní výhody, 
které by nám to mohlo přinést (…). 

BROŽOVANÁ, CCA 200 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
VYJDE: JARO 2017 

Ženy nemají monopol na erotic-
kou moc, ale přesto mají větší 
erotický kapitál než muži, a to 
jim dává významnější poten-
ciální výhodu při vyjednává-
ní s muži. Ženy jsou si vědomy, 
že vysoká úroveň atraktivity 
a erotického kapitálu dokáže 

„koupit“ žádoucí muže – ty s pe-
nězi a statusem, kteří vyjadřu-
jí rodinné hodnoty a dokáží se 
úspěšně prezentovat.
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Ruprechtice:  
Veřejný prostor  
podle mentálních map
SPALOVÁ, BARBORA – UMLAUF, 
VÁCLAV – TREBICKÁ, IVANA – 
FOJTOVÁ, ROMANA – PRIŠČÁKOVÁ, 
LAURA

Studie zkoumá utváření veřejného prostoru 
v Liberci-Ruprechticích skrze dvouletý in-
terdisciplinární výzkum sociologů, filosofů 
a architektů. Výzkum se soustředil na sběr 
mentálních map a provedl jejich komplex-
ní vyhodnocení odborníky z různých oblastí. 
Studie zkoumala prozatím opomíjenou oblast 
mentálních map dětí a jejich vnímání veřej-
ného prostoru. Z průniku oral history přístupu 
a techniky mentálního mapování vznikla při 
výzkumu nová kategorie tzv. „vzpomínkových 
map“. 

Jak studovat aktéra 
a sociální změnu 
z perspektivy historické 
sociologie
MASLOWSKI, NICOLAS –  
ŠALANDA, BOHUSLAV (EDD.)

Kniha se věnuje problematice sociální změny 
a různých badatelských přístupů k ní. Jedná 
se o příspěvek k rozvoji sociohistorické per-
spektivy, pochopené jako multidisciplinár-
ní způsob zachycení dlouhodobých procesů 
a změn. Ty jsou představovány v klíčových 
studiích, v nichž se autoři věnují politickým 
událostem a jejich vlivu na obyvatele, ale také 
kulturní život českých zemí. Aktérství před-
stavuje vlastnost sociálního subjektu, jenž má 
úlohu hybatele jednání v určitém vysvětlujícím 
modelu. Autoři nevynechali ani teoretický rá-
mec, který je nutný pro jejich zkoumání. 

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3504-0
E-KNIHA: 978-80-246-3536-1 (PDF) 
VYJDE: JARO 2017

BROŽOVANÁ, 262 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3438-8
E-KNIHA: 978-80-246-3455-5 (PDF) 
VYJDE: JARO 2017

Vnímání společného prostoru 
a veřejných občanských akti-
vit zásadním způsobem utváří 
charakter města či obce. Jak 
občané vnímají veřejný prostor? 
Co si pod tímto termínem před-
stavují? Jak tato charakteris-
tika zapadá do představy obce 
či města, kterou každý z nás 
vědomě či nevědomě nosíme 
v hlavě? Tyto otázky se staly 
metodologickým vodítkem vý-
zkumu, jehož výsledky shrnuje 
předložená publikace, určená 
pro širokou veřejnost.

Především nastala kumulace in-
stitucí, produktů, artefaktů, ale  
i lidí. Moderním termínem: akté-
rů. Obecně řečeno, nabídka pře-
sahuje poptávku. Vznikají le gi - 
timní otázky typu bez koho (per-
sonálně) a čeho (věcně a ideo vě)  
se mohu obejít.  

— Na koho se nedostalo: Místo epilogu 
(Bohuslav Šalanda)
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Fyziologické aspekty 
výkonu ve sportovním 
lezení
BALÁŠ, JIŘÍ

Sportovní lezení prošlo za uplynulá tři dese-
tiletí dramatickým vývojem: z aktivity něko-
lika nadšenců se stalo soutěžním sportem, 
který byl začleněn do programu olympijských 
her, zároveň je ale také součástí školních os-
nov i terapeutických programů a stále více 
lidí si lezení volí jako náplň volného času. Cí-
lem publikace je poskytnout přehled součas-
ných odborných studií k otázkám výkonu ve 
sportovním lezení. Jejím jádrem je syntéza 
poznatků o struktuře lezeckého výkonu, o po-
suzování somatických a funkčních předpokla-
dů u sportovních lezců a o fyziologické odezvě 
organismu na lezeckou zátěž. Kniha je určena 
studentům tělesné výchovy, trenérům, fyziote-
rapeutům a dalším.

Elektroencefalografické 
koreláty pohybového 
chování a výkonnostní 
zátěže
PÁNEK, DAVID

Tato práce se věnuje problematice vyhodno-
cení a interpretace změn elektrické aktivity 
mozku v průběhu prolongované fyzické aktivi-
ty. Práce představuje novou metodiku vyhod-
nocení intracerebrálních zdrojů mozkové akti-
vity pomocí programu sLORETA v kombinaci 
s metodami zátěžové fyziologie. Ukazuje na 
možnosti zobrazení mozkové aktivity, včetně 
hlubokých mozkových struktur, za součas-
né monitorace aktuální metabolické úrovně. 
Tímto způsobem je možné hodnotit probíhající 
mozkové děje za aerobního a anaerobního me-
tabolismu a dokonce poměrně citlivě předem 
dávkovat požadovanou fyzickou zátěž. 

BROŽOVANÁ, 280 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 340 KČ | ISBN: 978-80-246-3361-9
E-KNIHA: 978-80-246-3393-0 (PDF) 
VYŠLO: LISTOPAD 2016

BROŽOVANÁ, CCA 80 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3435-7
E-KNIHA: 978-80-246-3459-3 (PDF) 
VYJDE: LÉTO 2017

KAROLINUM

Jiří Baláš

Fyziologické
aspekty výkonu
ve sportovním
lezení

Sportovní lezení prošlo za uplynulá tři desetiletí 
dramatickým vývojem: z aktivity několika nadšenců 
se stalo soutěžním sportem, který byl začleněn 
do programu olympijských her, zároveň je ale také 
součástí školních osnov i terapeutických programů a stále 
více lidí si lezení volí jako náplň svého volného času.

Tato kniha si neklade za cíl podat ucelený návod, 
jak trénovat nebo vést terapeutický program, jejím 
cílem je poskytnout přehled současných odborných 
studií k otázkám výkonu ve sportovním lezení. Jádrem 
publikace je syntéza poznatků o struktuře lezeckého 
výkonu, o posuzování somatických a funkčních 
předpokladů u sportovních lezců a o fyziologické odezvě 
organismu na lezeckou zátěž. Kniha je určena studentům 
tělesné výchovy, trenérům, instruktorům, fyzioterapeutům, 
tělovýchovným pracovníkům, ale i širší veřejnosti 
se zájmem o sportovní lezení.
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David Pánek

Elektroencefalografické 
koreláty pohybového chování 
a výkonnostní zátěže

KAROLINUM

Kniha se věnuje vyhodnocování a interpretaci změn 
elektrické aktivity mozku v průběhu prolongované 
fyzické aktivity. Představuje novou metodiku vyhodno-
cení intracerebrálních zdrojů mozkové aktivity pomocí 
programu sLORETA v kombinaci s metodami zátěžové 
fyziologie. Text ukazuje na možnosti zobrazení mozkové 
aktivity, včetně hlubokých mozkových struktur, za sou-
časné monitorace aktuální metabolické úrovně. Tímto 
způsobem je možné hodnotit probíhající mozkové děje 
za aerobního a anaerobního metabolismu a dokonce 
poměrně citlivě předem dávkovat požadovanou fyzickou 
zátěž. Metodika má uplatnění nejen ve sportovní a reha-
bilitační medicíně, ale umožňuje prohloubit studium 
vlivu fyzické aktivity na mozkovou činnost u celé řady 
neurologických a interních onemocnění.
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Fylogeneze  
lidské lokomoce
KRAČMAR, BRONISLAV A KOL.

Monografie se zabývá vývojovými aspekty po-
hybu současného člověka v okolním prostře-
dí. Odkazuje k základům pohybu suchozem-
ských obratlovců, kteří před 360 miliony lety 
kolonizovali souš planety. Kniha je postavena 
na řadě kvalifikačních objektivizačních studií 
a obsahuje dosažitelnou relevantní odbornou 
literaturou z oborů kineziologie, fyzioterapie, 
paleontologické antropologie, biologie, neurolo-
gie a sportu. Úmyslně není zmíněn aspekt psy-
chologický, který by rozměr díla neúměrně roz-
šířil. Principy fylogeneze lokomoce obratlovců 
ovlivňují náš každodenní život. Předkládaná 
publikace by měla sloužit k iniciaci odborné 
diskuse v této oblasti a jako zdroj poznatků 
pro studenty věd o sportu, fyzioterapie a antro-
pologie. Kniha se snaží osvětlit některé obecně 
platné principy lidské lokomoce a může se tak 
stát zdrojem inspirace pro cvičitele, trenéry, 
sportovce, ale i pro další zájemce z řad laické 
veřejnosti.

BROŽOVANÁ, 466 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 420 KČ | ISBN: 978-80-246-3379-4
E-KNIHA: 978-80-246-3388-6 (PDF) 
VYŠLO: LISTOPAD 2016
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Martina Chrástková 
Radka Bačáková
a kolektiv

FYLOGENEZE
     LIDSKÉ 

LOKOMOCE

KAROLINUM

Monografi e se zabývá vývojovými aspekty pohybu současného člověka v okol-
ním prostředí. Odkazuje k základům pohybu suchozemských obratlovců, kteří 
před 360 miliony lety kolonizovali souš planety. Kniha je postavena na řadě kva-
lifi kačních objektivizačních studií a obsahuje dosažitelnou relevantní odbornou 
literaturou z oborů kineziologie, fyzioterapie, paleontologické antropologie, bio-
logie, neurologie a sportu. Úmyslně není zmíněn aspekt psychologický, který by 
rozměr díla neúměrně rozšířil.
Principy fylogeneze lokomoce obratlovců ovlivňují náš každodenní život. Před-
kládaná publikace by měla sloužit k iniciaci odborné diskuse v této oblasti a jako 
zdroj poznatků pro studenty věd o sportu, fyzioterapie a antropologie. Kniha se 
snaží osvětlit některé obecně platné principy lidské lokomoce a může se tak stát 
zdrojem inspirace pro cvičitele, trenéry, sportovce, ale i pro další zájemce z řad 
laické veřejnosti.
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Teorie obrazu
Eseje o verbální  
a vizuální reprezentaci
MITCHELL, W. J. T. 
(PŘEKLAD HANUS, ONDŘEJ –  
CHLUMSKÁ, LUCIE – PRŮCHOVÁ, 
ANDREA)

Publikace je souborem esejí, které se postup-
ně věnují jednotlivým aspektům vztahu textu 
a obrazu. Mitchell rozebírá reprezentace ob-
razové i verbální, souvislosti obrazu a jazyka, 
a to vše dokládá na velmi široké škále prak-
tických ukázek z každodenního života. Zákla-
dem Mitchellova přístupu je interdisciplinari-
ta: jeho hlavní argument pro multidisciplinární 
náhled vychází z obavy, že důkladná lingvis-
tická interpretace obrazů fakticky brání jejich 
hlubšímu porozumění. Zjednodušeně můžeme 
konstatovat, že obrazům, které nás obklopují, 
se sice nemůžeme bránit, ale můžeme jim lépe 
rozumět, a tak činit svět lepším.

Kniha je vhodnou vstupní branou do světa 
obrazů, nástrojem a pomůckou pro lepší pocho-
pení vizuální složky světa, ve kterém  žijeme.

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3202-5
VYJDE: JARO 2017

S rozšířením filmu, televize a nových médií jsme každodenně doslova zaplaveni 
obrazy a vizualita se stává dominantní a často prvoplánovou a manipulativní 
bránou vnímaní světa. Studium vizuální kultury tak může dopomoci k lepší ori-
entaci a dekódování skrytých významů v komunikaci. Edice Vizuální kultura je 
zaměřena na širší odbornou veřejnost a čtenáře se zájmem o obraz, vizualitu, vi-
zuální kulturu, fotografii, fotožurnalistiku a další formy obrazu a jeho fungování 
ve společnosti. Přináší aktuální díla zabývající se obrazovou tematikou, původní 
texty domácích autorů, stejně jako překlady důležitých a aktuálních zahranič-
ních textů.

W. J. T. 
Mitchell

Teorie 
obrazu
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Novozákonní teologie 
a hledání její závažnosti
HATINA, THOMAS R. 
(PŘEKLAD BALCAR, MICHAL)

Teologie Nového zákona vyvolává řadu otázek, a to 
nejen v rámci vlastního oboru, ale i ve vztahu k ji-
ným oblastem humanitních věd. Hlavní otázka se 
ale týká aktuálnosti dva tisíce let starých spisů 
v dnešním světě. Jak sdělovat starobylé myšlen-
ky, které byly zaznamenány v cizím jazyce, cizím 
čase a cizí kulturou, současnému posluchači? Pu-
blikace Thomase R. Hatiny, kanadského novo-
zákoníka českého původu, slouží jako metodický 
úvod do oblasti novozákonní teologie, který je ur-
čen širokému okruhu čtenářů. Ukazuje, jak se no-
vozákonní teologové potýkali (a potýkají) s pro-
blematikou vztahu mezi historickou rekonstrukcí 
Nového zákona a jeho interpretací v moderním světě.

Zápolení o pravdu,  
naději a lidskou důstojnost
Česká katolická teologie 1850–1950 
a výzvy přírodních věd
POSPÍŠIL, CTIRAD VÁCLAV

Přepracované a rozšířené vydání publikace před-
stavuje poměr dobové teologie k vizi evolučního 
vzniku lidstva. Autor zachycuje nejen postoje čes-
kých teologů, ale i těch, kdo tuto koncepci vzniku 
lidstva propojovali s křesťanskou teologií stvoření 
a antropologií již od posledních desetiletí 19. století 
a na počátku století dvacátého. V českém prostře-
dí dosud nezpracovaná tematika dokládá, že postoj 
teologů nebyl zdaleka jednoznačně zamítavý a že 
již od dvacátých let minulého století bylo přijímání 
vzniku lidského těla evolucí vcelku běžným stan-
dardem katolické teologie stvoření.

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.

BROŽOVANÁ, CCA 350 STRAN, 1. 
VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3201-8
E-KNIHA: 978-80-246-3215-5 (PDF) 
VYJDE: JARO 2017 

Rád bych, aby mezi mými 
čtenáři byli teologové, du-
chovní, ale také laici, kte-
ré otázka aktuálnosti Pís-
ma nenechává chladnými. 
Moje kniha není teologií 
Nového zákona. Má být 
průvodcem, jenž čtenáři 
pomůže zorientovat se ve 
způsobu, jakým se novozá-
konní teologové potýkali s 
problematikou historicity 
(tj. popisu) Nového zákona 
a jeho výkladu (tj. normati-
vity) v současném světě.

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

BROŽOVANÁ, 2. VYDÁNÍ
ISBN: 978-80-246-3441-8
E-KNIHA: 978-80-246-3530-9
VYJDE: JARO 2017
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Ministerium verbi
Kázání o mši svaté,  
o posledních věcech člověka  
a o rozličných aspektech víry
KAJPR, ADOLF

(K VYDÁNÍ PŘIPRAVIL  
VOJTĚCH NOVOTNÝ)

Kniha přináší soubor promluv Adolfa Kajpra 
(1902–1959), jezuitského kněze, proslulého re-
daktora i publicisty a neméně věhlasného 
kazatele, jehož „služba slova“ měla velký vliv 
na katolické věřící i na veřejné mínění jeho 
doby. Vynesla mu obdiv a úctu, ale i zášť a pro-
následování – byl vězněn v nacistických kon-
centračních táborech (1941–1945) i v komu-
nistických žalářích, kde zemřel (1950–1959). 
Edice přináší sto čtyři dochovaných, dosud 
(až na dvě výjimky) nepublikovaných kázá-
ní, z nichž většina byla pronesena v letech 
1945–1950. Z hlediska obsahu jsou kázání čle-
něna do tří skupin: cyklus o mši svaté, cyklus 
o posledních věcech člověka, skupina kázá-
ní o rozličných aspektech víry. Úvodní studie 
zasazuje Kajprova kázání do širšího kontextu 
jeho života.BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 

ISBN: 978-80-246-3468-5
E-KNIHA: 978-80-246-3494-4 (PDF) 
VYJDE: JARO 2017

Vím pouze jedno, že když jsme 
v roce 1941 stávali za prosinco-
vých večerů na mauthausen-
ském tzv. apelplacu, pouze my 
Češi ze zvláštního přídavkové-
ho trestu, a když tak míjely celé 
hodiny a déšť a sníh tam do nás 
pral a hlad a zima a noc nás 
prolézaly skrz na skrz, tehdy 
jsem za sebe a za nás všechny, 
kteří tam stáli se mnou, šep-
tal bez ustání slova ze Zdrá-
vas Královno: „Živote, sladkosti 
a naděje naše, vysvoboď nás 
odtud,“ a ta slova nebyla marná, 
ta slova mi vlévala sílu, a proto-
že jsem nebyl hodnější než dru-
zí, proto jsem pevně přesvědčen, 
že i ostatní všichni ve chvílích 
nejkritičtějších z Mariina srdce 
tuto sílu dostali. Nezapomínej-
me tedy na ně, ale netruchle-
me pro ně, budeme na ně hrdi 
a buďme jich hodni.

Monografie je věnována neobyčejné osobnosti Adolfa Kajpra SJ 
(1902–1959), muže, jehož mezi věřícími katolické církve provází 
pověst světce a mučedníka. Představuje jeho životní osudy i jeho 
bibliografii a předkládá svědectví pamětníků o této mimořádné 
postavě českých církevních dějin. Podrobněji se zastavuje u listu 
Katolík. Představuje program a metodu, které mu Kajpr spolu se 
svými spolupracovníky vytkl. Kajpr přitom ve svém sociálním 
smýšlení dospěl až k otevřeným sympatiím k tomu, co lze v jeho 
stopách nazvat křesťanský socialismus. Z těchto premis pak lze 
porozumět tomu, jak má podle něho katolík rozumět společnosti, 
resp. státu, a jaké jsou konstitutivní prvky křesťanského vztahu 
k politice.

Autor Vojtěch Novotný (1971) působí jako docent dogmatické teologie  
na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
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Vojtěch Novotný

Maximální křesťanství
Adolf Kajpr SJ
a list Katolík

Monografie je prvním uceleným představením Zdeňka Bonaventury 
Bouše OFM (1918–2002), jednoho z nejpozoruhodnějších českých 
teologů druhé poloviny 20. století. Předkládá Boušův zevrubný 
životopis, jehož prizmatem jsou nahlíženy i dějiny místní církve. 
Rozsáhlá pozornost je věnována diachronní prezentaci Boušovy 
teologické, christologické a eklesiologické reflexe. Její vývoj se člení 
na dvě fáze – první se blíží tzv. manualistické teologii s prvky 
mysticismu, druhá, odvíjející se od poloviny 60. let, se vyznačovala 
výrazným příklonem k progresivním teologickým tendencím. Autor 
se nechal ovlivnit programem historicko-kritické četby Písma, 
demytologizace a odnáboženštění křesťanství i znovuobjevení jeho 
eschatologické povahy, kterou vyhlásili protestantští teologové první 
poloviny 20. století. Svou teologii konstruoval tak, aby podporovala 
cíl, k němuž chtěla směřovat církev své doby – totiž myšlenku 
o potřebě neustálé očisty a reformy církevního společenství. 
Monografie přináší i dokumentaci k Boušově životu a reflexi 
a přehled jeho písemného díla na Katolické teologické fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze.
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Vojtěch Novotný

Běda církvi
Bonaventura Bouše
burcující
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MŽivot a dílo Josefa Zvěřiny (1913–1990) představuje 

jeden z úhelných kamenů dějin katolické církve 
a teologické reflexe v českých zemích 20. století. 
Kniha Odvaha být církví nabízí zevrubné seznámení 
se Zvěřinovým životem v l. 1913–1967, tedy v období 
od narození do doby těsně předtím, než mu politické 
změny Pražského jara umožnily, aby v reakci na 
potřeby své doby opustil dosavadní odborný zájem 
o dějiny a teorii umění a začal se věnovat dogmatické 
teologii. Biografická studie, doplněná o co nejúplnější 
celoživotní bibliografii, kontinuálně přerůstá 
v prezentaci Zvěřinova písemného díla a tak i jeho 
myšlenkového vývoje. Dějiny osoby a jejího díla se tak 
stávají dějinami poznání, jímž žila. Právě výjimečná 
souvislost mezi Zvěřinovým životem a jeho reflexí je 
naznačena slovy odvaha být církví, jimiž on sám nazval 
jednu ze svých nejslavnějších studií a jež jsou vložena 
do názvu celé knihy. Napovídá se jimi, že Josef Zvěřina 

„byl církví“ zcela mimořádným způsobem a toto „bytí 
církví“ také reflektoval.

Vojtěch Novotný

Odvaha být církví
Josef Zvěřina v letech
1913 –1967
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Islámská kultura 
a její reflexe v Evropě 
a Českých zemích
GOMBÁROVÁ, JANA

Monografie pojednává o islámské kultuře 
v rámci euro-středomořského kulturního dia-
logu s přihlédnutím k situaci v České repub-
lice. Po metodologickém a teoretickém rozbo-
ru koncepcí „konce dějin“ Francise Fukuyamy 
a „střetu civilizací“ Samuela Huntingtona se 
autorka věnuje například změně v přístupu 
Evropy k islámskému světu po skončení „tu-
reckého nebezpečí“, muslimské komunitě v Ev-
ropě a také Barcelonskému procesu, jenž vyús-
til ve vznik Unie pro Středomoří v roce 2010. 
Analýza arabské a muslimské komunity v Če-
chách probíhá na základě osobních interview 
s jejími členy, pozornost je věnována i historii 
Společnosti česko-arabské a Česko-arabské 
obchodní komory.

Svatováclavská bible
KOUPIL, ONDŘEJ –  
HAVLÍK, JIŘÍ M. (EDD.)

Svatováclavská bible, vydaná ve třech svaz-
cích v letech 1677–1715, je jednou z nejvýznam-
nějších památek českého jazyka a literatury 
barokního období. Katolické duchovenstvo v ní 
získalo autorizovaný, církevně schválený text 
v češtině, který mohl být bez obav využíván 
v liturgii i pastoraci. Editoři antologie řadí tex-
ty na základě liturgie, protože právě předčítá-
ní předepsaných perikop v rámci bohoslužby 
představovalo způsob, jímž se věřící seznamo-
vali s textem Písma a jehož prostřednictvím 
překlad dále působil na lidovou kulturu. Zařa-
zeny jsou perikopy, které byly čteny o nedělích 
a svátcích církevního roku; kromě nich výbor 
obsahuje rovněž ukázky z komentářů k biblic-
kému textu a bohatý obrazový doprovod.

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3338-1
E-KNIHA: 978-80-246-3366-4 (PDF) 
VYJDE: JARO 2017

VÁZANÁ, 309 STRAN, 1. VYDÁNÍ
VYJDE: JARO 2017

Řešitelka projektu se ve své prá-
ci pokusila o narovnání mediál-
ně živeného obrazu, že je každý 
Arab nutně muslim. Cílem bylo 
nastínit alespoň orientačně slo-
žení arabské komunity v České 
republice, kde mnoho z jejích 
členů jsou buď křesťané, nebo 
nepraktikující muslimové, dále 
vývoj komunity, způsob života 
a problémy, jimž jednotlivci čelí.

Autoři přinášejí ucelený výklad,  
především na podkladě vlastní-
ho původního výzkumu. V mo-
derní odborné literatuře tak 
odvádějí dílo bez nadsázky prů-
kopnické, protože starší vědecké 
práce nejsou příliš četné a stále 
převládají názory o úpadkovosti 
Svatováclavské bible i jejího ja-
zyka.   

— Ivana Čornejová 
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Psychiatry and 
Pedopsychiatry
HOSÁK, LADISLAV –  
HRDLIČKA, MICHAL (EDS.)

Učebnice Psychiatry and pedopsychiatry pře-
hledným způsobem zachycuje obor psychiatrie 
v celé jeho šíři. Na rozdíl od jiných učebnic 
podrobně zpracovává pedopsychiatrii, což je 
velmi důležité v kontextu osamostatnění této 
specializace v České republice. Publikace sys-
tematicky probírá jednotlivé duševní poruchy 
z hlediska jejich klinického obrazu, epidemio-
logie, etiopatogeneze, vyšetřovacích metod, 
průběhu a léčby. Autoři zařadili i témata, která 
bývají opomíjena: psychiatrickou problema-
tiku somatických onemocnění a konziliární 
psychiatrii, resocializaci a komunitní péči, ur-
gentní stavy v psychiatrii nebo jednotlivé způ-
soby psychoterapie, která se někdy v klinické 
praxi obtížně prosazuje proti rychlé a levné 
farmakoterapii.

VÁZANÁ, 516 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3378-7
E-KNIHA: 978-80-246-3392-3 (PDF) 
VYŠLO: LEDEN 2017

Psychiatry 
and Pedopsychiatry  
Ladislav Hosák
Michal Hrdlička
et al.
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The textbook, Psychiatry and Pedopsychiatry, provides a comprehensive overview 
of psychiatry. Unlike other textbooks, it also focuses on pedopsychiatry, which 
is very important in the context of this specialization gaining independence in 
the Czech Republic.

The book systematically covers mental disorders from the perspectives of their 
clinical record file, epidemiology, etiopathogenesis, examination methods, the 
course of illnesses and their treatment. It also includes interesting topics which 
are not commonly treated in textbooks, despite being crucial for clinical practice 
and important for students’ general knowledge, such as 
l psychiatry of somatic diseases and psychiatry of consultation,
l social rehabilitation,
l the structure of the discipline and a proposal for a needed reform,
l urgent states in psychiatry.

The text also includes an important chapter on the structure of psychiatric 
care in the Czech Republic and on upcoming changes. The treatment of mental 
patients should be gradually transferred from large psychiatric hospitals, which 
are often far away from the patient’s homes, to their natural living and social 
environment. The scholars also paid special attention to the chapter on various 
methods used in psychotherapy, a discipline which has been competing poorly 
in clinical practice against the fast and cheap pharmacotherapy. 

Psychiatrie 
a pedopsychiatrie  
Ladislav Hosák
Michal Hrdlička
Jan Libiger
a kolektiv
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Základy  
očního lékařství
PAŠTA, JIŘÍ A KOL.

Kniha Základy očního lékařství je určena hlav-
ně pro bakalářské zdravotnické profese, ale 
poskytne základní přehled oftalmologické pro-
blematiky i studentům magisterských zdra-
votnických oborů. Vznikla na základě předná-
šek pedagogů Oční kliniky 1. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze a Ústřední vojenské 
nemocnice Praha a obsahuje samozřejmě kro-
mě základních odborných informací i souhrn 
jejich klinických zkušeností. Snahou autorů 
bylo připravit celý text utříděným a srozumi-
telným způsobem, proto základní informace 
jsou od informací vyšší úrovně odlišeny jinou 
barvou písma a doplněny o odkazy na další 
studijní materiály. Pro zvýšení názornosti ob-
sahuje tato celobarevná publikace i rozsáhlou 
obrazovou dokumentaci.

VÁZANÁ, CCA 320 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-2460-0
VYJDE: JARO 2017

Základy 
očního 
lékařství
Jiří Pašta 
a kolektiv
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Klinická neuropsychologie 
v praxi
KULIŠŤÁK, PETR A KOL.

Kniha přináší nejnovější poznatky z oblas-
ti klinické neuropsychologie a klinické psy-
chologie. Zahrnuje příspěvky týkající se neu-
roanatomie, zobrazovacích metod mozku, 
základních kognitivních funkcí a diagnostiky 
poruch v těchto oblastech. Speciální část při-
náší neuropsychologickou diagnostiku u neu-
rologických a psychiatrických onemocnění 
a příspěvky o rehabilitaci kognitivních funkcí 
u těchto onemocnění. Obsahuje i další oblas-
ti aplikované neuropsychologie (problemati-
ka dětského věku, vojenská neuropsychologie 
a problematika terorismu, forenzní neuropsy-
chologie) a příspěvky experimentální a neu-
rovědní. Klinická neuropsychologie v praxi 
je aktuálně nejrozsáhlejší prací představující 
stav aplikované klinické (neuro)psychologie 
a diagnostiky v této oblasti u nás.

Vybrané kapitoly z dějin 
klasické anatomie
DOLEŽAL, ANTONÍN A KOL.

První svazek díla je věnován období od prvních 
doložitelných anatomických znalostí ve starém 
Egyptě až po Vesalia, jeho současníky a bez-
prostřední následovníky. Usiluje o podání syn-
tetického obrazu vývoje disciplíny, přičemž 
zvláštní důraz klade na autory a spisy méně 
známé, kterým v běžných přehledech není vě-
nován prostor nebo kteří bývají pouze zmíněni. 
Při výkladu se neopírá jen o dosud publikova-
né analytické a přehledové studie, ale vydat-
ně čerpá ze samotných pramenů, ať již z mo-
derních kritických edic, nebo ze starých tisků. 
Součástí knihy je bohatý obrazový doprovod.

BROŽOVANÁ, CCA 880 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3068-7
E-KNIHA: 978-80-246-3085-4 (PDF) 
VYJDE: JARO 2017 

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3508-8
VYJDE: JARO 2017

KlinicKá 
neuropsychologie 
v praxi

petr KulišťáK a Kol.

Karolinum

Při analýze lidské poznávací 
činnosti, v našem případě ana-
tomie, se rozbor netýká jen zda-
řilosti odrazu objektivní reality, 
promítají se tam osudy anato-
mů „z masa a krve“, což plodí 
z hlediska vývoje oboru různé 
parazitní aktivity, zejména kon-
kurenci. Nezanedbatelné jsou 
u anatomů jejich morální a psy-
chické vlastnosti, dovednosti, 
píle, způsoby, jak zpracováva-
li a prezentovali výsledky své 
práce… . 

— z úvodu autora 
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Poklady mapové sbírky
NOVOTNÁ, EVA – TRÖGLOVÁ SEJTKOVÁ, 
MIRKA – CHRÁST, JOSEF

Plnobarevná publikace představuje v repre-
zentativním výběru bohatství Mapové sbírky 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Za-
stoupeny jsou nejen nejzajímavější historické 
mapy světa, Evropy a českých zemí, ale i mapy 
námořní, veduty, glóby a některé kuriozity. 
Každá mapa je doplněna medailonem autora, 
stručnou charakteristikou a bibliografií.

BROŽOVANÁ, 120 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 270 KČ | ISBN: 978-80-246-3537-8
VYŠLO: LEDEN 2017
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Horniny
ŠIKTANC, KAREL

Útlý svazek nových básní žijícího klasika 
české poezie Karla Šiktance s vpravdě zemi-
tým názvem Horniny zahrnuje verše jeho po-
sledního tvůrčího dvouletí (2014–2016). Stejně 
rozmyslně je dále člení na oddíly Přímé řeči 
a Prvorozenost jakoby ve snaze pronikat stá-
le hlouběji k nejprostší podstatě věcí, k nej-
přirozenějším prazákladům … a se stejnou po-
korou, ale i tvořivou hravostí zachází básník 
s  jazykem.

Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze 
připravujeme zpřístupnění díla Karla Šiktance 
v elektronické podobě.

BROŽOVANÁ, 50 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 200 KČ | ISBN: 978-80-246-3473-9
VYŠLO: ŘÍJEN 2016
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The Well at Morning
Selected Poems and Graphic 
Artworks, 1925–1971
REYNEK, BOHUSLAV 
(PŘEKLAD QUINN, JUSTIN)

První překlad básnického výběru Bohusla-
va Reynka do angličtiny si klade náročný 
cíl – představit čtenářům svébytného autora 
včetně dobového a výtvarného kontextu jeho 
tvorby. Krom samotných překladů Justina 
Quinna předkládá kniha čtenářům také obraz 
české poezie v zahraničí a ukazuje Bohuslava 
Reynka jako evropského básníka v kontextu 
literatury a umění. Doprovodná literárněkri-
tická studie M. C. Putny, translatologický esej 
J. Quinna a výběr 25 Reynkových grafik a je-
jich zasvěcený komentář autorova celoživotní-
ho kurátora J. Šerých činí z knihy kompono-
vaný artefakt zajímavý i pro českého čtenáře. VÁZANÁ, 180 STRAN, 1. VYDÁNÍ 

ISBN: 978-80-246-3425-8
E-KNIHA: 978-80-246-3426-5 (PDF) 
VYJDE: JARO 2017 

Translated by Justin Quinn
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Odkud vítr vane
Antologie povídek  
z jihovýchodní Evropy
NAŠINEC, JIŘÍ (ED.)

Antologie překladů s názvem Odkud vítr vane 
je dílem studentů z Katedry jihoslovanských 
a balkanistických studií Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy, kteří pečlivě vybírali jed-
notlivé texty a při výběru autorů museli proká-
zat hlubokou znalost „svých literatur“. Vybrali 
ty, kdo se jim v jednotlivých národních litera-
turách Balkánu jevili pro českého čtenáře jako 
nejzajímavější. Antologie představuje prostřed-
nictvím krátkých próz současné autory litera-
tury albánské (Uran Butka, Mira Meksiová), 
chorvatské (Svetlana Gjoniová, Zoran Ferić, 
Ivančica Đerić), slovinské (Suzana Tratniková, 
Nejc Gazvoda, Polona Glavanová, Marko So-
sič), srbské (Igor Marojević, Marko Vidojković, 
Ivana Simićová -Bodrožićová), rumunské (Ghe-
orghe Stroe, Ivona Boitanová, Maria Postová, 
Bogdan Suceavă) a bulharské (Dejan Enev, 
Georgi Gospodinov, Kalin Terzijski).

Poté co Marie Cremenová porodila dítě se dvě-
ma hlavami a čtyřma rukama, celá vesni-
ce se vyděsila k smrti a usoudila, že rok 1980 
předznamenává konec světa. Novorozenec byl 
naživu jen dvě hodiny. Podíval se na svět dvě-
ma páry poděšených očí, většinu času mával 
ručičkama jako krabími klepety a pak zhasl, 
aniž na tomto světě vydal jediný zvuk. Dva 
měsíce nato měla rodit i sestřenice Marie Cre-
menové, stejně stará jako ona. Dítě, které přišlo 
na svět, tentokrát vypadalo tak hrůzostrašně, 
že se porodní bába rozječela hrůzou, necha-
la je ležet mezi postelemi a za stálého křižo-
vání se dala na úprk vesnicí. Možná že je ten 
rod prokletý, říkali si lidé. (…) Toho roku se ve 
vsi vlastně nenarodilo jediné normální dítě. 
— Chtěl jsem vědět, odkud vítr vane Bogdan Suceava

BROŽOVANÁ, CCA 165 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 190 KČ | ISBN: 978-80-246-3467-8
E-KNIHA: 978-80-246-3576-7
VYŠLO: LEDEN 2017
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Odkud vítr vane
Antologie povídek
z jihovýchodní Evropy

N A K L A DAT E L S T V Í  K A RO L I N U M

Přítomnou antologii krátké prózy z jihovýchodní Evropy, 
která vznikala jako výstupy z překladatelských seminářů 
Katedry jihoslovanských a východoevropských studií, lze 
považovat za reprezentativní, neboť vedle žijících klasiků 
uvádí výrazné (a v zahraničí hojně překládané) představitele 
střední generace a vedle toho i mladší, ale již úspěšné autory. 
Pro literárního teoretika či historika se může stát podnětem 
k úvahám o mnohotvárnosti stylů a postupů postmoderní 
prózy, v níž nacházíme jisté společné jmenovatele, např. 
vypravěčskou ich-formu, případně dialogičnost, ironicko-
-groteskní vnímání soudobého světa, fantastickou nadsázku, 
vedle toho však i sklon k reflexi a esejističnosti. Pro české 
čtenáře bude antologie zajisté objevem, neboť mu zprostřed-
kuje neobyčejně pestré zážitky ze současného Balkánu – od 
historických reminiscencí vztahujících se k sarajevskému 
atentátu na rakouského následníka trůnu přes tragické  
osudy ilegálních emigrantů mezi Tureckem a Řeckem či  
úděl balkánských přistěhovalců v Itálii až k jemným ana-
lýzám zapovězených lesbických a incestních vztahů nebo 
k postavení ženy v soudobé společnosti dosud ovládané 
tradičními předsudky.
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Le Chasseur de rats
DYK, VIKTOR 
(PŘEKLAD GALMICHE, XAVIER)

Novela Krysař byla inspirována starou saskou 
pověstí, již autor použil jako volný rámec 
pro vyprávění o tajemném poutníkovi, který 
na žádost občanů očistí svou píšťalou han-
zovní město Hammeln od krys – avšak rozča-
rován malodušností konšelů a zrazen v lásce, 
zneužije píšťaly a odvede za trest celé město 
do zkázy. Protipólem postavy krysaře, osudově 
formovaného hrdiny, osamělého a neklidné-
ho snivce ztělesňujícího svět buřičů, je v knize 
rybář Sepp Jörgen, jenž se s realitou smiřuje 
a záchranou kojence dá vyrůst nové naději. 
Dyk v této novele dokázal využít staré předlo-
hy k vytvoření svrchovaného prozaického díla 
o konfliktu iluze se skutečností, jež svou ta-
juplnou atmosférou předznamenává pozdější 
autorovu baladickou tvorbu.

BROŽOVANÁ, CCA 100 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3365-7
E-KNIHA: 978-80-246-3407-4 (PDF) 
VYJDE: JARO 2017

Karel Poláček
We Were a Handful
Translated by Mark Corner
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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. 

Bohumil
Hrabal
Rambling On: 
   An Apprentice’s 
Guide to the Gift 
      of the Gab
       Translated by David Short
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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. 

Ladislav Fuks
The Cremator
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Translated by Eva M. Kandler
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Text na obálku Vladislav
Vančura
Summer 
of Caprice
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Translated by Mark Corner

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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E ‑knihy

nabízíme více než 350 elektronických knih ve 
formátu pdf (výběrově epub a mobi)

příprava e ‑knih je plně integrována se stan‑
dardizovanými procesy přípravy a šíření tiště‑
ných publikací

zajišťujeme průběžné paralelní publikování 
tištěné a elektronické verze textu

v elektronické podobě nabízíme texty odborné 
i pro širší veřejnost, včetně bestselerů Františ‑
ka koukolíka či Marie vágnerové

používáme sociální DrM – zajišťuje autorskou 
ochranu textu a zároveň maximální uživatel‑
ské pohodlí pro čtenáře

e ‑knihy můžete zakoupit na karolinum.cz, 
kosmas.cz, google Books/play (20% náhled), 
monografie v angličtině také na amazon.com 
a apple itunes

kompletní seznam elektronických publikací 
nakladatelství karolinum a podrobné infor‑
mace, jak nakupovat a číst naše e ‑knihy, 
naleznete na www.karolinum.cz/eknihy

Pro knihovny

celosvětovou distribuci elektronických knih 
prostřednictvím vědeckých knihoven zajišťu‑
jeme ve spolupráci s databázovými centry pro‑
Quest a eBSCo

pro podrobnější informace ohledně akvizice 
e ‑knih nakladatelství karolinum pište na  
vit.krobot@ruk.cuni.cz

Pro studenty a zaměstnance Uk

ve spolupráci s celosvětovými distributory 
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.karolinum.cz/eknihy

nabízíme více než 400 elektronických knih 
ve formátu pdf (výběrově epub a mobi)
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Nakladatelství Karolinum vydává více 
než dvacet vědeckých časopisů z oblas-
ti humanitních i přírodních věd, medicí-
ny, práva, pedagogiky a ekonomie. Tradi- 
ce některých z nich sahá až do 19. stole- 
tí, zároveň však vznikají i časopisy nové, 
reagující na aktuální potřeby univerzity 
a akademické obce. Snahou nakladatel- 
ství je vydávat prestižní vědecké open 
access časopisy, dostupné co nejširšímu 
okruhu čtenářů, a to jak v elektronické, tak 
v tištěné podobě.

Acta Medica (Hradec Králové)
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AUC Historia Universitatis Carolinae 
 Pragensis
AUC Interpretationes
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AUC Philologica
AUC Philosophica et Historica
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Envigogika
European Journal of Environmental 
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Folia Pharmaceutica Universitatis 
Carolinae
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Ibero-Americana Pragensia
Orbis scholae
Plzeňský lékařský sborník
Plzeňský lékařský sborník Supplementum
Praehistorica
Prague Medical Report
Právněhistorické studie
Psychologie pro praxi
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