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Stoletá válka
BORIS BOVE

PŘEKLAD JAN LOCKENBAUER

Boris Bove představuje stoletou válku jako 
myšlenkovou konstrukci, která se snaží kon-
cepčně uchopit opakované konfl ikty mezi krá-
lovstvími Francie a Anglie probíhající od 90. let 
13. století do 50. let 15. století. Tuto letitou krizi 
přitom chápe jako průvodní jev přechodu k no-
vému společenskému řádu, jenž dal vzniknout 
zastupitelským institucím, jimiž byly generální 
stavy. Současně s tím vykládá stoletou válku 
jako milník v dějinách monarchie, neboť v dů-
sledku své délky, křehkosti rodu Valois, utrpení 
obyvatelstva i anglické okupace posílila pocit 
příslušnosti k francouzskému národu. Položila 
tak základy národního státu, jenž se utvářel až 
do 19. století.

Lze se domnívat, že královské panství ne-
zvládá navzdory velkým výnosům fi nancovat 
monarchistický stát, protože veškeré příjmy 
spolkne udržování domácnosti krále a jeho 
rodiny. Rozdíl mezi veřejnými a soukromými 
útratami je do určité míry umělý, protože vel-
kolepost královského životního stylu přispí-
vá k panovníkově prestiži, a má tedy zároveň 
politický rozměr. Královský palác měl v roce 
1328 přesně 160 zaměstnanců, nemluvě o pra-
covnících komory příjmů, která řídila rozpo-
čet paláce, o personálu kaple, lovecké správy 
a královské pokladny, o vysokých důstojnících, 
rytířích, úřednících, ceremoniářích, komor-
nících, seržantech, lukostřelcích, kušistech, 
minstrelech a zaměstnancích paláce královny 
a královských dětí! 
— ukázka z knihy 

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4772-2
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4783-8
VYJDE: PODZIM 2021

Karolinum

STOLETÁ VÁLKA

BORIS BOVE

medievistika
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 Boris Bove (* 1971) 
studoval na École normale supérieure 
ve Fonteney-Saint-Cloud (dnes sou-
část ENS v Lyonu). Zabývá se společ-
ností a středověkou Paříží. V součas-
nosti přednáší historii na Université 
Paris VIII-Vincennes-Saint-Denis a di-
plomatiku na Ústavu pro výzkum a dě-
jiny textů (IRHT).
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Zrození 
kinematografi ckého 
času
Modernita, nahodilost, archiv
MARY ANN DOANEOVÁ

PŘEKLAD MIROSLAV PETŘÍČEK

Až do 19. století byl čas obvykle vnímán jako 
kontinuální proud, živel, jehož plynutí praktic-
ky nedokážeme ovlivnit. Nástup kapitalistické 
modernity spojený s jeho racionalizací a vyná-
lez fotografi e, která jej dokázala zastavit, však 
radikálně proměnily způsob, jakým se k času 
vztahujeme. Mary Ann Doaneová  zkoumá, jak 
se nahodilost zmrzlého okamžiku zachyceného 
fotografi ckým aparátem vzpírá vzrůstajícím 
požadavkům na standardizaci a racionalizaci 
života v kapitalistické společnosti. Jediná fo-
tografi e však nedokáže zachytit pohyb, teprve 
film jako souslednost po sobě následujících 
snímků znovu ustavuje ireverzibilní tok času. 
Jaká je ale povaha času, pokud jej chápeme 
zároveň jako proud i jako diskontinuální, kvan-
tovanou veličinu? A co se odehrává v prostoru 
mezi jednotlivými snímky? Mary Ann Doane-
ová nám přesvědčivým způsobem představuje 
klíčovou roli, kterou kinematografi cký čas se-
hrál při zrodu modernity.

BROŽOVANÁ, 312 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 360 KČ
ISBN: 978-80-246-3847-8
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4965-8
VYŠLO: ČERVEN 2021

 Mary Ann Doaneová (* 1952)
profesorka fi lmových a mediálních 
stu dií na Kalifornské univerzitě v Ber-
kley, autorka průkopnických studií 
věnovaných problematice genderu 
v kinematografi i. Zabývá se mimo ji-
né feministickou teorií fi lmu, psycho-
analýzou a mediální archeologií. Ve 
své nejnovější knize Bigger Than Life: 
The Close-Up and Scale in the Cinema
(2021) popisuje způsob, jakým fi lmový 
detail a změna měřítka ve fi lmu ovliv-
ňují vztah subjektu k prostoru, vzdále-
nosti a umístění.
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Až do 19. století byl čas obvykle vnímán jako 
kontinuální proud, živel, jehož plynutí prakticky 
nedokážeme ovlivnit. Nástup kapitalistické 
modernity spojený s jeho racionalizací a vynález 
fotografie, která jej dokázala zastavit, však radikálně 
proměnily způsob, jakým se k času vztahujeme. 
Mary Ann Doaneová, profesorka Kalifornské 
univerzity v Berkeley a autorka průkopnických 
studií věnovaných problematice genderu ve filmu, 
v knize Zrození kinematografického času zkoumá, jak 
se nahodilost zmrzlého okamžiku zachyceného 
fotografickým aparátem vzpírá vzrůstajícím 
požadavkům na standardizaci a racionalizaci života 
v kapitalistické společnosti. Jediná fotografie však 
nedokáže zachytit pohyb, teprve film jako sousled-
nost po sobě následujících snímků znovu ustavuje 
ireverzibilní tok času. Jaká je ale povaha času, pokud 
jej chápeme zároveň jako proud i jako diskontinuální, 
kvantovanou veličinu? A co se odehrává v prostoru 
mezi jednotlivými snímky? Mary Ann Doaneová
nám přesvědčivým způsobem představuje klíčovou 
roli, kterou kinematografický čas sehrál při zrodu 
modernity.

Zrození
kinematografického 

času
Modernita,

nahodilost, archiv
Mary Ann Doaneová

M Y Š L E N Í
S O U Č A S N O S T I

K A R O L I N U M

MS

Edice Myšlení současnosti

Georges Canguilhem: Poznávání života (2017)
Étienne Balibar: Spinoza a politika (2017)
Olivier Mongin: Urbánní situace (2017)
Kateřina Svatoňová, Kateřina Krtilová (ed.): 
Mizení (2017)
Françoise Dasturová: Smrt (2017)
Miroslav Petříček: Filosofie en noir (2018)
Petr Prášek: Člověk v šíleném dění světa (2018)
Florence Burgatová: Svoboda a neklid zvířecího 
života (2018)
Dominique Janicaud: Na rozhraních 
fenomenologie (2019)
Daniela Šterbáková: Ticho (2019)
Rémi Brague: Kotvy na nebesích (2019)
Dieter Mersch: Epistemologie estetična (2020)
Susan Buck-Morssová: Původ negativní 
dialektiky (2020)
Mary Ann Doaneová: Zrození kinematografického
času (2021)

Připravujeme:
Gerhard Richter: Potomnost
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Film zahrnuje četné časovosti a je na 
místě je – přinejmenším dočasně – roz-
plést. Především je tu časovost přístroje 
samého – lineární, nezvratná, „mecha-
nická“. A pak je tu časovost diegese, 
způsobu, jímž je čas reprezentován 
obrazem, variování odkazů k přítom-
nosti, minulosti, budoucnosti, historič-
nosti. Flashback by byl v tomto přípa-
dě nejnápadnějším případem toho, jak 
časový obsah vyprávění může jakoby 
popřít nezvratnost přístroje a čelit jí. 
A konečně je tu časovost recepce, která 
je sice teoreticky odlišná, přesto však 
je to časovost, kterou se rozvíjející se 
klasický fi lm pokouší co možná nejtěs-
něji sjednotit s časovostí přístroje tím, 
že jí vtiskne stejnou lineární předvída-
telnost a nezvratnost. Historicky vza-
to se experimentování s touto formou 
časovosti přisuzovalo avantgardě na 
okraji hlavního proudu kinematografi e. 
Vše, co souvisí s divadelností – umís-
tění plátna proti publiku, tma v sále 
a jeho uzavřený prostor –, vede diváka 
k tomu, že akceptuje neúprosnou časo-
vost přístroje. Je možné dívat se stra-
nou anebo na čas ze sálu odejít, ale pak 
divák cosi ztrácí a tuto ztrátu cítí. Po-
dobně i historická trajektorie kinema-
tografi e jako by vedla k redukci funk-
ce fi lmu jako čistého záznamu času 
a pohybu ve vnějším světě. Dokonce 
i v raných dobách fi lmu umožňovalo 
zastavení kamery a střih konstrukci 
vlastní časovosti nezávisle na vnější 
události či situaci. Specifi cká techno-
logie fi lmu – jeho očividná schopnost 
reprezentovat bez omezení kontingen-
ci – představovala hrozbu zahlcení 
detailem, a tedy popření reprezentace. 
Rám sice tvoří prostorovou hranici, ale 
je příznačné, že dějiny i teorie raného 
fi lmu kladou důraz na střih, na pře-
rušení lineárního dopředného pohybu 
fi lmového pásu jako zásadní faktor při 
vypracování fi lmové řeči. Kinemato-
grafi e přechází od statutu stroje, který 
udivuje a překvapuje svou schopností 
zaznamenávat čas a pohyb, ke stroji 

produkujícímu časovosti, jež napodo-
bují „reálný čas“. Avšak vytváření ča-
sovostí v klasické kinematografi i vpo-
sled nelze oddělit od představy obrazu 
jako záznamu času vně tohoto obrazu. 
Film svým zacházením s kontinui-
tou a iluzí „reálného času“ na makro-
skopické rovině napodobuje a opakuje 
mikroskopickou rovinu záběru. Takto 
přejímá a aktivuje fascinaci záběrem 
a jeho privilegovaným vztahem ke kon-
tingenci a časovosti emancipované od 
racionalizace. Kontingence se stává 
formou uchopitelného působení.
— ukázka z knihy 
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Dějiny ruské moderny 
Pokus o rekonstrukci
 MILUŠE ZADRAŽILOVÁ

ALENA MACHONINOVÁ (ED.)

Literárněhistorická práce rusistky Miluše Za-
dražilové  je výsledkem jejího celoživotního 
profesního i osobního zájmu o epochu, již nej-
častěji charakterizovala slovy nervní či exalto-
vaná. Jedná se o přelom 19. a 20. století, který 
byl v Rusku prožíván v apokalyptickém očeká-
vání konce jakožto počátku nové éry. Autorka 
toto zlomové období nejen kulturních dějin čte-
nářům zpřítomňuje především prostřednictvím 
literatury, avšak přihlíží i k dalším uměleckým 
druhům – divadlu, výtvarnému umění, hud-
bě nebo tanci. Dějiny totiž chápe jako sumu 
vzájemně se prostupujících textů a pouze ne-
zbytnost utřídit bohatý materiál ji nutí sle-
dovat jednotlivé proudy samostatně. Ve svém 
výkladu se  soustřeďuje zejména na tvorbu zá-
stupců pozdního realismu, moderny a avant-
gardy, a přes jejich původně deklarovanou 
protichůdnost pátrá po skrytých spojitostech. 
Detailně rekonstruuje dobový kontext, který 
také konfrontuje s pozdější, „současnou“ re-
cepcí i výzkumem. A tak monografi e psaná na 
přelomu 20. a 21. století přináší též naléhavou 
a neskrývaně subjektivní výpověď o autorčině 
vlastní době.

VÁZANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4615-2
VYJDE: PODZIM/ZIMA 2021

Miluše Zadražilová (1937–2012)
vysokoškolská pedagožka, literární 
historička a překladatelka . Vystudo-
vala rusistiku a bohemistiku. Do roku 
1970 působila na pražské fi lozofi cké 
fakultě. Za normalizace měla odbor-
nou činnost zakázanou a pracovala 
v Ústavu pro výzkum a využití paliv. 
Překlady a doslovy publikovala pod 
cizími jmény. Na fakultu se vrátila 
v roce 1990. Je autorkou skript Rus-
ká literatura přelomu 19. a 20. stole-
tí (1995), spoluautorkou druhého dí-
lu knihy Rusko mimo Rusko (1996) či 
monografi e Texty a kontexty Andreje 
Platonova (2005). Podílela se na pře-
kladech odborných prací L. Vygot-
ského, J. Tyňanova, J. Lotmana aj. 
Do češtiny převedla mimo jiné román 
M. Charitonova Car a blázen (1996).

Pokus o rekonstrukci

MILUŠE ZADRAŽILOVÁ

Dějiny 
ruské 

moderny
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O literárním údobí přelomu 19. a 20. sto-
letí se často mluví buď jako o „stříbr-
ném věku“ ruské literatury (a v širším 
slova smyslu jako o „stříbrném věku 
ruského umění“), nebo jako o údobí 
„kulturní renesance“. Oba tyto termíny 
jsou vztahovány ke „zlatému“, puškin-
skému věku ruské literatury. Termín 
„stříbrný věk“, který nejprve zpětně při-
jali už jako trochu nostalgické označení 
doznívající epochy její aktivní účastníci, 
později vstoupil, a to navzdory svému 
metaforickému základu, také do lite-
rární historie. Obrazné označení tohoto 
údobí bylo však připravováno už v jeho 
lůně. Nacházelo oporu zejména v myto-
logizovaném vnímání dějinného vývoje 
nejen jako prostého (a vzhledem k cha-
rakteru „kovových“ atributů také se-
stupného) sledu věků, nýbrž především 
v duchu Nietzschovy ideje „věčného ná-
vratu“ jako znamení „opakovatelnosti“ 
kulturních cyklů a „návratnosti“ jejich 
vrcholných epoch. Už na prahu nového 
století začínali ruští modernisté, hleda-
jící pro svůj živý pocit kulturního zlomu 
analogie v dějinách kultury světové, 
shledávat nápadné paralely mezi prv-
ním klasickým údobím světové kultu-
ry, údobím antickým, a první klasikou 
ruských novodobých dějin literárních. 
V těchto paralelách vyvstával Puškin 
jako jediný vpravdě „renesanční duch“ 
ruské literatury, jako zprostředkova-
tel a současně i harmonizátor velkých 
kulturních epoch i kulturotvorných ide-
jí, jako ústřední postava „zlatého věku“ 
ruské literatury, přirovnávaného ke 
„zlatému věku“ kultury antické. Prvním 
signálem budoucí seberefl exe moder-
nistického údobí jako „stříbrného věku“ 
ruské literatury byla puškinská stať 
D. Merežkovského z roku 1896, jíž se po-
někud předčasně začínaly připravovat 
modernistické oslavy sta let od bás-
níkova narození. Stoleté puškinské ju-
bileum bylo možné vnímat jako předěl 
mezi končícím „železným věkem“ a po-
čátkem nového století, očekávaným 
s eschatologickými nadějemi v příchod 

nového věku, a tedy i jako časové vy-
mezení délky kulturního cyklu – nové-
ho „zlatého věku“. Označení údobí pře-
lomu 19. a 20. století jako „stříbrného 
věku“ ruské kultury mělo původ v my-
tologizaci kulturních dějin i v průběž-
ných modernistických mytologizacích 
„života básníků“ a jejich „smrti“. Právě 
na pozadí Puškinovy smrti budou vní-
mány první porevoluční ztráty na ži-
votech modernistických básníků. Smrt 
Nikolaje Gumiljova a Alexandra Bloka, 
symbolicky pochopená jako počátek 
konce kultury přelomu století a záro-
veň jako počátek konce moderní „petro-
hradské kultury“, vymezí pro pokolení 
předrevolučních ruských modernistů 
druhou časovou hranici této význam-
né kulturní epochy ruského umění, na 
kterou se začne vzpomínat jako na její 
„stříbrný věk“. Pocitem „konce epochy“ 
zároveň předčasně pohřbívali údobí 
moderny, která v transformovaných 
podobách žila dál nejen v umění západ-
ním (v podobě literární jako poetismus, 
surrealismus, nové podoby avantgardy, 
nové podoby románu-mýtu aj.), ale také 
v porevolučním ruském umění. A do-
dejme, že nejen v jeho emigrační větvi, 
ale také v umění domácím (imažinis-
mus, nové podoby radikálních avant-
gard, expresionismus, ornamentální 
prózy aj.).
— ukázka z knihy
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Aplikovaná ekologie 
JAN FROUZ – JAROSLAVA FROUZOVÁ 

Kniha Jaroslavy a Jana Frouzových sleduje 
vliv lidských aktivit souvisejících se zeměděl-
stvím, lesnictvím, rybářstvím a lovem volně 
žijících živočichů na jednotlivé ekosystémy. 
Vychází z obecných ekologických principů 
(zákonitosti primární a sekundární produkce, 
konkurence o zdroje atp.) a ukazuje, jak jsou 
aplikovány na výše zmíněné obory lidské čin-
nosti. V jednotlivých, dobře strukturovaných 
kapitolách jsou popsány s ohledem na základ-
ní mechanismy jejich působení, ale i přírodní 
a společenské hybatele a globální aspekt jejich 
dopadů. Text kapitol je formulován i z historic-
kého a geografi ckého hlediska a doplněn bo-
hatým obrazovým doprovodem, s množstvím 
map, grafů, schémat a obrazových tabulí. Tato 
výjimečná publikace je určena široké odborné 
veřejnosti zainteresované jak v oblasti eko-
logie, tak v uvedených aplikovaných disci-
plínách a může též posloužit studentům bio-
logických a zemědělských oborů se zájmem 
o environmentální tematiku.

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4577-3
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4693-0
VYJDE: LÉTO 2021

Jan Frouz (* 1967) 
působí na PřF UK a v Biologickém 
centru AV ČR, je ředitelem Centra pro 
životní prostředí UK. Věnuje se vědě 
o půdě, biologii půdy a ekologii ekosys-
témů. Jeho výzkum se zabývá otázkou, 
jak interakce mezi rostlinami, půdou 
a půdní biotou určují postupné změ-
ny posloupnosti půd a následně celých 
ekosystémů a jak můžeme tyto znalos-
ti využít k jejich obnově. Je autorem řa-
dy vědeckých prací a odborných knih. 

Jaroslava Frouzová (* 1965) 
 pracuje v Biologickém centru AV ČR 
a na PřF UK jako odborná asistentka 
se specializací na ichtyologii a apliko-
vanou ekologii. Její výzkum se zamě-
řuje na vývoj hydroakustických me-
todik a interpretaci akustických dat. 

KAROLINUM

Jan Frouz, Jaroslava Frouzová:
Aplikovaná ekologie

ENVIRONMENTÁLNÍ TEXTY 3
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JAN FROUZ – JAROSLAVA FROUZOVÁ 

Kniha Jaroslavy a Jana Frouzových sleduje 
vliv lidských aktivit souvisejících se zeměděl-
stvím, lesnictvím, rybářstvím a lovem volně 
žijících živočichů na jednotlivé ekosystémy. 
Vychází z obecných ekologických principů 
(zákonitosti primární a sekundární produkce, 
konkurence o zdroje atp.) a ukazuje, jak jsou 
aplikovány na výše zmíněné obory lidské čin-
nosti. V jednotlivých, dobře strukturovaných 
kapitolách jsou popsány s ohledem na základ-
ní mechanismy jejich působení, ale i přírodní 
a společenské hybatele a globální aspekt jejich 
dopadů. Text kapitol je formulován i z historic-
kého a geografi ckého hlediska a doplněn bo-
hatým obrazovým doprovodem, s množstvím 
map, grafů, schémat a obrazových tabulí. Tato 
výjimečná publikace je určena široké odborné 
veřejnosti zainteresované jak v oblasti eko-
logie, tak v uvedených aplikovaných disci-
plínách a může též posloužit studentům bio-
logických a zemědělských oborů se zájmem 
o environmentální tematiku.

Oheň jako faktor formující 
přirozené ekosystémy v USA

Oheň, nebo chcete-li požáry, význam-
ným způsobem ovlivňují fungování 
ekosystémů (Senici a kol., 2010, 2013, 
2015). Na druhou stranu, a to už je na 
první pohled možná méně zjevné, růz-
né ekosystémy do různé míry vytvářejí 
podmínky pro vznik ohně a řada při-
rozených ekosystémů je na působení 
ohně závislá. Podíváme-li se na pří-
rodní nebo přírodě blízké ekosystémy 
Floridy, pak z celkem 81 typů habitatů, 
které ve svém mapování rozlišuje míst-
ní ochrana přírody, jich 18 závisí na 
periodické přítomnosti požárů. Ekolo-
gické dopady ohně ovlivňují především 
dva faktory, četnost požáru a jeho in-
tezita. Výskyt požáru do značné míry 
ovlivňují faktory stanoviště jako výška 
hladiny spodní vody a její kolísání, zr-
nitost půdy, orientace terénu ke světo-
vým stranám a sklon svahu a podobně. 
Kromě toho je hlavním faktorem aku-
mulace paliva, zejména pak jeho hoř-
lavost a množství. Proto existuje urči-
tý trade-off  mezi četností a intenzitou 
požáru. Tam, kde je produkováno velké 
množství snadno hořlavého paliva jako 
suchá t ráva, suché palmové listy atp., 
dochází rychle k nahromadění nezbyt-
ného množství paliva pro to, aby požár 
vznikl. Nicméně intenzita takto vznik-
lých požárů je malá. Naproti tomu, 
jestliže je palivo tvořeno hůře hořlavým 
materiálem, jako je jehličí nebo letoros-
ty, malé větvičky a podobně, trvá delší 
dobu, než k požáru dojde, za tu dobu se 
však nahromadí více paliva, při jehož 
hoření se uvolní více tepla a účinky 
požáru jsou pak daleko intenzivnější. 
Příkladem může být porovnání rovi-
natých lesů dominovaných vzrůstný-
mi borovicemi P. elioty, P. serotina a P. 
palustris, v jejichž podrostu roste řada 
trav a drobná palma (Serenoa repens), 
ty produkují velké množství suchých, 
snadno hořlavých listů, které jsou pří-
činou častých požárů. Požáry se sice 

opakují jednou za 2–5 let, ale jsou málo 
intenzivní, přežijí je i přízemní odden-
ky palmy nebo kořeny trav v půdě. 
Semenáčky borovic Pinus palustris se 
takřka nevětví a rostou pouze nahoru, 
aby se jejich vzrostné vrcholy dosta-
ly co nejrychleji nad úroveň plamenů. 
Naproti tomu křoviny s dominancí Pi-
nus clausa a několika druhů stáleze-
lených dubů hromadí opad pomaleji, 
ten sestává z drobných větviček a jeh-
lic, a tak k požáru dochází méně často 
(jednou za 30 až 50 let), ale požár, do-
jde-li k němu, je velmi intenzivní. Bo-
rovice Pinus clausa se na něj adaptuje 
tak, že její šišky se otevřou až po požá-
ru a semenáčky klíčí na holé, požárem 
spálené půdě, je krátkověká, takže do 
příštího požáru semenáčky vyrostou 
a mají připravenu další generaci šišek.

V USA byl roku 1934 přijat zákon 
nařizující uhašení všech lesních požá-
rů do 10:00 h následujícího dne, odkdy 
byl požár nahlášen. Čím déle zákon 
platil, tím obtížnější bylo jej dodržet, 
což se vztahuje k jevu, kterému se říká 
Wildfi re Paradox. Čím důkladnější je 
potlačování požárů, tím více narůstá 
jejich intenzita, protože se hromadí 
více paliva, a děje-li se tak na velkých 
souvislých plochách, vytvářejí se před-
poklady pro vznik megapožárů, které 
jsou běžnými prostředky těžko zvla-
datelné. Zároveň studium ekologie po-
žárů v USA ukázalo, že celá řada dru-
hů je závislá na přirozeném výskytu 
ohně. Zákon o divočině z roku 1964 tak 
doporučil v chráněných územích pod-
porovat přirozený výskyt a působení 
přírodních procesů, včetně požáru. Na-
opak v řadě kulturních lesů se používá 
jejich preventivní vypalování, kdy se 
spálí přebytečné palivo.
— ukázka z knihy
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počet
rostlin počet klasů  

počet zrn v klasu

váha zrna  

vzcházení  odnožování  sloupkování  metání  kvetení  zrání  

Počet rostlin: 
výsevek, vzcházení,
přezimování   

Počet odnoží závisí na
počtu rostlin, přihnojení
nebo poválení

Diferencuje se vzrostný 
vrchol – přihnojení 

  
nebo nízká teplota vede
k jeho prodloužení

Zrno hromadí  
asimiláty – 90 % 
z posledního listu

Čas

Formování výnosu pšenice
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Oheň jako faktor formující 
přirozené ekosystémy v USA

Oheň, nebo chcete-li požáry, význam-
ným způsobem ovlivňují fungování 
ekosystémů (Senici a kol., 2010, 2013, 
2015). Na druhou stranu, a to už je na 
první pohled možná méně zjevné, růz-
né ekosystémy do různé míry vytvářejí 
podmínky pro vznik ohně a řada při-
rozených ekosystémů je na působení 
ohně závislá. Podíváme-li se na pří-
rodní nebo přírodě blízké ekosystémy 
Floridy, pak z celkem 81 typů habitatů, 
které ve svém mapování rozlišuje míst-
ní ochrana přírody, jich 18 závisí na 
periodické přítomnosti požárů. Ekolo-
gické dopady ohně ovlivňují především 
dva faktory, četnost požáru a jeho in-
tezita. Výskyt požáru do značné míry 
ovlivňují faktory stanoviště jako výška 
hladiny spodní vody a její kolísání, zr-
nitost půdy, orientace terénu ke světo-
vým stranám a sklon svahu a podobně. 
Kromě toho je hlavním faktorem aku-
mulace paliva, zejména pak jeho hoř-
lavost a množství. Proto existuje urči-
tý trade-o�  mezi četností a intenzitou 
požáru. Tam, kde je produkováno velké 
množství snadno hořlavého paliva jako 
suchá t ráva, suché palmové listy atp., 
dochází rychle k nahromadění nezbyt-
ného množství paliva pro to, aby požár 
vznikl. Nicméně intenzita takto vznik-
lých požárů je malá. Naproti tomu, 
jestliže je palivo tvořeno hůře hořlavým 
materiálem, jako je jehličí nebo letoros-
ty, malé větvičky a podobně, trvá delší 
dobu, než k požáru dojde, za tu dobu se 
však nahromadí více paliva, při jehož 
hoření se uvolní více tepla a účinky 
požáru jsou pak daleko intenzivnější. 
Příkladem může být porovnání rovi-
natých lesů dominovaných vzrůstný-
mi borovicemi P. elioty, P. serotina a P. 
palustris, v jejichž podrostu roste řada 
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ty produkují velké množství suchých, 
snadno hořlavých listů, které jsou pří-
činou častých požárů. Požáry se sice 
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aby se jejich vzrostné vrcholy dosta-
ly co nejrychleji nad úroveň plamenů. 
Naproti tomu křoviny s dominancí Pi-
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lených dubů hromadí opad pomaleji, 
ten sestává z drobných větviček a jeh-
lic, a tak k požáru dochází méně často 
(jednou za 30 až 50 let), ale požár, do-
jde-li k němu, je velmi intenzivní. Bo-
rovice Pinus clausa se na něj adaptuje 
tak, že její šišky se otevřou až po požá-
ru a semenáčky klíčí na holé, požárem 
spálené půdě, je krátkověká, takže do 
příštího požáru semenáčky vyrostou 
a mají připravenu další generaci šišek.

V USA byl roku 1934 přijat zákon 
nařizující uhašení všech lesních požá-
rů do 10:00 h následujícího dne, odkdy 
byl požár nahlášen. Čím déle zákon 
platil, tím obtížnější bylo jej dodržet, 
což se vztahuje k jevu, kterému se říká 
Wildfi re Paradox. Čím důkladnější je 
potlačování požárů, tím více narůstá 
jejich intenzita, protože se hromadí 
více paliva, a děje-li se tak na velkých 
souvislých plochách, vytvářejí se před-
poklady pro vznik megapožárů, které 
jsou běžnými prostředky těžko zvla-
datelné. Zároveň studium ekologie po-
žárů v USA ukázalo, že celá řada dru-
hů je závislá na přirozeném výskytu 
ohně. Zákon o divočině z roku 1964 tak 
doporučil v chráněných územích pod-
porovat přirozený výskyt a působení 
přírodních procesů, včetně požáru. Na-
opak v řadě kulturních lesů se používá 
jejich preventivní vypalování, kdy se 
spálí přebytečné palivo.
— ukázka z knihy
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Nietzsche a bludný kruh
PIERRE KLOSSOWSKI

 PŘEKLAD LADISLAV NAGY – 

MARTIN POKORNÝ 

Spolu s Nietzschem Gillesa Deleuze, jemuž 
je Klossowského kniha věnována, patří Nie -
t zsche a bludný kruh (1969) k  nejvýznamněj-
ším dokumentům francouzského nietzsche-
ánství. M. Foucault o ní řekl, že je to největší 
fi losofi cká kniha, jakou kdy četl – vedle Nie-
tzscheho samotného. Klossowski coby znalec 
a překladatel Nietzschovy nevydané pozůsta-
losti rozvíjí s využitím četných citátů úvahu 
na pomezí fi lologie, fi losofi e a básnictví, v níž 
Nietzscheho představuje jakožto snad vů-
bec nejradikálnějšího materialistu, pisatele, 
který promýšlí i sebe sama – své iluzivní já – 
coby pole pudů, myšlenek a jejich vzájemných 
střetů. Podle Klossowského nevycházejí Nie-
tzsch ovy myšlenky z osobní patologie, nýbrž 
jsou patologicky používány, přičemž ukotvení 
nacházejí ve filosofových proměnlivých tě-
lesných a mentálních stavech. Domnělé nie-
tzscheánské teze typu „věčného návratu“ či 
„vůle k moci“ jsou u Klossowského znovu vple-
teny do tkáně souvislostí a rozporů, z nichž se 
nikdy nemohou zcela osvobodit: odtud „bludný 
kruh“ v názvu. Kniha se stala zásadním tex-
tem pro obnovený zájem o Nietzschovo dílo 
v sedmdesátých letech a výrazně ovlivnila 
řadu klasických textů moderní fi losofi e.

Pierre Klossowski (1905–2001) starší 
bratr malíře Balthuse, patří mezi nej-
významnější postavy francouzského 
intelektuálního života 20. století. Je 
znám především jako esejista a roma-
nopisec, česky již vyšla jeho knižní pr-
votina Sade můj bližní z roku 1947, jež 
mimo jiné výrazně ovlivnila Pasoliniho 
Salò aneb 120 dnů Sodomy. Vedle Nie-
tzscheho překládal též Heideggera, 
Wittgensteina či J. G. Hamanna.

BROŽOVANÁ, 250 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 320 KČ
ISBN: 978-80-246-4756-2
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4763-0  
VYŠLO: ČERVEN 2021

Pierre  Klossowski

Nietzsche
a  bludný kruh

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

E D I C E  L I M E S
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Kruh sám za sebe neříká nic, respek-
tive leda to, že jediným smyslem exis-
tence je bytí existence a znamenání 
není než intenzita. Proto se intenzita 
odhaluje ve vysoké tonalitě duše. Jak 
ale může intenzita zasadit úder aktua-
litě mého já, onoho já, které je zároveň 
touto vysokou tonalitou exaltováno? 
Osvobozením fluktuací, které je vy-
značovaly jako já – díky čemuž v jeho 
přítomnosti znovu zaznívá uplynulá 
minulost. V tento okamžik Nietzsche-
ho nefascinuje skutečnost bytí, nýbrž 
skutečnost návratu do toho, co vzniká 
a děje se. Tato žitá a znovu prožitá nut-
nost se vzpírá vůli a vytváření smyslu.

Vůle v kruhu při pohledu na tento 
návrat do dění umírá a znovu se rodí 
jen v nesouladu mimo kruh. Odtud tlak 
vykonávaný nejvyšším pocitem. 

Vysoké nietzschovské tonality na-
šly bezprostřední výraz v aforistic-
ké formě, i v ní je ale návrat ke kódu 
každodenních znaků prezentován jako 
výcvik v tom, jak si vzhledem ke kaž-
dodenní souvislosti souvisle udržovat 
nesouvislost. Když tyto Stimmungen 
rozkvetou do bájných fyziognomií, zdá 
se, jako by příliv a odliv kontemplativní 
intenzity usiloval o vytvoření pevných 
referenčních bodů pro vlastní diskonti-
nuitu. Tolik vysokých tonalit, tolik růz-
ných bohů, až se nakonec celý vesmír 
jeví jako rej bohů: vesmír není než věč-
ný útěk před sebou samým a věčné 
znovunalézání sebe samotného v plu-
ralitě bohů…

I tento rej honících se bohů je v Za-
rathustrově mytické vizi jen vysvětle-
ním tohoto pohybu přílivu a odlivu in-
tenzity nietzschovských Stimmungen, 
z nichž ho ta nejvyšší navštívila ve 
znamení circulus vitiosus deus.

Circulus vitiosus deus je jen pojme-
nováním onoho znamení, které tu na-
bírá božskou fyziognomii po Dionýsově 
vzoru: Nietzschovo myšlení dýchá ve 
vztahu k božské a bájné fyziognomii 
svobodněji, než když vnitřně bojuje pro-
ti sobě samému, jako by bylo v pasti, 

do níž se chytila jeho vlastní pravda. 
Copak neříká, že skutečnou podstatou 
věcí je vybájení bytí, které si věci před-
stavuje a bez níž by si bytí nedokázalo 
vůbec nic představit?

Znamení bludného kruhu vytvo-
řila vysoká tonalita duše, v níž Nie-
tzsche zakusil závrať věčného návratu. 
V tomto znamení se okamžitě aktuali-
zovala jak nejvyšší intenzita myšlenky, 
uzavřená ve své soudržnosti, tak ab-
sence jakékoliv odpovídající intenzity 
v každodenních vyznačeních; stejným 
způsobem se vyprázdnilo vyznačení já, 
k němuž vše dosud směřovalo.

De facto totiž ve znamení bludného 
kruhu coby defi nice věčného návratu 
téhož vyvstává znak pro nietzschov-
ské myšlení coby událost platnou pro 
vše, co se kdy může stát, pro vše, co se 
kdy stalo, pro vše, co by se na světě kdy 
mohlo stát – a to i samotnému myšlení. 
— ukázka z knihy
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Mařatkova 
gastroenterologie
MIROSLAV ZAVORAL  (HLAVNÍ EDITOR)

Mařatkova gastroenterologie je koncipována 
jako profi lová učebnice gastroenterologie a he-
patologie. Jde o původní a komplexní učebnici 
encyklopedicky pokrývající veškerou oborovou 
problematiku. Cílem autorů bylo navázat na 
jedinečnou Mařatkovu Praktickou gastroen-
terologii. Obor se však od jejího vydání v roce 
1964 dramaticky změnil, což se samozřejmě 
promítlo do koncepce a obsahu předkládané 
publikace.

Některé nové kapitoly zahrnují aktuální 
diskusi o střevním mikrobiomu, probiotikách 
a fekální transplantaci mikrobiomu, o imuno-
logii a nových poznatcích molekulární gene-
tiky v gastroenterologii.  Mnohé kapitoly mají 
výrazný mezioborový přesah – zabývají se ne-
mocemi, které jsou velkou výzvou pro diagnos-
tiku a léčbu v klinické praxi. Výrazným rysem 
monografie je přehlednost, detailní tabulky 
a vysoká kvalita obrazové dokumentace.

Dokončování publikace bylo ovlivněno 
pandemií infekce COVID-19, proto byla kniha 
aktualizována o nové informace vztahující se 
k této infekci.

Jsme přesvědčeni, že Mařatkova gastroen-
terologie bude patřit mezi nejdůležitější učeb-
nice oboru a bude užitečná pro mediky, zdra-
votníky, gastroenterology a všechny, pro něž je 
gastroenterologie a hepatologie součástí kli-
nické praxe. 

Miroslav Zavoral (* 1953)
český lékař, internista-gastroentero-
log, působící v Ústřední vojenské ne-
mocnici v Praze, kde od roku 2010 za-
stává také funkci ředitele nemocnice. 
Je jedním z hlavních organizátorů 
a propagátorů screeningového progra-
mu rakoviny tlustého střeva v Česku. 
Svůj výzkum zaměřuje také na čas-
nou diagnostiku nádorů slinivky břiš-
ní a další onemocnění trávicího trak-
tu. Je autorem více než 70 odborných 
publikací a podílí se na vzdělávání lé-
kařů v oboru gastroenterologie.

VÁZANÁ, 1500 S., 1. VYDÁNÍ 
DVA SVAZKY
VYJDE: PODZIM 2021
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GASTROENTEROLOGIE
Patofyziologie | Diagnostika | Léčba

Miroslav Zavoral, hlavní editor
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Pravěké umění 
Evoluce člověka a kultury 
JEAN CLOTTES – VÁCLAV SOUKUP – 
BARBORA PŮTOVÁ

Hlavním předmětem knihy je zrození lidské 
kreativity v kontextu evoluce lidstva. Zvláštní 
pozornost je věnována vývoji, popisu a inter-
pretaci pravěkého umění. V první části knihy 
je předložen model antropogeneze a evoluce 
člověka. V souvislosti s genezí lidské tvořivos-
ti je dále analyzován a interpretován fenomén 
protoumění – neutilitární artefakty, které byly 
vytvořeny již v období starého a středního pa-
leolitu. Druhá část publikace představuje kon-
krétní umělecké projevy v obdobích mladého 
paleolitu (aurignacien, gravettien, solutréen 
a magdalénien) včetně materiální technologie.

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4758-6
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4771-5
VYJDE: PODZIM/ZIMA 2021

Marek Aurel Havlíček
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Tradice a současnost 
burjatských šamanů
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Kniha vznikla na základě dlouholetých 
výzkumů v oblastech obývaných Burjaty, kde 
autor po několik let sledoval průběh obnovy 
šamanských tradic, jejichž kontinuita byla 
přetrhána v období, kdy spadaly pod hegemonii 
Sovětského svazu. Výsledky bádání jsou 
zařazeny do širšího etnohistorického kontextu 
a konfrontovány s nejednoznačným chápáním 
celého fenoménu šamanismu, který v širokém 
spektru výkladů reprezentují sami nositelé 
burjatských tradic.
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BARBORA 
PŮTOVÁ

ANTROPOLOGIE 
TURISMU

KAROLINUM

Antropologie turismu je relativně nová 
subdisciplína a tematická oblast sociokulturní 
antropologie, která se postupně etabluje 
a dynamicky rozvíjí od sedmdesátých let 20. století. 
Barbora Půtová ve své knize popisuje, analyzuje 
a interpretuje předmět a základní témata 
antropologie turismu včetně jeho historických 
proměn v kontextu západního světa od starověku 
až po současnost. Věnuje se například typologii 
turismu a turisty, autenticitě a konstrukci 
turistických představ, analýze a interpretaci sociální 
interakce a vztahu hostů a hostitelů, fenoménu 
suvenýru a vzorcům chování souvisejícím s jeho 
nakupováním. Monografi e poskytuje výkladový 
rámec, který umožňuje porozumět základním 
konceptům a přístupům v antropologii turismu, 
a na základě případových studií poukazuje na širší 
historický a kulturní kontext objektů a procesů 
spojených s aktuálním fenoménem turismu.
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Timothy Rice (*1945) nedávno ukončil své třicetileté 
působení jako profesor etnomuzikologie na Kalifornské 
univerzitě v Los Angeles a v současné době je prezidentem 
neziskové organizace Center for World Music v kalifornském 
San Diegu, která je aktivní v oblasti interkulturního hudebního 
vzdělávání. Badatelsky se už od roku 1969 věnuje tradiční 
hudbě Balkánu, zvláště Bulharska a Makedonie. Je autorem 
vysoce ceněných knih May it Fill Your Soul: Experiencing 
Bulgarian Music (Ať to naplní tvou duši: Cítit bulharskou 
hudbu, 1994) a Music in Bulgaria: Experiencing Music, Expressing 
Culture (Hudba v Bulharsku: Zažívat hudbu, vyjadřovat 
kulturu, 2004) a řady vlivných článků publikovaných 
v prestižních oborových časopisech. Tematicky se mimo 
jiné zaměřoval na hudební kognici, vztah hudby a politiky, 
význam v hudbě, hudbu a masmédia, problematiku výuky 
a učení se hudbě a na etnomuzikologickou teorii a metodu. 
Je zakládajícím spolueditorem desetisvazkového díla The 
Garland Encyclopedia of World Music (Garlandská encyklopedie 
hudby světa, 1997–2001) a spolueditorem 8. svazku Europe. 
Svému oboru sloužil mnoha způsoby, jako editor časopisu 
Ethnomusicology (1981–84), jako prezident Society for 
Ethnomusicology (2003–05) a jako člen předsednictva 
International Council for Traditional Music (2007–13). Na 
Kalifornské univerzitě v Los Angeles zastával mimo jiné pozice 
vedoucího Katedry etnomuzikologie, proděkana Školy umění 
a architektury a ředitele Školy hudby Herba Alberta. V roce 
2008 obdržel od bulharského prezidenta Řád svatých Cyrila 
a Metoděje druhého stupně „za významný přínos vědeckému 
studiu bulharského folkloru a popularizaci bulharské kultury 
ve Spojených státech amerických“ a v roce 2016 mu Sofijská 
univerzita sv. Klimenta Ochridského udělila čestný doktorát za 
celoživotní přínos výzkumu bulharské hudby.

Všichni lidé, nejen hudebníci, jsou muzikální. Muzikalita je 
jedním ze základních kamenů lidské zkušenosti. Abychom 
lidské hudebnosti plně porozuměli, potřebujeme hudbu 
studovat v celé její geografické a historické rozmanitosti. 
Držíte v rukou první úvod do oboru etnomuzikologie 
v češtině. Jeho přední postava, Timothy Rice, zde uceleným, 
přehledně strukturovaným a nanejvýš srozumitelným 
způsobem představuje, jak etnomuzikologie zkoumá fenomén 
hudby a lidské hudebnosti v nejrůznějších kulturních, 
sociálních a historických kontextech. Předmětem zájmu 
přitom zdaleka není jen takzvaná tradiční hudba, ale veškeré 
současné podoby hudby, včetně té populární. Rice ukazuje, 
jak se etnomuzikologové a etnomuzikoložky ve studovaných 
prostředích účastní hudebních událostí, zaznamenávají je 
a pozorují, provádějí rozhovory s účastníky a učí se hudbu 
„dělat“, hrát, zpívat a tancovat. Názorně nás uvádí do 
toho, jak navázat s hudebními komunitami vztah důvěry, 
jak poté analyzovat terénní data, která nesou komplexní 
individuální, sociální a kulturní významy, a jak je pomocí 
teorií společenských a humanitních věd interpretovat. To vše 
se dozvídáme mimo jiné prostřednictvím Riceovy sofistikované 
reflexe těch nejzajímavějších současných i historických 
etnomuzikologických výzkumů výběrově pokrývajících 
doslova celý svět.
Kniha je povinnou četbou pro všechny studující muzikologie, 
antropologie a etnologie. Významné rozšíření obzorů nabídne 
rovněž budoucím vyučujícím hudební výchovy na ZŠ a SŠ 
a hudby na ZUŠ, a všem hudebníkům vůbec. Po knize by měl 
však sáhnout každý, kdo touží dohlédnout za svůj dosavadní 
hudební horizont a porozumět. 

Na obálce je použit motiv skalního umění z lokality Nsangwini 
ve Svazijsku, které v jihoafrickém regionu po tisíce let až do 
přelomu 19. a 20. století vytvářeli jeho původní obyvatelé 
označovaní dnes jako khoisanové. Malba zachycuje léčebný 
tanec, při němž zpravidla několik mužů (méně také žen) 
vstupovalo za pomoci hudby do transu, a to na základě jejich 
vlastní či sociálně sdílené zkušenosti. Imaginace, v tomto 
případě například zachycení pocitu stavu létání, vychází 
ze složité, dnes nicméně již poměrně dobře prozkoumané 
kulturní kosmologie. 
(Foto z archivu překladatele)
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Etnomuzikologie
VELMI KRÁTKÝ ÚVOD
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Clive Ponting
ZELENÉ DĚJINY SVĚTA
Životní prostředí
a kolaps velkých civilizací

Clive Ponting (* 1946) je britský akademik a spisovatel, 
průkopník tzv. velkých dějin, oboru zabývajícího se dějinami 
vesmíru od velkého třesku po současnost.

Publikace přináší nový pohled na dějiny lidstva, vzestup velkých civilizací 
a příčiny jejich pádu. Upozorňuje na to, jak zásadní bylo vyčerpání 
dostupných přírodních zdrojů pro zhroucení velkých kultur v historii 
lidstva, a popisuje vliv životního prostředí na dějiny posledních 10 000 let. 
Ponting svůj výklad začíná na Velikonočním ostrově, který slouží 
jako odstrašující příklad neschopnosti lidské společnosti zastavit 
ničení přírodních zdrojů. Naše globální společnost v současnosti těží 
nesrovnatelně větší množství zdrojů – budeme schopni překonat 
překážky, které vedly k zániku předchozích civilizací? Clive Ponting 
nenavrhuje řešení, ale poskytuje rozsáhlý a střízlivý pohled na historii 
lidstva a jeho vztah k životnímu prostředí.

Zelené dějiny světa_prebal_def.indd   1 10.05.18   10:42

karolinum

Karolína 
PauKnerová

Krajina mezi pamětí
a zapomínáním
Studie z Čech

Kniha Karolíny Pauknerové odhaluje variabilitu 
způsobů, jak se paměť stává součástí krajiny, 
sedimentuje v ní, reprodukuje se i mizí. na 
několika příkladech – okolí příbramské silnice, 
vzpomínání na zaniklé osídlení v pohraničí, 
megalitické stavby v jižních Čechách – představuje 
krajinu jako proces, který je spoluutvářen 
pamětí stejně jako zapomínáním. Být v krajině 
s sebou nese přemýšlení o paměti, ponoření 
se do uplynulého času, zakoušení jeho stop 
i jejich absencí. Bez tohoto ponoření není možné 
porozumět ani krajině, ani paměti v ní ukryté.
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PETR 
WOHLMUTH

VÝCHOD PROTI ZÁPADU?
KRYMSKÁ VÁLKA
(1853–1856)
POHLEDEM HISTORICKÉ 
ANTROPOLOGIE

KAROLINUM
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Historická antropologie odmítá povrchní 
vlastenecká a hrdinská vyprávění o válce. Chápe 
válku především jako tvrdou, bezprostřední 
a transformující zkušenost konkrétních lidí, kteří 
jsou v ní nasazeni: bojují, jsou zraňováni a umírají, 
pracují v zázemí, ošetřují a léčí zraněné, poskytují 
útěchu a duchovní službu, nebo jsou s válkou 
spojeni jiným podobným způsobem. Takoví lidé po 
sobě někdy zanechají takzvané egodokumenty: své 
deníky, dopisy přátelům či rodinám, autobiografi e 
nebo osobní zápisky. Hlavně přes tyto prameny, 
poskytující veskrze osobní pohled na válku 
a válečné násilí, nahlíží autor krymskou válku 
(1853–1856), první válku, která získala zcela nečekaný 
rozměr mimo jiné díky aplikaci řady technických 
inovací průmyslové revoluce. Autor překračuje 
obvyklý schematický způsob pohlížení na krymskou 
válku jako nábožensky motivovaný civilizační 
konfl ikt, nestaví se na žádnou stranu a analyzuje 
zkušenost a kulturu války především během velkého 
obléhání Sevastopolu (1854–1855) pohledem celkem 
141 jeho účastníků z ruské a britské strany. Autor 
analyzuje klíčové prvky „historické mytologie“ 
obou stran, mimo jiné koncept Sevastopolu -města 
hrdiny nebo vyprávění o Tenké červené linii a Útoku 
Lehké brigády, a v jejich pozadí nachází mnohem 
významnější kulturní traumata a konfi gurace, 
utvářející průběh konfl iktu. V oboru historiografi e 
vojenství se jedná o unikátní přístup, nemající zatím 
paralely v českém ani světovém prostředí.

vychod proti zapadu_mont.indd   1 07/10/2020   22:14

NábožeNství Mayů

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

Syntetizující práce Zuzany Marie Kostićové podává 
souborný, srozumitelný a aktuální přehled světového 
bádání týkajícího se mayského náboženství a fenoménů, 
které s ním bezprostředně souvisejí. Zdůrazňuje jeho 
regionální a partikulární charakter a snaží se uvést na 
pravou míru některá východiska a dosud nereflektované 
omyly, které se zabydlily ve světové mayistice.

Text může sloužit laikům jako úvod do problematiky, 
vysokoškolským studentům jako učební materiál 
a expertům z příbuzných oborů jako komplexní příručka.
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nabozenstvi mayu_mont.indd   1 19/11/2018   13:49

Monika Brenišínová
Markéta křížová

Dějiny
umění
Latinské
ameriky

karolinum

Dějiny umění Latinské ameriky vznikly v dílně 
Střediska iberoamerických studií Univerzity 
karlovy na základě přednášek autorek knihy. 
Cílem publikace je poskytnout zájemcům 
z řad studentů i veřejnosti základní přehled 
o dějinách umění tohoto regionu. Představit 
jim odbornou literaturu vztahující se k tématu, 
jakož i významné muzejní a galerijní instituce, 
seznámit je se vztahy mezi Českou republikou 
a Latinskou amerikou na poli kultury a umění, 
a nasměrovat je tak v jejich dalším studiu. výklad 
je doplněn o vysvětlení pojmů a doprovází 
jej bohatá obrazová příloha. Jedná se o první 
takový titul na českém knižním trhu.
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dejiny umeni latinske ameriky_mont.indd   1 29/01/2018   11:23

JIŽ VYŠLO:

PRAVĚKÉ UMĚNÍ 
EVOLUCE ČLOVĚKA A KULTURY

JEAN CLOTTES 
BARBORA PŮTOVÁ 
VÁCLAV SOUKUP KAROLINUM

katalog podzim 2021 zmenšeno.indd   14katalog podzim 2021 zmenšeno.indd   14 11.08.2021   20:39:2111.08.2021   20:39:21



NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM KATALOG PODZIM 2021

HUMANITNÍ A SPOLEČENSKÉ VĚDY – DĚJINY UMĚNÍ 1515

Degrees of Separation 
Bohumil Kubišta and the 
European Avant-Garde
MARIE RAKUŠANOVÁ (ED.)

PŘEKLAD PHILIP JONES – 
DANIEL MORGAN

Rozsáhlá obrazová publikace sleduje tvorbu 
Bohumila Kubišty prostřednictvím rozkrývání 
složitých uměleckých, kulturních a historic-
kých vztahů v rámci Evropy počátku 20. sto-
letí, především tenzí mezi obdivem k moder-
nistickému universalismu uměleckých směrů 
pařížského centra a snahou nalézt alternativní 
moderní výraz, vyrůstající z lokální umělecké 
tradice. Monografi e zároveň stopuje Kubištův 
pohyb po evropských metropolích a rozkrývá 
síť jeho kontaktů, v níž nefi gurují jen významní 
umělci a spolky, ale také slavná umělecká díla, 
která autonomně vstupují do stále nových situ-
ací a nerespektují antropocentrickou perspek-
tivu tradičních dějin umění. Anglické vydání. 
 Kniha byla nominována na cenu Magne-
sia Litera 2021 v kategorii Litera za naučnou 
 literaturu.

degrees
of separation

bohumil kubišta and 
the european avant-garde
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marie rakušanová et al.

VÁZANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4722-7
VYJDE: PODZIM/ZIMA 2021

Bohumil Kubišta, Námořník, 1913
olej, plátno, 49,5 × 39,5 cm, ZČG Plzeň
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Vladař 
NICCOLÓ MACHIAVELLI

PŘEKLAD JAN BÍBA

Machiavelliho Vladař jednou provždy změnil náš 
způsob uvažování o povaze politiky, ať už na něj na-
hlížíme z jakýchkoli pozic. Nový český překlad to-
hoto klasického textu přináší v přítomném svazku 
také několik do češtiny poprvé převedených krat-
ších textů, které bezprostředně souvisejí s ústřed-
ním pojednáním. Doprovodnými texty opatřená 
a bohatě komentovaná edice zasazuje předkládané 
spisy do kontextu autorova života a díla, ale i do 
historického a politického kontextu Evropy přelo-
mu 15. a 16. století a umožňuje komplexnější poro-
zumění Machiavelliho myšlení.

Utopie 
THOMAS MORE 

PŘEKLAD BOHUMIL RYBA

Utopie, první ze středověkých utopií, je latinsky psa-
né dílo anglického humanisty 16. století Thomase 
Mora, který bývá považován za tvůrce sociální uto-
pie. Navazuje na utopická díla svých předchůdců, 
mezi něž můžeme počítat již Platóna s jeho Ústavou. 
 Kniha vypráví o životě na fi ktivním ostrově Uto-
pia (řecky ú-topos, tj. „ne-místo“). Vypravěčem je 
námořník, který na Utopii strávil mnoho času a po-
znal tamější státní zřízení, chod země, kde neexistuje 
soukromé vlastnictví, a zvyky jejích obyvatel. Kniha 
sestává ze dvou částí, první je kritikou současné ev-
ropské společnosti, druhá pojednává o Utopii.

V edici vychází klasické texty moderní politické fi lozofi e, které jsou páteří evrop-
ského myšlení. Takové texty, k nimž se musíme vracet, pokud chceme porozumět 
tomu, jak lidé mohou vytvářet politické společenství a žít dobře pospolu, ačkoli se 
v mnoha věcech jinak rozchází.  Edice je určena studentům a širší veřejnosti se zá-
jmem o dějiny politické fi lozofi e. 

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4352-6
VYJDE: PODZIM 2021

HUMANITNÍ A SPOLEČENSKÉ VĚDY – FILOZOFIE – 
EDICE DĚJINY POLITICKÉ FILOZOFIE

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ
ISBN: 978-80-246-4793-7
VYJDE: PODZIM 2021

Vladař
Niccolò Machiavelli 

D Ě J I N Y
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Připravujeme:
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

Zde text o knize Zde text o knize Zde text o knize
Zde text o knize Zde text o knize Zde text o knize
Zde text o knize Zde text o knize
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Nietzsche 
a bludný kruh 
PIERRE KLOSSOWSKI 

PŘEKLAD LADISLAV NAGY – 

MARTIN POKORNÝ 

V úvaze na pomezí fi lologie, fi losofi e a básnictví 
Klossowski Nietzscheho představuje jako pisatele, 
který promýšlí i sebe sama – své iluzivní já – coby 
pole pudů, myšlenek a jejich vzájemných střetů. Nie- 
tzscheánské teze typu „věčného návratu“ či „vůle 
k moci“ jsou u Klossowského znovu vpleteny do 
tkáně souvislostí a rozporů, z nichž se nikdy nemo-
hou zcela osvobodit: odtud „bludný kruh“ v názvu. 
Kniha, která v originále vyšla v roce 1969 a čerpala 
také z řady tehdy málo známých pramenů, frag-
mentů z pozůstalosti a z korespondence, podnítila 
obnovený zájem o Nietzschovo dílo a výrazně ovliv-
nila řadu klasických textů moderní fi losofi e.

Cílem edice Limes je představit širší české odborné veřejnosti (zejména učitelům, 
studentům a badatelům v humanitních vědách) a čtenářům s hlubším zájmem 
o problémy studia literatury, dějin, jazykovědy a fi losofi e důležité interdisciplinární 
tendence v literární vědě a kulturních studiích západního kulturního okruhu za 
poslední půlstoletí.   

Pierre  Klossowski

Nietzsche
a  bludný kruh

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

E D I C E  L I M E S

BROŽOVANÁ, 250 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 320 KČ
ISBN: 978-80-246-4756-2
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4763-0  
VYŠLO: ČERVEN 2021

HUMANITNÍ A SPOLEČENSKÉ VĚDY – FILOZOFIE – 
EDICE LIMES

Jazykový živočich 
CHARLES TAYLOR 

PŘEKLAD ONDŘEJ ŠTĚCH

V Jazykovém živočichu Charles Taylor rozvíjí 
myšlenky o způsobech, jakými lidé utvářejí svou 
existenci. Ve středu toho stojí lidský jazyk. Filozo-
fové dlouhodobě řeší povahu jazyka. Ti, kdo patří 
k racionalistické a empirické tradici, tvrdí, že ja-
zyk je pro lidi nástrojem pro kódování a sdělování 
informací. V Jazykovém živočichu Taylor ukazu-
je, jak tato perspektiva opomíjí roli jazyka při for-
mování samotných myšlenek, jež jsou sdělovány. 
Jazyk není jenom nástrojem popisu, ale též kon-
stituce významu a od základu ovlivňuje lidskou 
zkušenost. 

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ
ISBN: 978-80-246-4849-1
VYJDE: PODZIM 2021
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Zrození 
kinematografi ckého času 
Modernita, nahodilost, archiv
MARY ANN DOANEOVÁ

PŘEKLAD MIROSLAV PETŘÍČEK

Až do 19. století byl čas obvykle vnímán jako kon-
tinuální proud, živel, jehož plynutí nedokážeme 
ovlivnit. Vynález fotografi e ale způsob, jakým se 
k času vztahujeme, radikálně proměnil. Nahodilost 
okamžiku zachyceného fotografi ckým aparátem 
se vzpírala vzrůstajícím požadavkům na standar-
dizaci a racionalizaci života v kapitalistické spo-
lečnosti. Fotografi e však nedokáže zachytit pohyb 
a teprve film jako souslednost po sobě jdoucích 
snímků znovu ustavil ireverzibilní tok času. Mary 
Ann Doaneová nám přesvědčivým způsobem před-
stavuje klíčovou roli, kterou kinematografi cký čas 
sehrál při zrodu modernity.

Estetika ambiguity 
JAN BIERHANZL 

Setrvávání v ambiguitě stojí v základu naší zku-
šenosti s uměleckými díly. Dvojznačnost je zakle-
ta v žánru i v obsahu, v pohybu mezi fi losofi ckým 
zkoumáním a uměleckou expresí, v napětí mezi es-
tetickými postoji zaměřenými na krásno a postoji 
etickými a politickými. V jednotlivých kapitolách 
věnovaných dílům Adrieny Šimotové, atonální 
hudbě nebo současnému politickému videoartu se 
Jan Bierhanzl odráží především od nosných motivů 
z esteticko-fi losofi ckých úvah E. Levinase, R. Bar-
these a M. Foucaulta a ukazuje umělecké dílo jako 
odraz vládnoucích poměrů i jako vytváření nové, 
ryze estetické skutečnosti neredukovatelné na his-
torická a sociální určení.

Pro myšlení druhé poloviny 20. a začátku 21. století je charakteristické rozšiřování 
polí tradičně defi novaných oborů, a fi losofi e nepředstavuje žádnou výjimku. Cílem 
edice by mělo být předvést tuto tendenci na základních fi losofi ckých problémech 
a pojmech  – ukázat cosi jako fi losofi i v dialogu s přítomností a s jinými oblastmi 
vědění.   

BROŽOVANÁ, 312 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 360 KČ
ISBN: 978-80-246-3847-8
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4965-8
VYŠLO: ČERVEN 2021

HUMANITNÍ A SPOLEČENSKÉ VĚDY – FILOZOFIE – 
EDICE MYŠLENÍ SOUČASNOSTI
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Až do 19. století byl čas obvykle vnímán jako 
kontinuální proud, živel, jehož plynutí prakticky 
nedokážeme ovlivnit. Nástup kapitalistické 
modernity spojený s jeho racionalizací a vynález 
fotografie, která jej dokázala zastavit, však radikálně 
proměnily způsob, jakým se k času vztahujeme. 
Mary Ann Doaneová, profesorka Kalifornské 
univerzity v Berkeley a autorka průkopnických 
studií věnovaných problematice genderu ve filmu, 
v knize Zrození kinematografického času zkoumá, jak 
se nahodilost zmrzlého okamžiku zachyceného 
fotografickým aparátem vzpírá vzrůstajícím 
požadavkům na standardizaci a racionalizaci života 
v kapitalistické společnosti. Jediná fotografie však 
nedokáže zachytit pohyb, teprve film jako sousled-
nost po sobě následujících snímků znovu ustavuje 
ireverzibilní tok času. Jaká je ale povaha času, pokud 
jej chápeme zároveň jako proud i jako diskontinuální, 
kvantovanou veličinu? A co se odehrává v prostoru 
mezi jednotlivými snímky? Mary Ann Doaneová
nám přesvědčivým způsobem představuje klíčovou 
roli, kterou kinematografický čas sehrál při zrodu 
modernity.

Zrození
kinematografického 

času
Modernita,

nahodilost, archiv
Mary Ann Doaneová

M Y Š L E N Í
S O U Č A S N O S T I

K A R O L I N U M

MS

Edice Myšlení současnosti

Georges Canguilhem: Poznávání života (2017)
Étienne Balibar: Spinoza a politika (2017)
Olivier Mongin: Urbánní situace (2017)
Kateřina Svatoňová, Kateřina Krtilová (ed.): 
Mizení (2017)
Françoise Dasturová: Smrt (2017)
Miroslav Petříček: Filosofie en noir (2018)
Petr Prášek: Člověk v šíleném dění světa (2018)
Florence Burgatová: Svoboda a neklid zvířecího 
života (2018)
Dominique Janicaud: Na rozhraních 
fenomenologie (2019)
Daniela Šterbáková: Ticho (2019)
Rémi Brague: Kotvy na nebesích (2019)
Dieter Mersch: Epistemologie estetična (2020)
Susan Buck-Morssová: Původ negativní 
dialektiky (2020)
Mary Ann Doaneová: Zrození kinematografického
času (2021)

Připravujeme:
Gerhard Richter: Potomnost

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ
ISBN: 978-80-246-4883-5
VYJDE: PODZIM 2021
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Confronting 
Totalitarian Minds
Jan Patočka on Politics 
and Dissidence 
ASPEN E. BRINTON

Kniha Confronting Totalitarian Minds zkoumá 
Patočkův odkaz a zabývá se dnešním uplatně-
ním jeho myšlenek o disentu, solidaritě a lid-
ských existenciálních střetnutích s bezprávím. 
Autor otevírá nové možnosti na poli kompa-
rativní politologie a klade Patočkovy úvahy 
o disentu, angažovanosti občanů a občanské 
odpovědnosti do juxtapozice s hlasy význam-
ných historických postav, jakými jsou napří-
klad Mahatma Gandhi, Václav Havel, Dietrich 
Bonhoe� er. Publikace skýtá nový pohled na 
dnešní debatu o boji proti bezpráví a cílí na 
široké publikum, aby připomněla Patočkův 
přetrvávající význam pro disidentská hnutí po 
celém světě.

Foucaultova 
fi lozofi e svobody 
JAN PETŘÍČEK 

Michel Foucault je známý jako autor, jenž 
zdůrazňuje závislost lidských subjektů na 
neosobních strukturách, nad nimiž nemají 
žádnou moc. Zároveň však je celé jeho dílo ne-
seno kritickým záměrem a skutečným étosem 
svobody; jako by nás chtěl osvobodit přesně 
od těch omezení, která s takovou pečlivostí 
popisuje. Kniha fi losofa a překladatele Jana 
Petříčka si bere za východisko právě tento 
paradox, jenž se konkretizuje ve Foucaultově 
projektu fi lozofi cké kritiky. Ta má za cíl nejen 
poznání současných apriorních podmínek na-
šeho myšlení a jednání, ale i jejich narušování 
a překračování.

Aspen E. Brinton

Confronting
Totalitarian Minds
Jan Patočka on Politics 
and Dissidence
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Michel Foucault je známý jako autor, 
jenž zdůrazňuje závislost lidských 
subjektů na neosobních strukturách, 
nad nimiž nemají žádnou moc. Zároveň 
však je celé jeho dílo neseno kritickým 
záměrem a skutečným étosem svobody; 
jako by nás chtěl osvobodit přesně od 
těch omezení, která s takovou pečlivostí 
popisuje. Předkládaná kniha si bere 
za východisko právě tento paradox, 
jenž se konkretizuje ve Foucaultově 
projektu fi lozofi cké kritiky. Ta má za cíl 
nejen poznání současných apriorních 
podmínek našeho myšlení a jednání, 
ale i jejich narušování a překračování. 
Kde se však bere možnost svobody, 
kterou tento podnik předpokládá? 
To je kardinální otázka, již se kniha 
snaží soustavně sledovat, především 
se zaměřením na období Archeologie 
vědění a pozdějších svazků Dějin 
sexuality. Nespokojuje se přitom 
s pouhým referováním, nýbrž se chce 
skutečně konfrontovat s fi lozofi ckými 
otázkami, které zkoumaná díla 
nastolují, a samostatně domýšlet ty 
jejich koncepce, které Foucault sám 
načrtl jen v náznacích.

Jan Petříček
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svobody

J
a

n
 P

et
ří

če
k

 
| 

F
ou

ca
u

lt
ov

a
 fi

 l
oz

ofi
 e

 s
v

ob
od

y

K
A

R
O

L
IN

U
M

foucaltova filozofie svobody_mont.indd   1 26/05/2021   09:12

BROŽOVANÁ, 300 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 370 KČ
ISBN: 978-80-246-4537-7
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4519-3
VYŠLO: KVĚTEN 2021

BROŽOVANÁ, 108 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 180 KČ
ISBN: 978-80-246-4855-2
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4949-8
VYŠLO: ČERVEN 2021
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Rus – Ukraine – Russia 
Scenes from the Cultural History 
of Russian Religiosity
MARTIN C. PUTNA 

PŘEKLAD MICHAEL DEAN 

 Kniha vysvětluje hlavní body ruských kulturních 
a duchovních dějin, jež by měl znát každý, kdo chce 
rozumět tomu, co se děje v dnešním Rusku. Výklad 
dokumentovaný na vybraných literárních a umě-
leckých dílech je veden od „předdějin“ na řeckém 
Krymu po současnost: od svatého Vladimíra k Vla-
dimiru Putinovi, od jurodivých k Pussy Riot. Kniha 
vykládá Rusko „postkoloniálně“, ne jako jednotné 
dějiny ruského impéria, ale jako komplex národních 
a náboženských tradic, které spoluutvářely prostor 
východní Evropy, včetně ruských „kontrakultur“ 
a vlivů německých, mongolských, židovských, ka-
tolických či polskolitevských. Zvláštní pozornost 
je věnována Ukrajině, dědici „toho druhého Ruska“. 
Anglický čtenář ocení vzácně informovaný pohled 
od autora z polobývalého Východu. 

BROŽOVANÁ, 406 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 460 KČ
ISBN: 978-80-246-3580-4
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3581-1
VYŠLO: ČERVEN 2021

Edice Václava Havla představuje navázání na intelektuální činnost myslitele, dra-
matika, disidenta a prezidenta, jehož jméno nese. Tím je fi losofi e současného svě-
ta, politiky, umění, architektury, nejnovějších obecných dějin, pojednání problémů, 
které se dotýkají naší společné odpovědnosti. Úlohou edice je prezentovat různoro-
dé pohledy předních osobností na svět kolem nás. 

M
artin C

. P
utna 
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Examining key points in Russian cultural and spiritual history, 
Rus–Ukraine–Russia is essential reading to understand the current 
state of Russia and Ukraine—the so-called heir to an “alternative 
Russia.” � e author uses literary and artistic works to analyze 
Russia as a cultural and religious phenomenon: tracing its 
development from the arrival of the Greeks in prehistoric Crimea 
to its invasion by “little green men” in 2014; explaining the cultural 
importance in Rus of the Vikings as well as Pussy Riot; exploring 
central Russian fi gures from St. Vladimir the Great to Vladimir Putin. 

Unique in its postcolonial perspective, Rus–Ukraine–Russia presents
Russia as a complex mesh of national, religious, and cultural 
(especially countercultural) traditions responsible for creating what 
we identify as Eastern Europe.

“Finally a book on the development of Russian spirituality arising 
from extensive knowledge and a deep understanding of Russian history. 
In an era where many speak and write about the politics of Russia, 
be it positively or negatively, studying the roots is vital.”
Karel, Prince of Schwarzenberg, former Czech Minister of Foreign Aff airs, 
on the Czech edition

“Outstanding Czech thinkers have imagined their country 
as a bridge between East and West. Putna, a scholar of originality, 
sensitivity and amazing erudition, shows their eff orts to be misguided. 
� e Orthodox east is not alien let alone hostile territory, but part 
of us – of Europe and its heritage – and readers of Putna’s absorbing 
and o� en aff ectionate cultural and religious history can ponder the 
proper metaphor: is Russia perhaps a distant cousin or – more likely – 
a lost brother? ”
John Connelly, Professor of European History, UC Berkeley

ISBN 978 -80 -246 -3580 -4

Václav Havel Series

VÁCLAV
HAVEL
SERIES

KAROLINUM PRESS VÁCLAV HAVEL SERIES 

Martin C.
Putna
Rus
UkUkrraineaine
RussiaRussia
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Josef Š
afařík  S

even Letters to M
elin

Seven Letters to Melin is an exploration of man’s alienation from nature—and from 
himself—in the modern technological age. Conceived as a series of letters to Melin, 
an engineer who believes in the value of science and technical progress, the book 
grows skeptical of such endeavors as it examines mankind’s search for meaning 
in life.
Through these exchanges, Šafařík argues for the primacy of artistic creativity over 
scientific explanation, of truth over accuracy, of internal moral agency over an 
externally imposed social morality, and of personal religious belief over organized 
church-going. Šafařík is neither anti-scientific nor anti-rational; however, he argues 
that science has limited power and that things which cannot be measured or 
calculated do nevertheless have meaning and value.
Šafařík’s critiques of technocracy, the wage economy, and professionalization make 
him an important precursor to the philosophy of deep ecology. In his first English 
translation, Šafařík will find a fresh cohort of readers interested in what makes us 
human.

“Seven Letters to Melin was my personal philosophical bible in my early youth.” 
Václav Havel, Czechoslovak playwright and president, in Disturbing the Peace

“Published shortly after the end of World War II, this book of essays by the unique 
Czech philosopher, this appeal to life, liberty, and responsibility, was a crucial 
source of moral and intellectual inspiration for Václav Havel. It is an important key 
to unlocking the philosophical context and background of the fight for freedom, 
democracy, and human dignity during Communist oppression – but it also enriches 
the present debate on the character of our times.”
Tomáš Halík, Catholic priest, philosopher and theologian

KAROLINUM PRESS VÁCLAV HAVEL SERIES 

Josef Šafařík

Seven 
Letters
to Melin
Essays on the Soul,
Science,  
Art and Mortality

VÁCLAV
HAVEL
SERIES

zlomObalka Seven Letters of Melin 28hrbet prevedeny.indd   1zlomObalka Seven Letters of Melin 28hrbet prevedeny.indd   1 28.08.20   13:0528.08.20   13:05

P
etr R

oubal
S

partakiads

Petr Roubal explores the political, social, and aesthetic dimensions 
of Spartakiads: Czechoslovakia’s mass gymnastic demonstrations 
held from 1955 to 1985. Taking place in the world’s largest stadium, 
built expressly for this purpose, the synchronized and unified 
movement of the people embodied, quite literally, the idealized 
Communist citizenry: an “obedient sovereign”, a powerful yet pliant 
force directed by the regime. Based on interviews and extensive 
archival research the book looks also at the reaction of the ordinary 
gymnasts, who were appropriating and challenging the official 
ritual. The book’s new approach to Communist history, examining 
everyday life under the regime and the mentality behind the Iron 
Curtain, earned it the prestigious Magnesia Litera prize.

ISBN 978 -80 -246 -3851-5
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Spartakiads

�e Politics of Physical 
Culture in Communist 
Czechoslovakia
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Stoletá válka 
BORIS BOVE

PŘEKLAD JAN LOCKENBAUER

Boris Bove představuje stoletou válku jako myšlen-
kovou konstrukci, která se snaží koncepčně uchopit 
opakované konfl ikty mezi královstvími Francie a An-
glie probíhající od 90. let 13. století do 50. let 15. sto-
letí. Tuto letitou krizi přitom chápe jako průvodní jev 
přechodu k novému společenskému řádu, jenž dal 
vzniknout zastupitelským institucím, jimiž byly ge-
nerální stavy. Současně s tím vykládá stoletou válku 
jako milník v dějinách monarchie, neboť v důsledku 
své délky, křehkosti rodu Valois, utrpení obyvatelstva 
i anglické okupace posílila pocit příslušnosti k fran-
couzskému národu. Položila tak základy národního 
státu, jenž se utvářel až do 19. století.

Zlatý nosorožec 
Příběhy o africkém středověku
FRANÇOIS-XAVIER FAUVELLE-AYMAR 

PŘEKLAD ALENA LHOTOVÁ – 
HELENA BEGUIVINOVÁ 

Historik a archeolog François-Xavier Fauvelle-
-Aymar ve své knize, která je výsledkem jeho ce-
loživotního výzkumu, představuje Afriku „zlatých 
věků“ prostřednictvím příběhů a průvodců, jejichž 
očima černý kontinent poznáváme (jsou mezi nimi 
obchodníci, dobrodruzi, geografové i diplomaté 
z dávné minulosti, ale i současní archeologové). 
Objevujeme tak sídla bohatých panovníků; hustě 
obydlená města, kde se obchodníci z islámského 
světa setkávají s africkými obchodníky; trhy, na 
nichž Afričané vyměňují ambru, otroky a zlato za 
luxusní nádobí, kovové ingoty, sůl či perly dováže-
né z Asie.

Smyslem této edice je představit širší české odborné veřejnosti (zejména učitelům, 
studentům a badatelům v humanitních vědách) a čtenářům s hlubším zájmem 
o medievistiku aktuální, výjimečná především zahraniční díla zabývající se stře-
dověkými dějinami a kulturou.  Edici řídí  Martin Nejedlý.

HUMANITNÍ A SPOLEČENSKÉ VĚDY – HISTORIE – 
EDICE MEDIEVISTIKA

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4772-2
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4783-8
VYJDE: PODZIM 2021

BROŽOVANÁ, 214 S., 1. VYDÁNÍ
ISBN: 978-80-246-4146-1
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4881-1
VYŠLO: KVĚTEN 2021
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HUMANITNÍ A SPOLEČENSKÉ VĚDY – HISTORIE – 
EDICE PRAGUE MEDIEVAL STUDIES

Passionate Copying 
in Late Medieval Bohemia 
The Case of Crux de Telcz 
(1434–1504)
LUCIE DOLEŽALOVÁ ET AL.

Kniha přináší detailní případovou studii Kříže z Tel-
če (1434–1504), názorně ukazující spletitosti ru-
kopisné kultury druhé poloviny 15. století. Křížův 
životopis je rekonstruován na základě více než 150 
kolofonů a poznámek; je analyzována jeho role auto-
ra, překladatele, kompilátora, glosátora a především 
písaře. Pro srovnání je připojena studie Kimberly Ri-
versové o würzburském františkánském písaři Jo-
hannesu Sintramovi († 1450). Jako nejnápadnější 
rys zkoumané pozdně středověké rukopisné kultu-
ry se ukazuje bezprecedentní množství písařských 
paratextů (obsahů, rejstříků, vysvětlujících pozná-
mek, vnitřních odkazů, identifi kací pramenů atd.), 
doprovázené stejně bezprecedentním množstvím 
chyb, konfuzí, obskurností a nesrozumitelností. 
 První svazek edice Prague Medieval Studies 
(PRAMS).

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4665-7
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4686-2 
VYJDE: PODZIM 2021

 Ediční řada Prague Medieval Studies (PRAMS) zpřístupňuje monografi e se zamě-
řením na středověkou společnost v nejširším smyslu slova. Cílem je postihnout 
aktuální vývoj ve všech relevantních disciplínách, jako jsou pomocné vědy histo-
rické, studium jazyků a literatur, dějiny umění, archeologie, historie, muzikologie, 
fi lozofi e a teologie. Zahrnuje rovněž edice a komentované překlady středověkých 
textů. Ediční řadu řídí Tomáš Klír.

Folio 152v s Křížovým kolofonem v rukopise I A 41 z roku 1472, 
Národní knihovna ČR

ISBN 978-80-246-4665-7
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PRAGUE
MEDIEVAL
STUDIES ¶ 1

� e intricacies of the manuscript culture and textual transmission � e intricacies of the manuscript culture and textual transmission 
during the transformative period of the second half of the 15th century during the transformative period of the second half of the 15th century 
are presented here through a detailed case study of the peculiar � gure of are presented here through a detailed case study of the peculiar � gure of 
an avid copyist, glossator, compiler, translator and author, Crux de Telcz an avid copyist, glossator, compiler, translator and author, Crux de Telcz 
(1434–1504). � e most striking feature of late medieval manuscript (1434–1504). � e most striking feature of late medieval manuscript 
culture observed is the unprecedented number of scribal additions culture observed is the unprecedented number of scribal additions 
(tables of contents, notes, cross-references, etc.), curiously accompanied (tables of contents, notes, cross-references, etc.), curiously accompanied 
by an also unprecedented number of mistakes, confusions, obscurities, by an also unprecedented number of mistakes, confusions, obscurities, 
and incomprehensibilities.and incomprehensibilities.

“Lucie Doležalová’s innovative case study of this little-known � gure “Lucie Doležalová’s innovative case study of this little-known � gure 
of � fteenth-century Central Europe contains inspiring insights into the of � fteenth-century Central Europe contains inspiring insights into the 
entire intellectual and literary life of the period in this region. Anyone entire intellectual and literary life of the period in this region. Anyone 
interested in the literary culture of the Middle Ages and the history of interested in the literary culture of the Middle Ages and the history of 
reading will greatly bene� t from this volume.” reading will greatly bene� t from this volume.” 
—Farkas Gábor Kiss, University of Budapest—Farkas Gábor Kiss, University of Budapest

“Lucie Doležalová’s conclusions about the nature of writing, copying, “Lucie Doležalová’s conclusions about the nature of writing, copying, 
reading and understanding during an era of book culture that combined reading and understanding during an era of book culture that combined 
both handwritten and printed works are extremely interesting; both handwritten and printed works are extremely interesting; 
they will contribute to a broader discussion about the late medieval they will contribute to a broader discussion about the late medieval 
information boom.” information boom.” 
—Tuomas Heikkilä, University of Helsinki—Tuomas Heikkilä, University of Helsinki

Passionate Copying 
in Late Medieval 
Bohemia
� e Case of Crux 
de Telcz (1434–1504)
Lucie Doležalová
with contributions 
by Michal Dragoun 
and Kimberly Rivers
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2323HUMANITNÍ A SPOLEČENSKÉ VĚDY – HISTORIE – 
DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ

Uprostřed Evropy 
České země na konci středověku
FRANTIŠEK ŠMAHEL

Kniha Uprostřed Evropy je souborem dříve pu-
blikovaných studií, v nichž František Šmahel 
zkoumá dějinnou roli českých zemí ve stře-
doevropském kontextu pozdního středověku. 
Věnuje se základním vývojovým tendencím 
od nástupu Lucemburků až do roku 1526, kdy 
se země České koruny na dlouhá staletí staly 
součástí habsburské říše. Zachycuje duchovní 
život, kulturu a umění za vlády Lucemburků 
a také korunovační rituály a pohřební ceremo-
nie. Zaměřuje se i na politické myšlení, národní 
ideu, postup vnitřní christianizace či reform-
ní inspirace raného husitství. Knihu uzavírají 
drobné refl exe, které dávají nahlédnout do his-
torikovy dílny. 

Protimluvy v podtitulu nemají jen upoutat pozornost příštích 
čtenářů. Větší část knihy spojuje poznání, že mnohé ve stře-
dověku bylo jinak, než by se na první pohled zdálo. Poselství 
středověkého obrazu se skládalo z  více vrstev, z  nichž něk-
teré 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? Rozšíření knihtisku způsobilo  postupný 
přechod z magického světa zvuku do neutrálního světa zra-
kového vjemu. Jak tento proces poznamenal vnímání výtvar-
ných děl? 

Spolu s kladením dalších otázek kniha v druhé části pojed-
nává o inscenovaných devocích v Českém Krumlově a o divých 
lidech lucemburské éry. 

Třetí část 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

UPROSTŘED 
EVROPY
České země 
na konci středověku

VÁZANÁ, CCA 600 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4614-5
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4636-7
VYJDE: PODZIM 2021

Smrt císaře Zikmunda Lucemburského ve Znojmě 9. pro-
since 1437 (Eberhard Windecke: Denkwüdigkeiten Kaiser 
Sigismund, ÖNB Wien, cod. 13975, fol. 439r)
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„Práce šlechtí !“ 
Sudetoněmecká 
dobrovolná pracovní služba 
v meziválečném Československu 
JITKA BALCAROVÁ 

Kniha přináší na příkladu „pracovní služby“ 
jako celosvětově rozšířeného prostředku řešení 
nezaměstnanosti mladých lidí během hospo-
dářských krizí nové poznatky o ideovém pro-
středí a nacionální praxi německé menšiny 
v meziválečném Československu. Publikace je 
koncipována převážně na základě výzkumu 
primárních pramenů rozličné povahy a je ve-
dena úmyslem nabídnout širší odborné i laic-
ké veřejnosti pohled na dosud v české histo-
riografi i opomíjený historický jev, který svou 
povahou přispíval k zostřující se nacionální 
situaci meziválečného Československa a spo-
luutvářel militantní postoje části jeho němec-
kých obyvatel.

Instituce 
a osobnosti ruské 
meziválečné emigrace 
v Československu 
HANUŠ NYKL (ED.)

Kniha je věnována stému výročí Ruské po-
mocné akce československé vlády. Ta byla 
bezprecedentní humanitární pomocí ruskému 
protibolševickému exilu. V jejím rámci se Čes-
koslovensko stalo centrem ruské vědy, myšlení 
a umění. Jednotlivé kapitoly se věnují jednak 
vybraným institucím vzniklým v jejím rámci 
a jednak vybraným osobnostem, které našly 
v naší zemi možnost pracovat ve svém oboru 
(např. Pavel Novgorodcev, Jevgenij Ljacký, Ni-
kolaj Osipov, Naděžda Melniková-Papoušková, 
Antonij Florovský).

BROŽOVANÁ, 382 S., 2., ROZŠÍŘENÉ 
A OPRAVENÉ  VYDÁNÍ, CENA: 350 KČ
ISBN: 978-80-246-4681-7
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4699-2
VYŠLO: KVĚTEN 2021

Jitka Balcarová

„Práce šlechtí!“ 
Sudetoněmecká 
dobrovolná pracovní služba 
v meziválečném 
Československu

KAROLINUM

BROŽOVANÁ, 192 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4826-2
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4950-4
VYJDE: PODZIM 2021
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Majstr a Małgorzata  
Polky v továrnách ČSSR 
ONDŘEJ KLÍPA 

Studie zobrazuje jeden z dílčích politicko-eko-
nomických jevů poválečného období – pracov-
ní migraci v socialistické společnosti. Sleduje 
problém na pracovním zařazení polských žen 
v podnicích někdejší ČSSR. Vychází z vý-
zkumné teze, že dočasná „migrace“ byla for-
mou a příležitostí k úniku žen z úloh, do nichž 
je tlačil komunistický stát – z úlohy matky, 
ale i z role dělnice. Zachycuje schopnost pra-
cujících žen v rámci socialistického hospodář-
ství využívat ve svůj prospěch manévrovací 
prostor, jenž se jim takto nabízel. Jejich práce 
a postavení „gastarbeitrů“ v totalitním režimu 
znamenaly totiž pro oba státy nejednu ekono-
mickou i ideologickou výhodu.

 Vězení jako zrcadlo 
společnosti 
Nerovný souboj vědy, politiky 
a humanity 1965–1992
KLÁRA PINEROVÁ – MICHAL LOUČ – 
KRISTÝNA BUŠKOVÁ 

Československé vězeňství prošlo ve druhé po-
lovině 20. století výraznými změnami. Po druhé 
světové válce ve vězení vládla represe a dehu-
manizace. V šedesátých letech začal být repre-
sivní přístup považován za neefektivní a cílem 
měla být resocializace odsouzeného na zá-
kladě odborných výzkumů. V období tzv. nor-
malizace vězeňská zařízení prostoupila disci-
plinace a požadavky na plnění neúměrných 
pracovních norem. Po roce 1989 muselo dojít 
k zásadní transformaci celého systému. Kniha 
ukazuje, že se ve vězeňství zrcadlí charakter 
společnosti a mnohé o ní vypovídá.

BROŽOVANÁ, 170 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 250 KČ
ISBN: 978-80-246-4844-6
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4885-9
VYŠLO: DUBEN 2021

Ondřej Klípa

Majstr 
a Małgorzata 
Polky v továrnách 
ČSSR
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BROŽOVANÁ, 478 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 420 KČ
ISBN: 978-80-246-4926-9
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4927-6 
VYŠLO: ČERVEN 2021

VĚZENÍ JAKO ZRCADLO 
SPOLEČNOSTI

KLÁRA PINEROVÁ
MICHAL LOUČ
KRISTÝNA BUŠKOVÁ

NEROVNÝ SOUBOJ
VĚDY, POLITIKY A HUMANITY

1965–1992

KAROLINUM  ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ

Československé vězeňství prošlo ve druhé polovině 
20. století výraznými změnami. Po druhé světové válce 
zde vládla represe a dehumanizace. V šedesátých 
letech vývoj vězeňství následoval proměnu společnosti. 
Represivní přístup začal být považován za neefektivní 
a cílem měla být resocializace odsouzeného na základě 
odborných výzkumů. V období tzv. normalizace 
vězeňská zařízení prostoupila disciplinace a požadavky 
na plnění neúměrných pracovních norem. Po roce 1989 
muselo dojít k zásadní transformaci celého systému. Jak 
se vězeňství od šedesátých let vyvíjelo a jaké myšlenky 
v převýchově byly uplatňovány? S jakými podmínkami se 
nejenom političtí vězni museli vyrovnat? Jak personál 
přistupoval k odsouzeným a obhajoval použití disciplíny 
a těžké práce? To jsou otázky, na které se tato kniha 
snaží odpovědět. Ukazuje, že se ve vězeňství zrcadlí 
charakter celé společnosti a mnohé o ní vypovídá.

K
LÁ

R
A

 P
IN

ER
O

VÁ
M

IC
H

A
L 

LO
U

Č
K

R
IS

TÝ
N

A
 B

U
ŠK

O
VÁ

V
ĚZ

EN
Í J

A
KO

 Z
R

C
A

D
LO

SP
O

LE
Č

N
O

ST
I

vezeni jako zrcadlo_mont.indd   1 15/06/2021   12:55

katalog podzim 2021 zmenšeno.indd   25katalog podzim 2021 zmenšeno.indd   25 11.08.2021   20:39:2911.08.2021   20:39:29



UNIVERZITA KARLOVA

26

KATALOG PODZIM 2021

26 HUMANITNÍ A SPOLEČENSKÉ VĚDY – HISTORIE – 
DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ

Otisky sametové revoluce 
Kde přebývá devětaosmdesátý
PETR AGHA – JAN GÉRYK (ED.)

Studie o osudech českého devětaosmdesátého 
nabízejí historický a teoretický základ pro kri-
tická zamyšlení nad zobrazováním listopadu 
1989 ve veřejném prostoru. Třicetileté výročí 
sametové revoluce bylo příležitostí znovu pro-
mýšlet nejen zakladatelské mýty postkomu-
nistického českého státu, ale také současného 
stavu zemí středoevropského regionu či evrop-
ského projektu jako celku. Disciplinárně různo-
rodá kolektivní monografi e (jednotlivé kapitoly 
jsou ukotveny v historii, právu, politické teorii 
či mediálních studiích) tak vede čtenáře ke kri-
tické refl exi sametové revoluce a více než třice-
ti let, které po ní následovaly. 

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4792-0
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4977-1
VYJDE: PODZIM/ZIMA 2021

Petr Agha a Jan Géryk (ed.)

Otisky
sametové revoluce
Kde přebývá 
devětaosmdesátý

KAROLINUM
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Panovnická reprezentace 
v písemné kultuře 
ve středověku 
 MARIE BLÁHOVÁ – MILADA HOLÁ – 
KLÁRA WOITSCHOVÁ (ED.)

U příležitosti životního jubilea profesora Ivana 
Hlaváčka se 25 badatelů zaměřilo na zkou-
mání různých forem panovnické reprezen-
tace v písemné kultuře ve středověku. První 
blok byl věnován každodennosti a formám 
reprezentace na panovnickém dvoře, přičemž 
téma bylo sledováno jak ve vazbě na konkrét-
ní vládce, tak i v širším komparativním rámci. 
Další oddíl se zaměřil na vnímání královského 
majestátu optikou současných i následujících 
generací, a to zejména pohledem autorů nara-
tivní, naučné či kazatelské literatury.  

Paleografi cko-
-kodikologické etudy 
ZDEŇKA HLEDÍKOVÁ

Jméno Zdeňky Hledíkové je jednoznačně spo-
jeno se středověkými církevními dějinami 
a s českými dějinami správními. Předkládaná 
edice autorčiných statí výrazně přispívá k po-
znání duchovní kultury nejen českého prostře-
dí, ale bez nadsázky celého středoevropského 
regionu. Jde o práce převážně paleografi cké, 
resp. kodikologické, které čerpají z autorčiných 
velkých znalostí originálního rukopisného ma-
teriálu. Jde o práce, které vznikly jakoby na 
okraji, nicméně nejsou menšího významu, byť 
se leckdy ocitly na zapadlých místech či v za-
hraničních sbornících a běžnému čtenáři se 
staly těžko dohledatelnými. 

MARIE BLÁHOVÁ, MLADA HOLÁ,
KLÁRA WOITSCHOVÁ (ed.)

Panovnická rePrezentace
v Písemné kultuře ve středověku

SBORníK pRACí K žIVOTníMu juBILEu
pROfESORA IVAnA HLAVÁčKA
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uu příležitosti životního jubilea prof. phDr. Ivana 
Hlaváčka, CSc., se 25 domácích i zahraničních 
badatelů zaměřilo na zkoumání různých 
forem panovnické reprezentace v písemné 
kultuře ve středověku. první blok byl věnován 
každodennosti a formám reprezentace na 
panovnickém dvoře, přičemž téma bylo 
sledováno jak ve vazbě na konkrétní vládce, 
tak i v širším komparativním rámci. Další oddíl 
se zaměřil na vnímání královského majestátu 
optikou současných i následujících generací, 
a to zejména pohledem autorů narativní, naučné 
či kazatelské literatury. Do poslední části byly 
zahrnuty příspěvky věnované různým oblastem 
panovnické správy a problémům úředních 
písemností ve středověku.

panovnicka reprezentace_mont.indd   1 29/03/2021   15:25

BROŽOVANÁ, 388 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 450 KČ
ISBN: 978-80-246-4824-8
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4851-4  
VYŠLO: KVĚTEN 2021

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4912-2
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4913-9
VYJDE: PODZIM/ZIMA 2021

Heidelberská rukopisná knihov-
na, jak je známo, není uložena 
na svém původním místě. Právě 
pro staré klášterní kodexy měl 
o ni počátkem 17. století zájem 
papež Urban VIII. a nepřímo si 
knihovnu od falckraběte Max-
miliána I. vyžádal jako náhra-
du fi nanční pomoci, kterou mu 
poskytl na vedení války s pro-
testanskými stavy.
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Pohledem druhých 
Praha jako inspirace a vzor 
pro emancipační zápas 
malých národů
ANTONIE DOLEŽALOVÁ – 
MIROSLAV HROCH (ED.)

České národní hnutí bylo již ve své době in-
spirací a povzbuzením pro obdobné tendence 
v jiných částech Evropy. Předkládaná kniha 
podává první souhrnný pohled na významný 
přínos českého národa pro emancipační pro-
cesy Slováků, Maďarů, karpatských Rusínů 
i Ukrajinců, Lotyšů a Litevců, Kašubů, Lužic-
kých Srbů, Finů a Dánů. Na základě archiv-
ních pramenů i dobového tisku v něm čeští 
i zahraniční badatelé ukazují, že Čechy byly 
symbolem úspěšného národního vzepětí a cen-
trem výměny zkušeností a informací.

Vývoj odívání 
v pravěku a starověku 
JARMILA NAVRÁTILOVÁ 

Kniha Jarmily Navrátilové přístupnou formou 
přibližuje vývoj odívání v nejstarších dobách. 
Zachycuje ranou fázi výroby oděvů, techniku 
jejich zpracování, postupné formování různých 
tvarů oděvu i měnící se způsob oblékání – od 
tepelněochranného krytí těla přes jednoduché 
typy šitých oděvů až k často luxusní starověké 
módě. Upozorňuje na dlouhý proces zlepšování 
funkčnosti oděvů i na způsob, jak rozdílně jej 
jednotlivé kultury a etnika řešily. Na základě 
archeologických nálezů a dochovaných umě-
leckých předmětů rekonstruuje autorka na 
stovkách kreseb, do čeho se oblékali lidé v pra-
věku a starověku v Evropě, Asii i Africe. 

Humanitní a společenské vědy – Filosofi e

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4821-7
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4976-4
VYJDE: PODZIM/ZIMA 2021

BROŽOVANÁ, 620 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4563-6
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3574-3  
VYJDE: PODZIM/ZIMA 2021

Praha je zde vnímána jako oh-
nisko národního hnutí. Pohlíží-
me-li na to zevnitř, byl pražský 
intelektuální život druhé polo-
viny 19. století pln nářků na ná-
rodní malost. Při pohledu zvenčí 
se jeho tvář mohla jevit sebevě-
domým triumfem mladé národ-
ní kultury. Zvláště když tento 
pohled pocházel z prostředí ná-
rodů menších.

Vývoj odívání 
       v pravěku a starověku

Jarmila Navrátilová
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Kniha Jarmily Navrátilové přístupnou formou přibližuje vývoj odívání v nejstarších dobách. Zachycuje ranou fázi výroby oděvů, 
techniku jejich zpracování, postupné formování různých tvarů oděvu i měnící se způsob oblékání: od tepelněochranného krytí 
těla přes jednoduché typy šitých oděvů až k často luxusní starověké módě. Upozorňuje na dlouhý proces zlepšování funkčnosti 
oděvů i na způsob, jak rozdílně jej jednotlivé kultury a etnika řešily. Na základě archeologických nálezů a dochovaných umělec-
kých předmětů rekonstruuje autorka na stovkách kreseb, do čeho se oblékali lidé v pravěku a starověku v Evropě, Asii i Africe. 

Jarmila Navrátilová (* 1925) vystudovala Školu uměleckých řemesel v Brně, většinu svého profesního života pracovala 
jako návrhářka n. p. Oděvní průmysl v Prostějově. Systematicky se věnovala vývoji prototypů oděvních výrobků, jejich designu 
a tvarování. Je nositelkou několika desítek ocenění.
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Humanitní a společenské vědy – Václav Havel Series

Rus v období smuty 
očima švédského špiona  
Zpráva Petra Petreia z roku 1608 
HANA ŠTĚŘÍKOVÁ 

Kniha českému čtenáři zprostředkovává pů-
vodní historickou dilplomatickou zprávu „Uče-
né a pravdivé vyprávění o některých změnách, 
jež se v nedávných letech udály v Moskevském 
velkoknížectví“, napsanou švédským vyslan-
cem na moskevském dvoře a poprvé vydanou 
tiskem ve Stockholmu roku 1608. Autor barvitě 
líčí politickou krizi v moskevské říši, tragické 
události smuty a intriky kolem následnictví na 
carském trůnu, jejichž očitým svědkem se stal. 
Kniha vedle překladu švédského originálu do 
češtiny obsahuje též doprovodnou fi lologickou 
a historiografickou studii a představuje tak 
vhodný materiál pro studium filologických 
i historických oborů.

Beyond the Revolution 
in Russia: Narratives – 
Concepts – Spaces 
100 Years since the Event
JAROMÍR MRŇKA (ED.)

Mezinárodní tým mladších i zkušených ba-
datelů z Rakouska, Běloruska, Brazílie, Čes-
ké republiky, Francie, Izraele, Polska, Ruska 
a Slovenska představuje ruskou revoluci r. 1917 
v široké interdisciplinární perspektivě kom-
paratistiky, hospodářských a politických dě-
jin, sociální geografi e a urbanismu, literatury, 
mediálních studií a politologie. Ruskou revo-
luci pojímá nejen jako událost s bezprostřed-
ními důsledky, ale zabývá se také střednědo-
bými sociálními a ekonomickými proměnami 
a dlouhodobou rekonfi gurací politiky a kultury.

BEYOND THE REVOLUTION
IN RUSSIA
NARRATIVES – CONCEPTS – SPACES

JAROMÍR MRŇKA (ED.)

KAROLINUM  ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ

100 YEARS SINCE THE EVENT

The book sheds light on preconditions and consequences, 
far beyond the event that opened totally new horizons 
in 1917. At the occasion of centennial of the Russian 
Revolution, international team of both junior and well-
experienced scholars from Austria, Belorussia, Brazil, the 
Czech Republic, France, Israel, Poland, Russia, and Slovakia 
brought together contributions from the surprisingly broad 
interdisciplinary fi eld of comparative, economic, conceptual, 
and political history, human geography and urbanism, 
literature, media studies, and political science. The book 
explains the Russian revolution in a complex ambiguity 
between the event and its immediate consequences, 
medium-term social and economic transformations, and 
long-term reconfi guration of spaces of politics and culture.
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Hana Štěříková

Rus v období smuty 
očima švédského špiona
Zpráva Petra Petreia  
z roku 1608

KAROLINUM
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Střední Evropa 
ve zbrani 1815-1914 
Sto let rozvoje moderního 
zbrojního průmyslu v císařském 
Rakousku, v českých zemích 
a v Prusku-Německu
ZDENĚK JINDRA 

Pojednání o rozvoji továrního zbrojního prů-
myslu v habsburské monarchii a o jeho rozma-
chu v Prusku a v císařském Německu od polo-
viny 19. století do roku 1914 provází mj. detailní 
výklad o technice a zvláštních rysech zbrojní 
velkovýroby, jakož i o tajnostech obchodování 
se zbraněmi. Vrcholí na prahu první světové 
války, v době vzmáhajících se „závodů ve zbro-
jení“, odhaluje kořeny a pozadí toho, jak a proč 
byla tato konfl agrace rozpoutána. Ukazuje, že 
Německá říše byla po zbrojní stránce i svou 
větší ekonomickou kapacitou mnohem lépe 
připravena na vedení „velké války“ než ekono-
micky zaostávající a vnitropoliticky nesourodá 
rakousko-uherská monarchie.

Zbraně jsou nástroji násilí, jichž odedávna 
a organizovaně používá stát k řešení vnitř-
ních neshod a vnějších konfl iktů mezi lidmi, 
a jako takové slouží jedině k válečným úče-
lům a k násilnému útlaku ve službách státu. 
Z toho plyne, že jedinými potenciálními velko-
odběrateli zbrojních výrobků jsou státy a jejich 
ozbrojené složky a že nemalé peníze k úhradě 
zbrojních zakázek pocházejí z takřka bezedné 
státní pokladny. Erár vždycky byl a je dodnes 
pro podnikatele po všech stránkách navýsost 
nejvýhodnějším zákazníkem: státní správa ob-
vykle nakupuje válečný materiál en gros, ne-
jednou se smluvně zavazuje k dlouhodobým 
objednávkám…  
— ukázka z knihy 

Zdeněk Jindra

Střední Evropa  
ve zbrani 1815–1914

Sto let rozvoje moderního 
zbrojního průmyslu v císařském 
Rakousku, v českých zemích  
a v Prusku-Německu
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Diatopické varianty 
verbální fl exe na 
území kontinentálního 
Portugalska 
PETRA SVOBODOVÁ

Monografi e se zabývá dialekty v evropské por-
tugalštině a přináší výzkum diatopických va-
riant verbální fl exe na území kontinentálního 
Portugalska. Vychází z korpusu sestaveného 
z dialektologických dizertačních prací a dia-
lektologických dotazníků Manuela de Paiva 
Boléa a Luíse F. L. Cintry, ve kterém tyto vari-
anty identifi kuje, následně popisuje jejich his-
torický vývoj a pak je lokalizuje s cílem odhalit 
jejich příslušnost k severním či jižním portu-
galským dialektům. V závěru je systematizuje 
podle jejich charakteru na jevy rázu fonetické-
ho, morfologického či morfonologického.

karolinum

Diatopické
varianty
verbální flexe 
na území 
kontinentálního 
portugalska

Petra svoboDová

BROŽOVANÁ, 154 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 240 KČ
ISBN: 978-80-246-4571-1
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4593-3
VYŠLO: ČERVEN 2021

KAROLINUM

COMPILING
AND ANNOTATING
A LEARNER CORPUS FOR
A MORPHOLOGICALLY RICH 
LANGUAGE

CZESL, A CORPUS OF
NON-NATIVE CZECH

ALEXANDR ROSEN
JIŘÍ HANA

BARBORA HLADKÁ
TOMÁŠ JELÍNEK

SVATAVA ŠKODOVÁ
BARBORA ŠTINDLOVÁ
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I loved the book and its versatility in presentation of learner corpus 
research in general and of CzeSL in particular. It takes up a variety 
of aspects connected to the theory and practice of development and 
use of learner corpora, their limitations and advantages, technical 
details and specifi cations. It is a complete and convenient package 
of research around L2 corpora, a reference book on L2 corpora 
construction and use, and CzeSL guidelines and manual – all in one.

Elena Volodina
Associate Professor of Linguistics, University of Gothenburg, Sweden

The book goes much beyond systematically documenting a long-term 
learner-corpus project: On the one hand, it includes a conceptual 
discussion of the compilation and annotation of learner language in 
terms of linguistic properties and learner errors, including a discussion 
of other learner corpora providing a cross-language context. On the 
other, it systematically discusses the concrete, sustained eff ort of 
the CzeSL project building the Czech non-native language corpus, 
the reasoning behind the specifi c annotation schemes used, the 
annotation process, the sost ware tools used to support this complex 
process, use cases for this corpus, as well as a compilation of lessons 
learned that will be directly relevant for the increasing number of 
research teams and languages for which such corpora are being built.

The morphologically-rich aspect is an important factor for the 
annotation, off ering particular challenges for learner language 
analysis, and it nicely contrasts with the very dominant English focus, 
typical of learner corpus research, to point the way towards a more 
comprehensive refl ection of the diff erent linguistic domains that can 
and should be modeled to obtain comprehensive characterizations of 
learner language.

The book fully confi rms why I had chosen an early version of the 
CzeSL corpus as one of the two exemplary case-studies included 
in my 2015 article in the Cambridge Handbook of Learner Corpus 
Research – even fi ve years later, it remains on the cutting-edge of 
learner corpus research.

Detmar Meurers
Professor of Computational Linguistics, University of Tübingen, Germany

learner corpus_mont.indd   1 15/10/2020   11:27
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Učebnice obsahuje popis katalánské mluvnice doplněný 
snahou o strukturálně funkční interpretaci slovních druhů 
a jejich gramatických kategorií. Pozornost je věnována fonetice 
a fonologii současné katalánštiny, pravopisu, morfologické 
paradigmatice (zejména verbální), syntaxi a charakteristice 
dialektálních variant. Autor předkládá čtenářům normu 
současné spisovné katalánštiny a podává základy strukturálně 
funkční interpretace jazyka. V závěrečné části knihy je 
obsažena charakteristika dialektálních variant s textovými 
ukázkami a stručná charakteristika sociolingvistické situace 
katalánštiny mezi jazyky dnešního Španělska.

mluvnice katalanstiny_mont.indd   1 14/08/2020   09:49
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Paradigmatika spisovné ruštiny je integrálním 
výkladem tvaroslovného systému spisovné ruštiny 
na fonologickém základě. Popisuje podrobně aktuální 
hláskosloví ruštiny a ukazuje dynamiku tohoto 
systému s koexistencí starších a novějších variant. 
Fonologický systém slouží pro výklad tvarosloví 
a ukazuje tak relativní uzavřenost a systémovost 
ruského skloňování a časování. Práce vychází 
z aktuální literatury a z elektronických korpusů 
ruských textů. Kniha je vhodná pro fi lology se zájmem 
o fonetiku, fonologii a morfologii a pro všechny, kteří 
si chtějí prohloubit znalosti hláskosloví a tvarosloví 
spisovné ruštiny.

KAROLINUM

PARADIGMATIKA 
SPISOVNÉ RUŠTINY

HLÁSKOSLOVÍ
A TVAROSLOVÍ

ĽUBOMÍR ĎUROVIČ
MARKUS GIGER

paradigmatika spisovne rustiny_mont.indd   1 30/03/2020   18:23
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THE LEXICAL
TONES
OF VIETNAMESE 
METROPOLES

ONDŘEJ SLÓWIK
JAN VOLÍN
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The objective of this monograph is to describe diff erences in tone 
realization and perception between two major Vietnamese dialects: 
Hanoian and Saigonese. The monograph contains a thorough overview 
of the principal background concepts concerning the lexical function 
of pitch patterns in the language. The core analyses are based on an 
extensive sample of several thousand instances of tones for each 
dialect, and they also address possible eff ects of speaking style, 
phrasal prominence and coarticulatory dynamism.

lexical tones_mont.indd   1 19/02/2020   08:54
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The fi eld of paremiology is traditionally an interdisciplinary 
one starting with folklore, language, literature, history, and 
other fi elds, their mutual infl uence being a peculiar and 
highly valued feature for all.

This book is linguistic in nature, off ering a number of 
aspects of contemporary languages and their proverbs 
studied, though mostly on lexical, semantic and pragmatic 
aspects, based on language corpora fi ndings, subsequently 
leading to proverb minima. Apart from selected proverb 
data excerpted from tens of languages, there is an eff ort to 
arrive at a system of proverbs having a wider orientation 
based on the goal set to map proverbs in a language in 
a systematic and reliable way, showing proverbs and their 
use in large, multimilion language corpora.

Next to its academic goals covering proverb theory of 
use and system, the book may be used by lexicocographers, 
monolingual and comparative, and language teachers in 
their textbook compilation.

lexical and semantic aspects_mont.indd   1 27/08/2019   12:38
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Přední česká lingvistka prof. Jarmila Panevová představuje 
a sumarizuje svoji celoživotní vědeckou práci svazkem vybraných 
studií. Příspěvky, které v průběhu více než padesáti let svého 
působení v lingvistice napsala, jsou rozptýleny v mnoha různých 
časopisech a sbornících a jen zčásti se odrazily v autorčiných 
pracích syntetických. Pro účel prezentace svého názorového 
vývoje a svých odborných zájmů vybrala 25 statí psaných v češtině 
a pozornost soustředila na čtyři problémové okruhy (s názvy I. Studie 
z morfologického významosloví, II. Obecné otázky syntaxe, III. Otázky 
valence, IV. Otázky refl exivity, reciprocity, koreference a kontroly).

Významné jsou odkazy na spolupráci s Petrem Sgallem, 
autorčiným učitelem a blízkým spolupracovníkem, který měl 
podstatný vliv na její lingvistický rozvoj. On je také autorem 
teoretického rámce pro závislostní a vícerovinný popis jazyka, tzv. 
Funkční generativní popis, na nějž zde otištěné příspěvky navazují 
a dále ho rozvíjejí.

Vědecké dílo Jarmily Panevové, pevně zakotvené ve Funkčním 
generativním popisu (FGP), přímo ovlivnilo alespoň dvě generace 
českých i zahraničních syntaktiček a syntaktiků (nejen jejích přímých 
a nepřímých žákyň a žáků), neboť kdo se zabývá syntaxí zvl. české 
klauze, nemůže její vklad do teorie analýzy dat i nová, teorií FGP 
poznaná data nerefl ektovat. Jsem si jist, že totéž bude platit i pro 
následující generace (tak jako pro generaci J. Panevové platí, že 
se učila a učí u Šmilauera, Mathesia aj.). Je dobré připomenout tu 
truismus, že nelze neznat obry, neboť jen stojíce na jejich zádech, 
můžeme vidět víc a dál.

(z recenzního posudku prof. Petra Karlíka)

KAROLINUM

STUDIE
Z ČESKÉ
MORFOLOGIE
A SYNTAXE

VYBRANÉ STATI

JARMILA PANEVOVÁ

studie z ceske morfologie_mont.indd   1 05/08/2019   17:10

KAROLINUM

ČEŠTINA V AFÁZII:

TEORIE A EMPIRIE

EVA FLANDERKOVÁ

Monografi e Čeština v afázii: teorie a empirie se zabývá otázkami na 
pomezí lingvistické afaziologie, psycholingvistiky a neurolingvistiky. 
Jde o první původní monografi i zaměřenou na empirický výzkum 
rodilých mluvčích češtiny s afázií, která nenechává stranou ani 
diskusi o naléhavých teoretických otázkách.

Teoretická část seznamuje čtenáře s problematikou afaziologie 
na pozadí současných přístupů kognitivní vědy a zabývá se 
historií zkoumání afatických poruch a jejich typologií. Dále 
uvádí psycholingvistické modely produkce a porozumění řeči, 
vysvětluje pojem agramatismus a přináší přehled základních 
neurozobrazovacích metod.

Empirická část je věnována výzkumu češtiny afatických 
mluvčích. Autorka představuje soubor sedmi experimentálních 
studií, které zkoumají produkci a porozumění řeči (úlohy zaměřené 
na pojmenování substantivem a slovesem, spojování slov s obrázky, 
sémantickou kategorizaci substantiv, kategorizaci sloves podle 
valence, aktuální členění větné). Zmiňuje přitom i úskalí, na která 
experimentátor při realizaci výzkumu naráží. Přestože primárním 
zkoumaným jazykem je čeština rodilých mluvčích, je v knize 
nastíněna i problematika jiných jazyků. Usouvztažnění výsledků 
všech provedených experimentů přináší závěrečná diskuse.

Svým komplexním zaměřením může být monografi e užitečná 
nejen pro čtenáře se zájmem o lingvistiku a psychologii, ale 
i logopedii či neurovědu.
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Aramejština knihy Zohar 
IVAN KOHOUT

Kniha Zohar je aramejsky psané dílo z 13. sto-
letí, základní pilíř židovské mystické tradice 
(kabaly) a jedno z největších děl mystické li-
teratury vůbec. Tato monografi e představu-
je systematické zpracování gramatiky knihy 
Zohar – klade si za cíl rozšířit naše poznatky 
o zoharické aramejštině a přispět tak nejen 
k fi lologickému studiu, ale rovněž k budoucímu 
vytvoření zevrubného slovníku zoharické ara-
mejštiny. Může být užívána jako podklad pro 
komparativní fi lologické studium i jako prak-
tická gramatika aramejštiny knihy Zohar. 

The Torah / Law 
Is a Journey 
Using Cognitive and Culturally 
Oriented Linguistics to Interpret 
and Translate Metaphors in 
the Hebrew Bible
IVANA PROCHÁZKOVÁ

Svým tématem stojí kniha na pomezí lingvistiky 
a teologie. Po základním přehledu teorií, na nichž 
je založena následná analýza, rozebírá metafory 
obsažené v konceptualizaci hebrejského výrazu 
 a příbuzných termínů ve (tóra/zákon) תורה
Starém zákoně. Pozornost věnuje rovněž překla-
dům vybraných metaforických výrazů z Jeremi-
áše a Sofoniáše do moderní češtiny a angličtiny. 
Případová studie v závěrečné kapitole analyzuje 
pojmové metafory v učebnici Compass: Manual 
for Human Rights Education with Young People
a ukazuje tak biblické (židovské a křesťanské) 
kořeny samotné idey lidských práv.

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4841-5
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4930-6
VYJDE: PODZIM/ZIMA 2021

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4842-2
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4877-4
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THE TORAH / LAW 
IS A JOURNEY

USING COGNITIVE
AND CULTURALLY
ORIENTED LINGUISTICS 
TO INTERPRET AND 
TRANSLATE METAPHORS
IN THE HEBREW BIBLE

IVANA PROCHÁZKOVÁ

Metaphorical expressions not only appear in poetic texts of the Old 
Testament but also in legal texts. In particular, they appear in the 
preambles to collections of laws, in their fi nal summaries, in more general 
considerations on compliance with and violation of the law, in texts 
concerning the meaning of the law, dealing with topics that are now dealt 
with in law theory or law philosophy. Metaphorical expressions usually 
reveal how the authors of the relevant Torah/Law texts understood their 
function in society, in culture. They testify to the place of the Torah / Law 
in the system of values, about what society preferred in the law. The 
following monograph is a contribution to the scholarly debate, which is 
methodologically anchored in cognitive and culturally oriented linguistics.
Its focus is to investigate Hebrew metaphorical expressions concerning 
one of the key Old Testament concept Torah/Law. The author focuses on 
the identifi cation of Hebrew conceptual metaphors and on the explanation 
of the meaning of the respective metaphorical expressions. Another area 
in which the use of cognitive linguistic analyses and the interpretation of 
metaphorical expressions has proven to be very eff ective is in the area 
of translation. The third chapter of this book is given to look at modern 
translations of selected metaphorical expressions into modern Czech 
and English. Another possible application of cognitive linguistic analyses 
of metaphorical expressions in the semantic fi eld Law is represented by 
the fi nal case study. The study brings the results of cognitive semantic 
analyses of the didactic human rights material Compass: Manual for 
Human Rights Education with Young People with regard to the metaph ors 
used to conceptualize the concept of human rights.

the torah_mont.indd   1 22/06/2021   13:46
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IVAN KOHOUT

ARAMEJŠTINA
KNIHY
ZOHAR

Monografi e Aramejština knihy Zohar přináší přehled základních 
morfologických jevů zoharické aramejštiny. Úvod seznamuje čtenáře 
s rozsáhlou vědeckou diskuzí o povaze aramejštiny knihy Zohar 
a zachycuje vývoj jejího vnímání od doby prvních vědeckých prací, 
které ji prohlašovaly za pokleslý umělý jazyk, až do současnosti, kdy 
je klasifi kována jako přirozený literární jazyk a součást širšího proudu 
aramejské středověké literární tvorby.

Prvním prezentovaným morfologickým jevem jsou jména. Vedle 
zájmen osobních a jejich dvojí funkce, kdy mohou reprezentovat též 
sloveso „být“, je pozornost věnována i zájmenům ukazovacím, zájmenům 
tázacím a samostatným zájmenům přivlastňovacím. Větší část kapitoly 
se zaměřuje na jména podstatná, jejich fl exi, vyjádření vlastnictví 
a povinnosti, krátce jsou probrána také jména přídavná. Obsahem 
kapitoly druhé, jejíž rozsah představuje podstatnou část knihy, je přehled 
slovesného systému zoharické aramejštiny, tedy realizace slovesných 
kořenů v jednotlivých slovesných formách (participium, perfektum, 
imperfektum, infi nitiv, imperativ a zájmenné přípony sloves, které jsou 
důležitým rysem pozdní literární aramejštiny). Tři závěrečné kratší 
kapitoly se zabývají vybranými adverbii a adverbiálními předložkami, 
spojkami a číslovkami. Přehled morfologických jevů je vždy doplněn 
o příklady z knihy Zohar, které popsané jevy ilustrují a zároveň také 
předkládají fundamentální témata zoharické mystiky – pojetí B -ha, 
zoharickou kosmologii a kosmogonii, antropologii, teurgii plnění micvot
a nauku o tikun ha -olam čili přesvědčení, že tento svět je možné 
přeměnit ve svět lepší.

Specifi cký charakter zoharické aramejštiny je překážkou, jejíž 
existence staví zájemce o studium knihy Zohar před náročnou výzvu. 
Monografi e zdolání této bariéry usnadňuje. Především je však cenným 
zdrojem pro komparativní fi lologické studium.
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Dějiny ruské moderny 
Pokus o rekonstrukci
MILUŠE ZADRAŽILOVÁ

ALENA MACHONINOVÁ (ED.)

Literárněhistorická práce rusistky Miluše Za-
dražilové je výsledkem jejího celoživotního zá-
jmu o přelom 19. a 20. století, který byl v Rusku 
prožíván v apokalyptickém očekávání konce 
jakožto počátku nové éry. Autorka toto zlo-
mové období zpřítomňuje především prostřed-
nictvím literatury, avšak přihlíží i k dalším 
uměním. Ve svém výkladu se soustřeďuje ze-
jména na tvorbu zástupců pozdního realismu, 
moderny a avantgardy. Detailně rekonstruuje 
dobový kontext, který konfrontuje také s poz-
dější, „současnou“ recepcí. A tak monografi e 
psaná na přelomu 20. a 21 století přináší též 
naléhavou a neskrývaně subjektivní výpověď 
o autorčině vlastní době.

Na okraji kánonu 
Literárněhistorické úvahy a studie
DOBRAVA MOLDANOVÁ 

Jedenadvacet studií a úvah věnovaných mo-
derní české literatuře vznikalo od roku 1984 až 
po současnost a bylo publikováno časopisec-
ky či ve sbornících. Představují jeden z okruhů 
autorčina badatelského zájmu, soustředěný 
k autorům stojícím na okraji literárního káno-
nu, často zapomínaným nebo nedoceněným. 
V tomto smyslu jde o prvotiny či raná díla 
později uznávaných autorů, která, dobovou 
kritikou odmítaná, znamenala však průlom 
do soudobých poměrů a přispěla ke změně 
literární normy. Na okraji zájmu se ocitli ale 
i autoři, kteří vytvořili díla ve své době naopak 
ceněná, jež se však dnešním čtenářům ztratila 
z obzoru. 

Dobrava 
Moldanová

Na okraji 
kánonu
Literárněhistorické  
úvahy a studie
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Literární text znamená pro Dobravu Moldanovou především 
„dílo“. Nikoli „dílo-věc“, jak o něm psal Jan Mukařovský, nýbrž 
druhou z popsaných složek: estetický objekt, jenž se neustále 
proměňuje. Vzpírá se jednoznačnému hodnocení, jakkoliv ně-
které časové soudy působí autoritativně. Autorka, jež publikuje 
literárněkritické a literárněvědné práce v trvání už skoro šesti 
dekád, si […] uvědomuje, že umělecká hodnota nikdy nebude 
veličinou definitivní. Hodnocení závisí na mnoha faktorech – 
historických, společenských, kulturních, ideologických. Proto 
přistupuje […] ke každému pojednávanému textu a k jeho zaži-
tému výkladu „s podezřením“. Konfrontuje vnímání díla v době 
jeho vzniku s pozdějšími ohlasy. Zvažuje různé výklady a výkla-
dové sedimenty. Snaží se vysvětlit, proč bylo dílo v minulosti 
přečteno jinak než dnes. Usiluje o odhalení vazeb a spojitostí, 
které se vytratily. Ozřejmuje, proč je třeba některé viněty, jež 
„lepíme“ na autory a díla po generace jako zděděné fakty, pře-
zkoumat a „přelepovat“. 

— Z úvodu Jiřího Kotena

prof. PhDr. DOBRAVA 
MOLDANOVÁ, CSc. (1936)
Přednášela na Pedagogické 
fakultě UJEP v Ústí nad Labem 
dějiny české literatury 20. století 
a vedla semináře zaměřené 
na vybraná období literatury 
20. století (40. a 50. léta) a na 
textologii.
Publikovala řadu prací 
věnovaných próze 20. století, 
např. monografie Božena 
Benešová (1976), Studie o próze 
na přelomu století (1993), České 
příběhy (2007), Na písčitých 
půdách. České spisovatelky na 
přelomu 19. a 20. století (2011) aj.

„Tradičně jsme od kánonu chtěli, 
aby vyjadřoval ideály, k nimž se 
naše kultura, rostoucí z dědictví 
antiky, judaismu a křesťanství, 
vztahuje. V současné době, 
kdy se na světové scéně hlásí 
o místo na slunci i tradice 
jiné, se dostávají i tyto ‚věčné 
hodnoty‘ do situace, kdy jsou 
prověřovány, kdy jsou zvažovány 
v novém kontextu. Život 
v multikulturní světové vesnici 
od nás očekává, že najdeme 
způsob, jak žít se sousedem, 
který má jiné zvyky a jiné názory, 
aniž bychom přitom ztratili 
vlastní identitu. V tuto chvíli 
se vnímání tradičních hodnot 
dostává do problémů, protože 
se může ukázat, že uctívaný 
autor je antisemita, další cenění 
autoři nepřijatelní šovinisté, 
rasisté, sexisté atd. Kde je ten 
nejmenší společný jmenovatel, 
který nám pomůže pojmenovat 
ty hodnoty, pro něž v dnešní 
době prohlásíme to či ono dílo 
za kanonické?“
— Ze vstupní kapitoly
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ISBN: 978-80-246-4615-2
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Jiří Levý České teorie České teorie 
překladu překladu i

karolinum

Jiří Levý České teorie 

karolinum

Jiří Levý České teorie 
překladu překladu ii

karolinum

České teorie 
překladu I, II
JIŘÍ LEVÝ

Kritické vydání rozsáhlého klasického díla Ji-
řího Levého České teorie překladu – prvních 
dějin překladu v národní literatuře. Zahrnuje 
studii Vývoj překladatelských teorií a metod 
v české literatuře a antologii konkrétního ma-
teriálu od časů Hasištejnského z Lobkovic přes 
rané i pozdější obrozence k překladatelským 
velikánům 19. století a osobnostem první polo-
viny století 20. Vychází v  nezkráceném rozsa-
hu jako autentická podoba textu prvního vy-
dání (1957). Editoři aktualizovali poznámkový 
aparát a bibliografi i a uvedli dílo studií zařa-
zující Levého práci do domácího i mezinárod-
ního badatelského kontextu.

Vychází ve dvou svazcích.

 [S]tudie nechce podat dějiny českého překladu, 
ale jen dějiny teoretického myšlení o překladu 
a jeho uměleckých prostředků. Je to samozřej-
mě jen jeden pohled na literární oblast, k níž 
lze přistupovat ještě z mnoha dalších aspek-
tů; dějiny českého překladatelství by musely 
zkoumat nejen, jak se překládalo, ale také co 
se překládalo a proč se překládalo, musely by 
charakterizovat a vývojově zařadit všechny 
významnější překladatele. 
— z autorovy předmluvy 

Miloš 
Kučera

Rilkovy
„DuineseR elegien“
interpretace 
(a deKlaMace)

karolinum

Kniha Miloše Kučery je stejně jako jeho předchozí 
práce „Sonette an orpheus“: interpretace (a překlad) 
zaměřena proti patetizaci rilkovy poezie. také „duineser 
elegien“ přinášejí nejen nový překlad rilkovy sbírky, ale 
jádrem práce je interpretace a rozbor každého verše, 
přičemž jsou reflektovány překlady předchůdců a také 
výklad Jacoba Steinera.

autor svou práci koncipuje jako jakýsi otevřený vhled 
do překladatelské dílny. ukazuje, že překlad, má‑li se 
ubírat správným směrem, musí vycházet z interpretace 
textu, že překladatel musí chápat celkovou texturu, 
formální i sémantickou provázanost celku… Miloš 
Kučera velmi poutavým a poučeným způsobem nahlíží 
básníkovi pod prsty, rozkrývá stavbu jeho veršů, zaobírá 
se též možnými překladatelskými alternativami. činí tak 
svěžím, svižným a čtivým jazykem. a především: výsledný 
překlad je přesný a zároveň literárně kvalitní.

Z posudku doc. pavla novotného, ph.d.
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SVĚT DONA 
QUIJOTA

JAROSLAVA MAREŠOVÁ
BARBORA VRÁTILOVÁ
JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
(EDITOŘI)

KAROLINUM

Svět Dona Quijota je kolektivní monografi e, jejímž cílem 
je představit základní problémy interpretace slavného 
Cervantesova románu, vydaného ve dvou dílech 
v letech 1605 a 1615. Devět autorů této práce se zabývalo 
dlouhodobým studiem literatury, jež Cervantese ovlivnila, 
i výklady nejlepších světových odborníků. Výsledkem je 
publikace nabízející bohatou škálu rozmanitých pohledů na 
Cervantesův román i velké množství odkazů na nejnovější 
odborné studie. Práce není a ani nemůže být zcela 
vyčerpávající a nezabývá se pochopitelně všemi otázkami či 
možnými výklady. Analyzovaná témata bývají však častým 
předmětem odborných diskusí a vědeckých zpracování.

Kniha se mimo jiné soustředí na význam Quijotova 
šílenství, pojetí svobody a lásky v románu, na jeho narativní 
strukturu, perspektivismus… Zvláštní pozornost je věnována 
intertextuální hře mezi Donem Quijotem a rytířskými, 
pikareskními či pastýřskými romány, italskou burleskní 
literaturou, a také historickému a fi lozofi ckému kontextu 
díla. Druhá část zpracovává nejvýraznější vybrané epizody. 
Monografi e nabízí pohled na obecnější i konkrétní otázky, 
podává obohacující a poučný vhled do Cervantesova 
jedinečného díla.
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EVA KALIVODOVÁ
PETR ELIÁŠ 
(EDITOŘI)

JAN ZÁBRANA: 
BÁSNÍK, 
PŘEKLADATEL, 
ČTENÁŘ

KAROLINUM
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ŘJan Zábrana (1931–1984) patřil k nejvýraznějším 

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

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

zabrana_mont.indd   1 18/04/2018   10:27

Justin
Quinn

Poezie ve dvojím ohni
transnacionalismus
a studená válka

karolinum

irský básník a prozaik Justin Quinn (* 1968), který 
od počátku devadesátých let žije v Praze a přeložil 
do angličtiny mimo jiné básně Petra Borkovce, 
Bohuslava reynka či Jana Zábrany, předkládá 
v této monografii souvislý výklad obousměrných 
kontaktů východoevropské (především české a ruské) 
a anglicky psané poezie v období studené války. na 
české straně zde významnou roli hraje Jan Zábrana 
jakožto překladatel amerických levicových básníků 
a miroslav Holub jakožto zprostředkovatel beatnické 
poetiky v etablovaných kruzích americké literární 
kritiky; dalšími důležitými jmény jsou allen Ginsberg, 
Josif Brodskij nebo seamus Heaney. monografie 
kriticky staví na půdorysu takzvané transnacionální 
poetiky, jejíž teoretický výklad podává v rozsáhlé 
úvodní kapitole.
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Školní vzdělávání v Číně 
VÍT ŠŤASTNÝ – ELIŠKA WALTEROVÁ – 
ZHU XIAOHU 

Další, v řadě již osmá monografická studie 
z ediční řady Školní vzdělávání v zahrani-
čí analyzuje vzdělávací systém nejlidnatější 
země světa. Systém, který je silně zakotvený 
v historické a kulturní tradici Číny. 
Autoři se snaží o komplexní pohled, jenž je pro 
porozumění čínskému vzdělávání nezbytný. 
V úvodních kapitolách proto stručně předsta-
vují Čínu i z pohledu zeměpisného, historické-
ho, náboženského a ekonomického. Kniha tak 
osloví nejen čtenáře se zájmem o pedagogi-
ku, ale i širší okruh čtenářů z řad diplomacie, 
kultury, politiky či obchodu, kteří se zajímají 
o edukační zázemí svých partnerů a klientů.

Mezi fi losofi í 
a teologií výchovy 
Dialog k odkazu Radima Palouše
ZUZANA SVOBODOVÁ – 
ANDREA BLAŠČÍKOVÁ 

Česko-slovenský dialog dvou vyučujících, kte-
ré se zabývají fi losofi í, teologií a pedagogikou. 
Cílem rozpravy je vstoupit do živé školy myš-
lení, kterou založil český fi losof Radim Palouš 
(1924–2015), a znovu se vracet k tématům, 
která otevíral ve svých dílech. Nahlíží do světa 
týkajícího se všech, kteří jsou žáky, studenty, 
vychovateli, učiteli, pedagogy – hledající, tou-
žící i čelící nepochopení. Je pozváním k pro-
mýšlení lidského života s pokorou i s vědomím 
lidské odpovědnosti, v naději, že úsilí hledat 
dobro, pravdu a krásu souvisí s úlohou lidsky 
obstát.
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Příběh školní šikany 
Učebnice pro pedagogické 
pracovníky
MICHAL ZVÍROTSKÝ – 
STANISLAV BENDL –  
MAGDALENA RICHTEROVÁ 

Představit nejdůležitější poznatky o školním 
šikanování na pozadí příběhu, který vtáhne 
čtenáře do děje – to je cílem této neobvyklé 
učebnice. Její text je rozvržen do pěti hlavních 
kapitol, které na reálných životních situacích 
ilustrují vývoj a zákonitosti jednoho z nejne-
bezpečnějších skupinových jevů. Konkrétní 
příklady ukazují nejčastější chyby při řešení 
šikany a jejich možné důsledky. Text je doplněn 
terminologickým slovníčkem a také přehle-
dem vybraných knih o šikaně. Kniha je určena 
nejen současným a budoucím pedagogickým 
pracovníkům, ale i dalším čtenářům, kteří se 
zajímají o problematiku násilí a šikanování 
v dětských kolektivech.

Se slovy šikana a šikanování se dnes setká-
váme mnohem častěji, než tomu bývalo dříve. 
(…). Je jistě velká chyba šikanu přehlížet, příp. 
nerozpoznat, ale stejně tak je nežádoucí za 
šikanu označovat jevy, které jí ve skutečnos-
ti nejsou. S tím, jak proniklo slovo šikana do 
obecného povědomí, můžeme stále častěji sly-
šet, že někdo někoho šikanuje, že se někdo cítí 
být šikanován a podobně. Zpravidla jde o mno-
hem méně závažné problémy (čímž není řeče-
no, že je není nutné řešit), přičemž skutečná ši-
k ana může paradoxně unikat naší pozornosti. 
— ukázka z knihy

MICHAL ZVÍROTSKÝ
STANISLAV BENDL
MAGDALENA RICHTEROVÁ

PŘÍBĚH ŠKOLNÍ ŠIKANY:
UČEBNICE
PRO PEDAGOGICKÉ
PRACOVNÍKY

KAROLINUM

Představit nejdůležitější poznatky o školním 
šikanování na pozadí příběhu, který vtáhne 
čtenáře do děje – to je cílem této neobvyklé 
učebnice. Její text je rozvržen do pěti 
hlavních kapitol, které na reálných životních 
situacích ilustrují vývoj a zákonitosti jednoho 
z nejnebezpečnějších skupinových fenoménů. 
Konkrétní příklady ukazují nejčastější 
chyby při řešení šikany a jejich možné 
důsledky. Text je doplněn terminologickým 
a výkladovým slovníčkem a také přehledem 
vybraných knih o šikaně. Kniha je určena 
nejen současným a budoucím pedagogickým 
pracovníkům, ale i dalším čtenářům, kteří 
se zajímají o problematiku násilí a šikanování 
v dětských kolektivech.
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Vývojová psychologie 
Biologické a sociální aspekty
MARIE VÁGNEROVÁ – LIDKA LISÁ 

Nové, rozšířené vydání oblíbené publikace zpra-
covává psychický vývoj jedince v období dět-
ství a dospívání. Vývoj analyzuje se zaměřením 
na osobnost člověka, podle jednotlivých psy-
chických funkcí, ale i vzhledem k jeho postave-
ní v nejvýznamnějších sociálních strukturách. 
Analýzu nově doplňují biologické aspekty. Kni-
ha vysvětluje, jaké reakce jsou pro určitá období 
lidského života standardní a přináší informace 
o psychických potřebách dětí, jejichž naplnění 
či nenaplnění ovlivňuje dětské prožívání a cho-
vání. Znalost vývojové psychologie současně 
umožňuje i čtenářovo pochopení vlastních zá-
žitků z dětství a dospívání, a tedy sebe sama.

VÁZANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4961-0
VYJDE: PODZIM/ZIMA 2021

VÝVOJOVÁ 
PSYCHOLOGIE
BIOLOGICKÉ 
A SOCIÁLNÍ ASPEKTY
Marie Vágnerová, Lidka Lisá

Karolinum

Ukázka z metody hodnocení emocí dětí různého věku

katalog podzim 2021 zmenšeno.indd   37katalog podzim 2021 zmenšeno.indd   37 11.08.2021   20:39:4011.08.2021   20:39:40



UNIVERZITA KARLOVA

38

KATALOG PODZIM 2021

38 HUMANITNÍ A SPOLEČENSKÉ VĚDY – SOCIÁLNÍ PRÁCE

The Developmen t, 
Conceptualisation 
and Implementation 
of Quality in Disability 
Support Services 
JAN ŠIŠKA – JULIE BREADLE-
-BROWN ET AL.

Sociální služby pro občany se zdravotním po-
stižením prošly v průběhu času podstatnými 
proměnami, zejména v posledních dvou deseti-
letích. Tato kniha se věnuje některým z těchto 
trendů, především v souvislosti s životní situací 
a dostupnou podporou v řadě různých zemí. Za-
bývá se faktory, které k těmto změnám přispěly. 
Nedostatek dostupného a vhodného bydlení je 
překážkou pro život v běžném prostředí. Nicmé-
ně pro mnoho lidí se zdravotním postižením je 
to pouze jedna z částí pomyslné skládačky.  

Profesionalita, ctnosti 
a etika povolání 
ONDŘEJ FISCHER

Profesionalita jako všeobecně užívaný pojem 
je svého druhu výzvou pro pracovníky a or-
ganizace v pomáhajících profesích i pro pro-
fesní etiku jako obor. Autor zprvu poukazuje 
na některé nevýhody obecně chápaného pro-
fesionalismu ve srovnání s důrazem na osob-
nostní kvality profesionála v duchu etiky so-
ciální práce Sarah Banksové. Tyto aristotelsky 
inspirované profesní ctnosti pak propojuje se 
zajímavými rysy křesťansky chápaného povo-
lání a představuje hlubší pojetí profesionality, 
které spíše vystihuje požadavky pomáhajících 
profesí a diakonické a charitativní práce.

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4953-5
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4966-5
VYJDE: PODZIM/ZIMA 2021

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4906-1
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4907-8 
VYJDE: PODZIM/ZIMA 2021

Ondřej Fischer
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Profesní způsobilost 
a vzdělávání 
v sociální práci 
OLDŘICH MATOUŠEK (ED.)

Publikace je výstupem projektu TAČR Profesio 
nalizace sociální práce v České republice. Cí-
lem bylo vytvořit systematický popis pracov-
ních pozic sociálních pracovníků na trhu práce 
v ČR ve formě tzv. profesiogramů. Ty byly dopl-
něny kazuistickými studiemi, tzv. příklady po-
zoruhodné praxe, průběžně publikovanými na 
webu časopisu Sociální práce. Tento základní 
materiál je v publikaci shrnut, vyhodnocen 
a doplněn o popisy profesních drah absolventů 
oboru na FF UK. Návazně na výsledky studie 
byla navržena revize Minimálního vzdělávací-
ho standardu a odvozena doporučení pro sys-
tém pregraduálního a celoživotního vzdělávání 
sociálních pracovníků v ČR.

Sebevražednost 
seniorů 
OLGA HAVRÁNKOVÁ

Sebevražda je téma tabuizované, často budící 
rozpaky, nesouhlas, nebo dokonce odpor. S pro-
dlužující se délkou lidského života se stávají 
sebevraždy seniorů významným problémem. 
Autorka se jím zabývá z hlediska krizové inter-
vence, přičemž vychází z kvalitativního výzku-
mu zjišťujícího, které z potřeb (podle Alberta 
Pessa) jsou u seniorů ohrožených sebevraždou 
v největším defi citu. 

Olga Havránková

Sebevražednost 
seniorů
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Sebevražda je téma tabuizované, často 
budící rozpaky, nesouhlas, nebo dokonce 
odpor. S prodlužující se délkou lidského 
života se stávají sebevraždy seniorů 
významným problémem. Autorka se jím 
zabývá z hlediska krizové intervence, 
přičemž vychází z kvalitativního výzkumu 
zjišťujícího, které z potřeb (podle Alberta 
Pessa) jsou u seniorů ohrožených 
sebevraždou v největším deficitu.
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Kondiční 
a somatické předpoklady 
ve vodním slalomu 
JAN BUSTA – MILAN BÍLÝ – JIŘÍ SUCHÝ 

Publikace je určena trenérům vodních sportů, 
především vodního slalomu, rychlostní kanois-
tiky a sjezdu, přínosná je zejména v rámci pre-
graduálních oborů při vysokoškolském studiu 
trenérské specializace kanoistiky. V teoretické 
části integruje dostupné poznatky o všech fak-
torech struktury sportovního výkonu ve vod-
ním slalomu, resp. kanoistice obecně. V části 
výzkumné se zabývá vlivem kondičních a so-
matických předpokladů na výkonnost ve sla-
lomu, dále rozdíly mezi výkonnostními sku-
pinami a možnostmi predikce výkonnosti na 
základě znalosti konkrétních hodnot ukaza-
telů tělesné kondice a stavby. Následně stano-
vuje úroveň kondičních a somatických předpo-
kladů, která determinuje vrcholovou výkonnost 
vodních slalomářů, a vytváří model sportovce 
této velmi specializované sportovní disciplíny.

 Soutěžní výkon v současném vodním slalomu 
je determinován řadou vzájemně úzce souvise-
jících faktorů. Trenéři i závodníci se všeobec-
ně shodují, že tím nejvýznamnějším je techni-
ka, resp. koordinačně-technické předpoklady. 
Společně proto usilují o zdokonalení techniky 
po celou kariéru sportovce. Závodí se totiž na 
různých přírodních i umělých slalomových 
drahách, které se vzájemně odlišují stupněm 
obtížnosti a charakterem vodního prostředí. 
Obtížnost i charakter jsou přitom dány spá-
dem vodního koryta, průtokem, rozestavením 
překážek, proměnlivostí vodního prostředí 
a jeho nestálostí, tzv. pulzací. Na takové dráze 
může být v mezích pravidel vytyčeno praktic-
ky nekonečné množství originálních branko-
vých kombinací. 
— ukázka z knihy

BROŽOVANÁ, 168 S., 1. VYDÁNÍ 
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ISBN: 978-80-246-4795-1
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Publikace je určena pro trenéry vodních 
sportů, především vodního slalomu, rychlostní 
kanoistiky a sjezdu, přínosná je zejména v rámci 
pregraduálních oborů při vysokoškolském studiu 
trenérské specializace kanoistiky. V teoretické 
části integruje dosud dostupné poznatky 
o všech faktorech struktury sportovního výkonu 
ve vodním slalomu, resp. kanoistice obecně. 
V části výzkumné se zabývá vlivem kondičních 
a somatických předpokladů na výkonnost 
ve slalomu, dále rozdíly mezi výkonnostními 
skupinami a možnostmi predikce výkonnosti na 
základě znalosti konkrétních hodnot ukazatelů 
tělesné kondice a stavby. Následně stanovuje 
úroveň kondičních a somatických předpokladů, 
která determinuje vrcholovou výkonnost vodních 
slalomářů, a vytváří model sportovce této velmi 
specializované sportovní disciplíny.
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Milan Bílý
Jiří Suchý
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Kdo je člověk? 
Teologická antropologie 
ekumenicky 
IVANA NOBLE – ZDENKO ŠIRKA (ED .)

Teologická antropologie ekumenicky nabízí 
z pohledu 18 autorů rozbor lidského bytí v me-
zioborové perspektivě, v jejímž středu je vztah 
člověka k Bohu. Vedle teologické, fi losofi cké 
a kulturní antropologie vychází z lingvistic-
kých, psychologických, sociologických, reli-
gionistických a dalších analýz důležitých pro 
charakteristiku lidské existence, které ve svém 
komplexním výsledku ukazují plastický por-
trét člověka jako dynamický průsečík mnoha 
dimenzí. Kniha je pozváním i k vlastnímu za-
myšlení nad podstatnými otázkami naší exis-
tence: Kdo jsme? Odkud jsme přišli? Kam smě-
řujeme?

Velmi známý pravoslavný historik, teolog 
a duchovní otec, metropolita Kallistos Ware 
nedávno poznamenal: „Co bude hlavním teo-
logickým tématem nového století, na jehož 
počátku stojíme? Nedělám si nároky na to, že 
bych byl prorok, ale tady je má vlastní odpo-
věď: … střed zájmu teologického bádání se pře-
sune z ekleziologie k antropologii; vlastně už je 
tady mnoho znamení dosvědčujících, že tako-
vý posun již nastal. Klíčovou otázkou nebude 
pouze: ‚Co je to církev‘, ale půjde se hlouběji do 
základů, k otázce: ‚Co je člověk?‘“ 
— z předmluvy A . Papanikolaou
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yJak porozumět tomu, co znamená být a stávat se člověkem 

ve vztahu k Bohu − a odtud pak ke všemu ostatnímu: k lidem, 
živočichům, rostlinám, krajině a kultuře, k různým formám 
sociálního a politického života?

Těmito otázkami se zabývá kolektivní monografie Kdo je 
člověk? v mezioborové perspektivě autoři rozvíjejí rozhovor 
nad biblí a jejím výkladem v různých křesťanských tradicích, 
ukazují, v jakém smyslu je předpoklad lidské svobody 
nezrušitelný a konstruktivní, co znamená bytí člověka ve 
vztazích, v řeči, v příbězích, v krajině, v symbolech a rituálech, 
a jak ony přispívají k tomu, kým člověk je a kým se stává. první 
část knihy, nazvaná „rodíme se do života, který tu byl před 
námi“, se z různých úhlů zaměřuje na základní souřadnice, 
v nichž se odehrává lidská existence. kapitoly druhé části, 
zastřešené názvem „Jsme těmi, kterými se stáváme“, se 
soustřeďují na klíčové otázky teologické antropologie, nahlížejí 
člověka z hlediska biblických výpovědí a křesťanského kontextu.

kniha nabízí nejen vrstevnatý rozbor zdrojů lidského 
sebeporozumění, ale je i pozváním k vlastnímu zamyšlení nad 
podstatnými otázkami naší existence: kdo jsme? odkud jsme 
přišli? kam směřujeme?

Kdo je člověK?Ivana noble
Zdenko ŠIrka (ed.)

TeologIcká 
anTropologIe 
ekumenIcky karolinum
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Africký džihád 
MARC-ANTOINE PÉROUSE DE MONTCLOS

PŘEKLAD SOŇA JAROŠOVÁ

Boko Haram v povodí Čadského jezera, hnutí 
aš-Šabáb v oblasti Afrického rohu nebo stále 
se přeskupující frakce Al-Káidy v islámském 
Maghrebu (AKIM), které se ze západoafrického 
Mali rozlévají do okolních států – vývoj radi-
kálních islamistických hnutí v subsaharské 
Africe v posledních dvou dekádách znepokoju-
je místní obyvatele i mezinárodní společenství. 

Tato kniha přináší vhled do historického 
a společenského původu džihádistických sku-
pin v Sahelu, regionu, jehož strategický vý-
znam zejména pro Evropu v posledních letech 
stoupá. 

Marc-Antoine Pérouse de Montclos ve své 
solidními výzkumy podpořené monografi i vy-
vrací zavedenou představu o africkém džihádu 
jako součásti homogenní „teroristické interna-
cionály“ koordinované z Blízkého východu. Na 
základě jak náboženských, tak také historic-
kých a politologických argumentů představuje 
výsostně lokální (nikoli globální) a politickou 
(nikoli náboženskou) povahu cílů afrických is-
lamistických hnutí i důvodů jejich radikaliza-
ce v posledních letech. Francouzský politolog 
analyzuje otázky, jež vzbuzuje vojenská odpo-
věď na hrozbu islámského terorismu v afric-
kém Sahelu.  

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4920-7
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4921-4
VYJDE: PODZIM/ZIMA 2021

Pojmem „džihádismus“ ozna-
čujeme problém radikalizace, 
terorismu a fanatismu. Takto 
džihádismus s oblibou interpre-
tují politici v Evropě i Americe, 
neboť zaměňují obranu svých 
demokratických hodnot s kon-
ceptem střetu civilizací. Tvrdí, 
že Afrika je obětí plíživé, více či 
méně vynucené islamizace, je-
jímiž příznaky jsou terorismus 
a salafi smus.
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Pravoslaví, problematika 
nacionalismu a hranice 
náboženské tolerance 
GORAZD JOSEF VOPATRNÝ

Kniha je volným souborem sedmi samostat-
ných studií, které propojuje téma pravosla-
ví a nacionalismu. Úvodní stať je věnována 
významu křesťanské víry v současném svě-
tě z pravoslavného pohledu, následuje rozbor 
poměru pravoslavné církve k nacionalismu 
obecně a speciálně v řecké pravoslavné círk-
vi. Další kapitoly se zabývají nacionalismem 
v prostředí svaté hory Athos, národnostní pro-
blematikou v pojetí vybraných zástupců pra-
voslavné církve, osobností biskupa-mučedníka 
sv. Gorazda a mezemi náboženské tolerance 
v pravoslavné perspektivě.

Obraz katolické církve 
v českých a slovenských 
médiích v letech 
2015–2018 
PETRA KOUDELKOVÁ (ED.)

Média utvářejí současný obraz o křesťanských 
církvích i jemně formují přístup publika, záro-
veň odrážejí stav společnosti a jejích postojů 
k náboženství. Jakým způsobem dnes sdělují 
křesťanské hodnoty a principy, jak komunikují 
s věřícími a jak se sekularizovanou veřejností? 
Jaká témata a proč se medializují? Kolektiv-
ní monografi e přináší srovnání situace u nás 
a na Slovensku a poskytuje vhled do různých 
společenských oblastí, které s mediálním ob-
razem církví souvisejí.

Petra Koudelková (ed.)

Obraz katolické církve
v českých
a slovenských médiích
v letech 2015–2018
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Média utvářejí současný obraz 
o křesťanských církvích i jemně formují 
přístup publika, zároveň odrážejí stav 
společnosti a jejích postojů k náboženství. 
Jakým způsobem dnes sdělují křesťanské 
hodnoty a principy, jak komunikují s věřícími 
a jak se sekularizovanou veřejností? Jaká 
témata a proč se medializují? Kolektivní 
monografie přináší srovnání situace u nás 
a na Slovensku a poskytuje vhled do různých 
společenských oblastí, které s mediálním 
obrazem církví souvisejí.
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CENA: 180 KČ
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ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4780-7
VYŠLO: DUBEN 2021

I v církvi je samozřejmě zcela 
legitimní a správná láska k ná-
rodu a vlasti. A jako každý svě-
tec je originál, tak i celé národy 
si zachovávají určité osobitosti. 
Ale jako ne všichni křesťané do-
sahují svatosti, tak ne všichni 
se cele prodchnou duchem pra-
vé katolicity-sobornosti. Duch 
katolicity může být také naru-
šen nezdravým nacionalismem.
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Mařatkova 
gastroenterologie 
MIROSLAV ZAVORAL
(HLAVNÍ EDITOR) 

Mařatkova gastroenterologie je koncipována 
jako profi lová učebnice gastroenterologie a he-
patologie. Cílem autorů bylo navázat na jedi-
nečnou Mařatkovu Praktickou gastroenterolo-
gii. Obor se však od jejího vydání v roce 1964 
dramaticky změnil, což se samozřejmě promít-
lo do koncepce a obsahu předkládané publi-
kace. Nové kapitoly zahrnují aktuální diskusi 
o střevním mikrobiomu, probiotikách a fekální 
transplantaci mikrobiomu, o imunologii a no-
vých poznatcích molekulární genetiky v gas-
troenterologii. Některé kapitoly mají výrazný 
mezioborový přesah – zabývají se nemocemi, 
které jsou velkou výzvou pro diagnostiku a léč-
bu v klinické praxi.
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1 Mařatkova

GASTROENTEROLOGIE
Patofyziologie | Diagnostika | Léčba

Miroslav Zavoral, hlavní editor
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Obr. 15.5 Slizniční imunitní systém. Antigen je aktivně vychytáván M-buňkami Peyerovych platů. 
Antigen prezentujicí buňky v Peyerových platech, zejména lymfocyty T a B, migrují do spádových 
lymfatických uzlin. Efektorové buňky (plazmatické buňky) se vracejí do sliznice tenkého střeva, 
kde uplatňuji svou protektivní funkci
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Oto Melter

BAKTERIÁLNÍ 
PERZISTENCE

VŮČI ANTIBIOTIKŮM

K A R O L I N U M

Bakteriální perzistence vůči antibiotikům znamená odol-
nost malé části bakteriální populace vůči účinkům anti-
biotik. Od bakteriální rezistence se liší tím, že není podmí-
něna přítomností genů rezistence, ale vzniká v bakteriální 
populaci spontánně nebo indukovaně. Ambicí přehledné 
monografie je poskytnout základní informace o fenomé-
nu bakteriální perzistence vůči antibiotikům zejména mik-
robiologům, infekcionistům, ale i jiným odborníkům, kteří 
používají antimikrobiální látky.
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Oto Melter

BAKTERIÁLNÍ 
PERZISTENCE

VŮČI ANTIBIOTIKŮM

K A R O L I N U M

Oto Melter

BAKTERIÁLNÍ 
PERZISTENCE

VŮČI ANTIBIOTIKŮM

K A R O L I N U M

Bakteriální perzistence vůči antibiotikům znamená odol-
nost malé části bakteriální populace vůči účinkům anti-
biotik. Od bakteriální rezistence se liší tím, že není podmí-
něna přítomností genů rezistence, ale vzniká v bakteriální 
populaci spontánně nebo indukovaně. Ambicí přehledné 
monografie je poskytnout základní informace o fenomé-
nu bakteriální perzistence vůči antibiotikům zejména mik-
robiologům, infekcionistům, ale i jiným odborníkům, kteří 
používají antimikrobiální látky.

O
to

 M
el

te
r

Ba
kt

er
iá

ln
í p

er
zi

st
en

ce
 v

ůč
i a

nt
ib

io
tik

ům

LÉKAŘSKÉ VĚDY

Bakteriální perzistence 
vůči antibiotikům 
OTO MELTER

Bakteriální perzistence vůči antibiotikům zna-
mená odolnost malé části bakteriální popu-
lace vůči účinkům antibiotik. Od bakteriální 
rezistence se liší tím, že není podmíněna pří-
tomností genů rezistence, ale vzniká v bakte-
riální populaci spontánně nebo indukovaně. 
Ambicí přehledné monografi e je poskytnout 
základní informace o fenoménu bakteriální 
perzistence vůči antibiotikům zejména mikro-
biologům, infekcionistům, ale i jiným odborní-
kům, kteří používají antimikrobiální látky.

Přehled patologie 
JARMILA BÁRTOVÁ 

Učebnice je určena pro studenty bakalářských 
a navazujících magisterských stupňů studia 
různých směrů na lékařských fakultách. Jejím 
úkolem je seznámit studenty jak se základními 
pojmy obecné patologie, tak s nejdůležitějšími 
nozologickými jednotkami. Protože podle sou-
časných osnov není do výuky zařazena histo-
logie, omezuje se výklad na makroskopickou 
úroveň. Na této úrovni učebnice může slou-
žit jako repetitorium základních pojmů i pro 
jiné směry studia na lékařských fakultách. 
Do textu jsou zařazena černobílá schémata 
a přehledné tabulky. Barevná příloha obsahuje 
makrofotografi e přibližně sedmdesáti častěj-
ších patologických nálezů.

Přehled 
patologie  
Jarmila 
Bártová
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Učebnice Přehled patologie je určena především pro studenty 
bakalářských a navazujících magisterských stupňů studia různých 
směrů na lékařských fakultách. Jejím úkolem je seznámit studenty 
jak se základními pojmy obecné patologie, tak s nejdůležitějšími 
nozologickými – chorobnými jednotkami v části speciální. Cílem 
je vytvořit studentovi základní představu o nemoci a jejích 
projevech. Protože zmínění studenti podle současných osnov 
nemají do výuky zařazenou histologii, omezuje se výklad jen na 
makroskopickou úroveň. Na této úrovni by učebnice mohla sloužit 
jako repetitorium základních pojmů také pro jiné směry studia na 
lékařských fakultách.

Do textu jsou zařazena jednoduchá černobílá schémata 
a přehledné tabulky. Kniha je doplněna barevnou obrazovou 
přílohou, do níž byly vybrány makrofotografie přibližně 
sedmdesáti častějších patologických nálezů.

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
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Oto Melter

BAKTERIÁLNÍ 
PERZISTENCE

VŮČI ANTIBIOTIKŮM

K A R O L I N U M

Bakteriální perzistence vůči antibiotikům znamená odol-
nost malé části bakteriální populace vůči účinkům anti-
biotik. Od bakteriální rezistence se liší tím, že není podmí-
něna přítomností genů rezistence, ale vzniká v bakteriální 
populaci spontánně nebo indukovaně. Ambicí přehledné 
monografie je poskytnout základní informace o fenomé-
nu bakteriální perzistence vůči antibiotikům zejména mik-
robiologům, infekcionistům, ale i jiným odborníkům, kteří 
používají antimikrobiální látky.
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Pražská verze 
Stroopova testu 
ONDŘEJ BEZDÍČEK  – HANA GEORGI – 
TOMÁŠ NIKOLAI – MILOSLAV KOPEČEK

Pražský Stroopův test (PST) je zkrácená verze 
Stroopova testu pro vyšetření kognitivní kont-
roly a inhibice podnětu v rámci vyšetření ko-
gnitivních schopností. Stroopův test patří mezi 
nejpoužívanější testy v klinické praxi zaměře-
ný na hodnocení pozornostních a exekutivních 
funkcí. Cílem manuálu spolu s podnětovými 
archy je zpřístupnit PST v české verzi odborné 
veřejnosti klinických psychologů a neuropsy-
chologů spolu s normativními daty na české 
populaci osob vyššího věku.

Ohlédnutí… 
75 let Lékařské fakulty 
UK v Plzni
JAN KILIAN 

Ohlédnutí… je pestrou mozaikou vzpomínek 
Jana Kiliana na léta strávená na Lékařské fa-
kultě UK v Plzni, kde studoval i přes půl století 
vyučoval. A také na jeho sedmileté působení 
v jihočeské Bechyni. Publikace vychází u příle-
žitosti 75. výročí založení Lékařské fakulty UK 
v Plzni.
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75 let

Lékařské fakulty UK
v Plzni
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ISBN: 978-80-246-4778-4
VYJDE: PODZIM/ZIMA 2021

Ondřej Bezdíček
Hana Georgi

Tomáš Nikolai
Miloslav Kopeček 

Pražská verze 
Stroopova testu

Karolinum

Pražský Stroopův test (PST) je zkrácená verze Stroopova testu pro vyšetření kogni
tivní kontroly a inhibice podnětu v rámci vyšetření kognitivních schopností. Stroo
pův test patří mezi nejpoužívanější testy v klinické praxi zaměřený na hodnocení 
pozornostních a exekutivních funkcí. Cílem manuálu spolu s podnětovými archy je 
zpřístupnit PST v české verzi odborné veřejnosti klinických psychologů a neuropsy
chologů spolu s normativními daty na české populaci osob vyššího věku.
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Aplikovaná ekologie 
JAN FROUZ – JAROSLAVA FROUZOVÁ 

Kniha sleduje vliv lidských aktivit souvisejících se 
zemědělstvím, lesnictvím, rybářstvím a lovem vol-
ně žijících živočichů na jednotlivé ekosystémy. Vy-
chází z obecných ekologických principů a ukazuje, 
jak jsou aplikovány na výše zmíněné obory lidské 
činnosti, s ohledem na základní mechanismy je-
jich působení, ale i přírodní a společenské hyba-
tele a globální aspekt jejich dopadů. Text kapitol 
je formulován i z historického a geografického 
hlediska a doplněn bohatým obrazovým doprovo-
dem. Tato výjimečná publikace je určena jak širo-
ké odborné veřejnosti, tak studentům biologických 
a zemědělských oborů se zájmem o environmen-
tální tematiku.

PŘÍRODNÍ VĚDY – ENVIRONMENTÁLNÍ TEXTY

Environmentální texty jsou platformou pro publikování především původních pra-
cí z environmentalistiky a souvisejících oborů (jako jsou ekologie, geografi e, che-
mie, fyzika, biologie či ekonomie). Čtenářům zpřístupní důležité syntézy, učební 
i popularizační texty stejně jako monografi e přinášející nejnovější poznatky z klí-
čových oblastí. 

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4577-3
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4693-0
VYJDE: PODZIM/ZIMA 2021
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Formování různých typů ekosystémů jako výsledek různé hla-
diny spodní vody v metrech a intenzity a frekvence požárů v 
letech na Floridě USA
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Aplikovaná ekologie
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Mařatkova 
gastroenterologie 
MIROSLAV ZAVORAL
(HLAVNÍ EDITOR) 

Mařatkova gastroenterologie je koncipována 
jako profi lová učebnice gastroenterologie a he-
patologie. Cílem autorů bylo navázat na jedi-
nečnou Mařatkovu Praktickou gastroenterolo-
gii. Obor se však od jejího vydání v roce 1964 
dramaticky změnil, což se samozřejmě promít-
lo do koncepce a obsahu předkládané publi-
kace. Nové kapitoly zahrnují aktuální diskusi 
o střevním mikrobiomu, probiotikách a fekální 
transplantaci mikrobiomu, o imunologii a no-
vých poznatcích molekulární genetiky v gas-
troenterologii. Některé kapitoly mají výrazný 
mezioborový přesah – zabývají se nemocemi, 
které jsou velkou výzvou pro diagnostiku a léč-
bu v klinické praxi.
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GASTROENTEROLOGIE
Patofyziologie | Diagnostika | Léčba
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Obr. 15.5 Slizniční imunitní systém. Antigen je aktivně vychytáván M-buňkami Peyerovych platů. 
Antigen prezentujicí buňky v Peyerových platech, zejména lymfocyty T a B, migrují do spádových 
lymfatických uzlin. Efektorové buňky (plazmatické buňky) se vracejí do sliznice tenkého střeva, 
kde uplatňuji svou protektivní funkci
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Aretinova mapa 
Českého království 
EVA NOVOTNÁ – MIR KA TRÖGLOVÁ 
SEJTKOVÁ – MIROSLAV ČÁBELKA – 
JOSEF PATÁK 

Kniha představuje život a dílo Pavla Aretina 
z Ehrenfeldu, jehož mapa Nový a přesný po-
pis Království českého vyšla poprvé roku 1619 
(další vydání 1632, 1665, před 1747) a vzhle-
dem k válečnému použití se dochovala ve vel-
mi málo kopiích. Autoři zde poprvé identifi kují 
a srovnávají toponyma z rejstříků všech vydá-
ní. Unikátní jsou topografi cké tabulky s 9 600 
historickými toponymy českých zemí, dopl-
něné identifikací současného geografického 
názvu a také číslem dobové mapové značky. 
Vytvářejí tak cenný soubor k poznání sídelní-
ho a hospodářského vývoje Čech v 17. století.

VÁZANÁ, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 370 KČ
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Aretinova mapa 
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u Kašpara Vusína 
mezi lety 1690 a 1720 
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Kniha představuje život a dílo Pavla Aretina 
z Ehrenfeldu, jehož mapa Nový a přesný popis 
Království českého vyšla poprvé roku 1619 (další 
vydání 1632, 1665, před 1747) a vzhledem k válečnému 
použití se dochovala ve velmi málo kopiích. Autoři 
zde poprvé identifi kují a srovnávají toponyma 
z rejstříků všech vydání. Unikátní jsou topografi cké 
tabulky s 9 600 historickými toponymy českých zemí, 
doplněné identifi kací současného geografi ckého 
názvu a také číslem dobové mapové značky. 
Vytvářejí tak cenný soubor k poznání sídelního 
a hospodářského vývoje Čech v 17. století.

aretinova mapa_mont.indd   1 19/04/2021   16:48

UNIVERZITA KARLOVA

PŘÍRODNÍ VĚDY – KARTOGRAFIE48

KATALOG PODZIM 2021

48

PŘÍRODNÍ VĚDY – KARTOGRAFIE

Aretinova mapa 
Českého království 
EVA NOVOTNÁ – MIR KA TRÖGLOVÁ 
SEJTKOVÁ – MIROSLAV ČÁBELKA – 
JOSEF PATÁK 

Kniha představuje život a dílo Pavla Aretina 
z Ehrenfeldu, jehož mapa Nový a přesný po-
pis Království českého vyšla poprvé roku 1619 
(další vydání 1632, 1665, před 1747) a vzhle-
dem k válečnému použití se dochovala ve vel-
mi málo kopiích. Autoři zde poprvé identifi kují 
a srovnávají toponyma z rejstříků všech vydá-
ní. Unikátní jsou topografi cké tabulky s 9 600 
historickými toponymy českých zemí, dopl-
něné identifikací současného geografického 
názvu a také číslem dobové mapové značky. 
Vytvářejí tak cenný soubor k poznání sídelní-
ho a hospodářského vývoje Čech v 17. století.

VÁZANÁ, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 370 KČ
ISBN: 978-80-246-4797-5
VYŠLO: KVĚTEN 2021

Aretinova mapa 
Království českého 
vytištěná v Praze 
u Kašpara Vusína 
mezi lety 1690 a 1720 

ARETINOVA
MAPA ČESKÉHO

KRÁLOVSTVÍ

EVA NOVOTNÁ
MIRKA TRÖGLOVÁ SEJTKOVÁ

MIROSLAV čÁBELKA
JOSEF PATÁK

A
R

ET
IN

O
VA

 M
A

PA
 Č

ES
K

ÉH
O

 K
R

Á
LO

V
ST

V
Í

KAROLINUM

MONUMENTA
CARTOGRAPHICA

BOHEMIAE

M
C
B

Kniha představuje život a dílo Pavla Aretina 
z Ehrenfeldu, jehož mapa Nový a přesný popis 
Království českého vyšla poprvé roku 1619 (další 
vydání 1632, 1665, před 1747) a vzhledem k válečnému 
použití se dochovala ve velmi málo kopiích. Autoři 
zde poprvé identifi kují a srovnávají toponyma 
z rejstříků všech vydání. Unikátní jsou topografi cké 
tabulky s 9 600 historickými toponymy českých zemí, 
doplněné identifi kací současného geografi ckého 
názvu a také číslem dobové mapové značky. 
Vytvářejí tak cenný soubor k poznání sídelního 
a hospodářského vývoje Čech v 17. století.

aretinova mapa_mont.indd   1 19/04/2021   16:48

katalog podzim 2021 zmenšeno.indd   48katalog podzim 2021 zmenšeno.indd   48 11.08.2021   20:39:5811.08.2021   20:39:58



NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM KATALOG PODZIM 2021

4949PŘÍRODNÍ VĚDY – MATEMATIKA

Hermeneutika 
a metaforika čísel 
Od počtů ke kvantové mechanice
PETR KŮRKA – BEDŘICH VELICKÝ 

Kniha je věnována genezi současného chápání 
pojmu čísla, které je mnohotvárné. Osou je po-
stup od čísel přirozených po kvaterniony a ok-
toniony, který je strukturován jako zřetězení 
hermeneutických cyklů jednak uvnitř mate-
matiky, jednak mezi matematikou a fyzikou. 
Přirozená a racionální čísla mají úzkou vazbu 
na náš pobyt ve světě, jsou víceméně součástí 
našeho přirozeného světa. Jinak je tomu s čísly 
zápornými, iracionálními a komplexními (ima-
ginárními). Ta vznikala formálním způsobem 
z vnitřních potřeb matematiky, často proti vůli 
a s odporem samotných matematiků. Teprve 
se zápornými a iracionálními čísly však bylo 
možné vybudovat diferenciální a integrální po-
čet. Teorie diferenciálních rovnic pak umožnila 
formulaci univerzálně platných fyzikálních zá-
konů od newtonovské dynamiky přes termody-
namiku, teorii elektromagnetického pole až po 
teorii relativity a kvantovou mechaniku. V té 
pak hrají zásadní roli čísla komplexní, vstupu-
jící přímo do jejích základů – a byl to matema-
tický formalismus, který motivoval zavedení 
imaginární jednotky do Schrödingerovy rov-
nice, dynamického principu mikrosvěta. Vedle 
této hlavní linie je pozornost věnována třem 
významným modifikacím koncepce čísla: od 
přirozených čísel k transfinitním číslům, or-
dinálním a kardinálním, od racionálních čísel 
k algebraickým a algoritmickým a konečně od 
čísel „obyčejných“ k číslům nestandardním.

KAROLINUM
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LKniha je věnována genezi současného chápání pojmu čísla, 

které je mnohotvárné. Osou je postup od čísel přirozených po 
kvaterniony a oktoniony, který je strukturován jako zřetězení 
hermeneutických cyklů jednak uvnitř matematiky, jednak 
mezi matematikou a fyzikou. Přirozená a racionální čísla mají 
úzkou vazbu na náš pobyt ve světě, jsou víceméně součástí 
našeho přirozeného světa. Jinak je tomu s čísly zápornými, 
iracionálními a komplexními (imaginárními). Ta vznikala 
formálním způsobem z vnitřních potřeb matematiky, často 
proti vůli a s odporem samotných matematiků. Teprve se 
zápornými a iracionálními čísly však bylo možné vybudovat 
diferenciální a integrální počet. Teorie diferenciálních rovnic 
pak umožnila formulaci univerzálně platných fyzikálních 
zákonů od newtonovské dynamiky přes termodynamiku, teorii 
elektromagnetického pole až po teorii relativity a kvantovou 
mechaniku. V té pak hrají zásadní roli čísla komplexní, 
vstupující přímo do jejích základů – a byl to matematický 
formalismus, který motivoval zavedení imaginární jednotky 
do Schrödingerovy rovnice, dynamického principu 
mikrosvěta. Vedle této hlavní linie je pozornost věnována 
třem významným modifi kacím koncepce čísla: od přirozených 
čísel k transfi nitním číslům, ordinálním a kardinálním, od 
racionálních čísel k algebraickým a algoritmickým a konečně 
od čísel „obyčejných“ k číslům nestandardním.

hermeneutika cisel_mont.indd   1 21/01/2021   13:52
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KVANTOVÁ 
MECHANIKA I.

JAN KLÍMA – BEDŘICH VELICKÝ

KAROLINUM

První díl moderní dvoudílné učebnice kvantové teorie předsta-
vuje ucelený a samostatný úvod do nerelativistické kvantové 
teorie, který čtenáře dovede od formální stavby teorie k arche-
typálním úlohám, teorii symetrie kvantových systémů a pohy-
bu spinu ve vnějších polích. Připojen je úvod do relativistické 
teorie elektronu v pojetí určeném pro studium atomárních sys-
témů. Text uzavírají doplňky o matematickém aparátu kvanto-
vé mechaniky psané na hraně mezi „fyzikální“ a matematickou 
přesností. Vykládanou teorii ilustruje kvantověmechanický 
popis řady problémů s ukázkou odpovídajících experimentů.

Kniha je určena studentům magisterského i doktorandské-
ho studia, kteří pracují – ať již teoreticky, nebo experimentálně 
– v oblasti atomových systémů a fyziky pevných látek.

Autoři při psaní těžili z mnohaletých zkušeností s přednáše-
ním kvantové teorie na Univerzitě Karlově v Praze, Masarykově 
univerzitě v Brně, na Akademii věd a také v zahraničí.

Druhý díl učebnice je věnovaný především mnohočásticové 
teorii atomárních soustav.
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i.Druhý díl učebnice kvantové mechaniky staví na obecných 

základech kvantové teorie vyložených v  dílu prvním a  je věno
ván pokročilejším partiím kvantové teorie, které jsou důležité při 
studiu atomárních systémů. Přibližné řešení stacionárních úloh 
variačními i poruchovými postupy je jednotně odvozeno projekč
ní technikou. Diskutován je význam poruchových metod pro neo
hraničené poruchy. Pro nestacionární Schrödingerovu rovnici je 
poruchové řešení od Zlatého pravidla dovedeno přes Wignerovo

Weisskopfovo přiblížení k obecné teorii stavů s exponenciálním 
rozpadem. Těžištěm knihy jsou kapitoly věnované atomárním sys
témům jako problému mnoha částic: dvouelektronové systémy 
(atom He, molekula H2), Fanovy rezonance, Hartreeho Fockova 
teorie, elektronová struktura atomů, základy kvantové chemie. 
Pro rozlehlé systémy pak e e korelace, jellium jako modelový sys
tém, teorie a praxe funkcionálu hustoty, úvod do metod redukova
ných matic hustoty a Greenových funkcí. Závěr knihy tvoří teorie 
(elastického) rozptylu a obsáhlý výklad semiklasického i kvanto
vého popisu interakce záření s hmotou, od Kubovy formule až po 
nerelativistický výpočet Lambova rozštěpení.

Text doplňují četné příklady a analýza řady experimentálních 
výsledků ve světle vykládané teorie.

kvantova mechanika II_mont.indd   1 24/01/2018   09:20

STATISTICKÁ 
ANALÝZA 
VÍCEROZMĚRNÝCH 
DAT 
V PŘÍKLADECH
Milan Meloun
Jiří Militký
Martin Hill
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tato monografie na větším množství praktických 
příkladů vysvětluje počítačově orientovanou statistickou 
analýzu vícerozměrných dat. Poslouží zejména 
začátečníkům a studentům přírodních a technických věd, 
kteří s vícerozměrnou analýzou teprve začínají. každá 
kapitola se týká vždy jedné metody analýzy a popisuje 
cíl spolu se zaměřením metody, podrobným pracovním 
postupem a podrobnou interpretací výsledků.  
na ilustračních příkladech jsou zde ukázány způsoby 
diagnostikování a odkrývání v datech skrytých vnitřních 
vztahů, struktur a vlastností. Důraz je kladen především 
na rozbor grafických diagnostik a diagramů.

kniha se soustřeďuje na v praxi nejpoužívanější 
metody statistické analýzy vícerozměrných dat, jako 
jsou průzkumová analýza dat, faktorová analýza, 
diskriminační analýza, kanonická korelace, logistická 
regrese, analýza shluků, vícerozměrné škálování nebo 
korespondenční analýza.
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csThis book represents a concise summary of non-relativistic quan-
tum mechanics on the level suitable for university students of phys-
ics. It covers, perhaps even slightly exceeds, a one-year course of 
about 50 lectures, requiring basic knowledge of calculus, algebra, 
classical mechanics and a bit of motivation for the quantum adven-
ture. The exposition is succinct, with minimal narration, but with 
a maximum of explicit and hierarchically structured mathematical 
derivations.

The text covers all essential topics of university courses of 
quantum mechanics – from general mathematical formalism to 
specific applications. The formulation of quantum theory is ac-
companied by illustrations of the general concepts of elementary 
quantum systems. Some subtleties of mathematical foundations 
are overviewed, but the formalism is used in an accessible, intui-
tive way. Besides the traditional topics of non-relativistic quantum 
mechanics, such as single-particle dynamics, symmetries, semiclas-
sical and perturbative approximations, density-matrix formalism, 
scattering theory, theory of angular momentum, description of 
many-particle systems – the course also touches upon some mod-
ern issues, including quantum entanglement, decoherence, mea-
surement, nonlocality, and quantum information. Historical context 
and chronology of basic achievements is outlined in brief remarks.

The book is intended for beginners as a supplement to lec-
tures, however, it may also be used by more advanced students as 
a compact and comprehensible overview of elementary quantum 
theory.

I enjoyed reading this book. What I found particularly interesting 
was the style of the presentation, the original and excellent selec-
tion of topics, and the numerous brief historical remarks. The text 
is succinct but not superficial: the deeper one immerses in reading, 
one finds even more inspiring remarks. The reader is allerted to the 
subtleties of the mathematical formulation of quantum mechanics, 
without getting lost in unnecessary formalism.

Prof. Jean-Paul Blaizot (IPhT, Paris)

Pavel Cejnar

A Condensed Course
of Quantum Mechanics

KA R O L I N U M

A Condensed Course of Quantum Mechanics_mont.indd   1 8/29/13   10:54 AM
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Rusalka 
A Lyrical Fairy Tale 
in Three Acts
JAROSLAV KVAPIL

PŘEKLAD PATRICK JOHN CORNESS

Báseň Jaroslava Kvapila proslula coby libreto 
stejnojmenné opery Antonína Dvořáka. Kvapi-
la inspiroval pohádkový příběh Malé mořské 
víly Hanse Christiana Andersena, ve své in-
terpretaci však lépe propracovává psychologii 
postav a pomocí jemných básnických tech-
nik a dramatického tempa nechává rozeznít 
tajemné ozvěny díla Karla Jaromíra Erbena. 
Všechny tyto vlivy se pak zrcadlí v díle, kte-
ré působí nostalgicky povědomě a přitom no-
vátorsky. Text doplňují ilustrace Jiřího Gruse 
a doslov Geo� rey Chewa. Dvojjazyčné vydání.

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

Famous as the libretto for Antonín Dvořák’s opera of the 
same name, Jaroslav Kvapil’s poem Rusalka is an intriguing 
work of literature on its own. Directly inspired by Hans 
Christian Andersen’s famous “The Little Mermaid,” Kvapil’s 
reinterpretation adds a more psychologically complex 
protagonist, an array of nuanced poetic techniques, a more 
dramatic tempo, and dark undertones that echo the work 
of eminent Czech folklorist Karel Jaromír Erben. 
All of these influences work in tandem to create a poetic 
work that is familiar yet innovative.

A BILINGUAL CZECH-ENGLISH EDITION

Illustrated by Jiří Grus
Featuring an afterword by Geoffrey Chew

Jaroslav Kvapil  R
usalka

Rusalka
Jaroslav Kvapil
                Translated by Patrick John Corness

BROŽOVANÁ, 136 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 280 KČ
ISBN: 978-80-246-4381-6
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4700-5
VYŠLO: PODZIM 2020

V ediční řadě Beletrie vychází překlady významných děl české literatury do svě-
tových jazyků. Zahraniční čtenář má tak možnost seznámit se s díly, která zachy-
cují středoevropské dějinné zkušenosti a která vyjadřovala a spoluutvářela českou 
povahu, pohled na svět, humor a imaginaci. Český čtenář má naopak možnost 
přečíst si známé věty v cizím jazyce a seznámit se s novou interpretací textu. 

Ilustrace v knize: Jiří Grus
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Nakladatelství Karolinum vydává více než 
dvacet vědeckých časopisů z oblasti huma-
nitních i přírodních věd, medicíny, práva, pe-
dagogiky a ekonomie. Tradice něk terých z nich 
sahá až do 19. století, zároveň však vznikají 
i časopisy nové, reagující na aktuální potřeby 
univerzity a akademické obce. Snahou nakla-
datelství je vydávat prestižní vědecké open ac-
cess časopisy, dostupné co nejširšímu okruhu 
čtenářů, a to jak v elektronické, tak v tištěné 
podobě.
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E -knihy Nakladatelství Karolinum

nabízíme více než  900 elektronických knih
ve formátu pdf (výběrově též 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 od-
borné i pro širší veřejnost, včetně bestsele-
rů Františka 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, martinus.cz, martinus.sk, palmkni-
hy.cz, Google Books/Play, monografi e v anglič-
tině také na Amazon.com a v Apple Book Store

e-knihy jsou nově přístupné i formou před-
platného na on-line platformě bookport.cz

kompletní seznam elektronických publikací 
Nakladatelství Karolinum a podrobné infor-
mace, jak nakupovat a číst naše e -knihy, na-
leznete na www.karolinum.cz

Pro knihovny
celosvětovou distribuci elektronických knih 
prostřednictvím vědeckých knihoven zajiš-
ťujeme ve spolupráci s databázovými centry 
ProQuest a EBSCO

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  https://karolinum.cz/in-
formace-a-sluzby/e-knihy
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54 KNIHKUPECTVÍ KAROLINUM

Knihkupectví Karolinum nabízí

– kompletní tištěnou i elektronickou produkci 
Nakladatelství Karolinum: vědecké publika-
ce, časopisy a učební texty všech studijních 
oborů Univerzity Karlovy

– ucelenou nabídku více než 20 000 titu-
lů mnoha nakladatelů, zahrnující všechny 
oblasti humanitní, přírodovědné a lékařské 
odborné literatury

– kvalitní beletrii a poezii

– knihy malých, regionálních a specializova-
ných nakladatelů, univerzit, ústavů, galerií 
a neziskových organizací

– cizojazyčnou literaturu

– literární, kulturní a odborné časopisy.

Všechny tituly nabízené na našem e-shopu 
máme skladem. 

www.knihkupectvikarolinum.cz

Držitelům karet ISIC, ITIC a zaměstnancům 
Univerzity Karlovy poskytujeme slevu 15 % 
na tituly vydané Nakladatelstvím Karolinum 
a 10 % na veškerý ostatní sortiment.

KNIHKUPECTVÍ
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56 NAKLADATELSTVÍ SLON

Sociologické nakladatelství (SLON) se v květnu 2021 stalo součástí 
Nakladatelství Karolinum.

Těšíme se na spolupráci se zakladateli  Sociologického nakladatelství (SLON) 
Alenou Miltovou a Jiřím Rybou. Věříme, že díky jejich dlouholetým zkušenostem 
s vydáváním společenskovědní literatury budeme moci zkvalitnit a rozšířit naše 
dosavadní portfolio. Knižní nabídka nakladatelství SLON zůstane zachována 
a i nadále bude rozvíjena pod původní značkou.
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