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Husitská revoluce I.
Kořeny české reformace
FRANTIŠEK ŠMAHEL 

Třetí , přepracované a doplněné vydání díla, jež 
mezitím vyšlo německy v ediční řadě Monu-
menta Germaniae historica  a nyní souběžně 
vychází v polském překladu. Husitská revoluce
se dostává do rukou čtenářů ve dvou svazcích 
a v nové grafi cké podobě. První díl tohoto titu-
lu objasňuje kořeny českého reformního hnu-
tí a jeho vývoj počínaje novými duchovními 
proudy v době panování císaře Karla IV. přes 
kazatelské působení i kostnické mučednictví 
Jana Husa až po společenské otřesy na konci 
vlády Václava IV.

František Šmahel (* 1934) 
je respektovaným medievistou, 
jeho texty o dějinách Univerzity 
Karlovy či husitství byly přeloženy 
do řady jazyků. Z díla lze uvést: 
Cesta Karla IV. do Francie 1377–1378
(2006), Jan Hus. Život a dílo (2013), 
Alma mater Pragensis (2016), 
Nahlédnutí do středověku (2017)  
a Tábor I. Do roku 1452 (2020). 
František Šmahel se stal členem 
Učené společnosti ČR, členem 
korespondentem Britské akademie 
i Královské historické společnosti, 
čestným členem Americké asociace 
historiků a nositelem vyznamenání 
včetně medaile Za zásluhy I. stupně 
a Národní ceny ČR. V roce 1998 
založil Centrum medievistických 
studií při Akademii věd ČR.

VÁZANÁ, 3. VYDÁNÍ
ISBN: 978-80-246-5175-0
 E-KNIHA: 978-80-246-5244-3
VYCHÁZÍ: JARO/LÉTO 2023

Apokalyptický jezdec s vahami v ruce. 
Vyobrazení z Jenského kodexu z doby kolem 1500. 
Zdroj: Knihovna Národního muzea
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Prazdrojem všech křesťanských vizio-
nářů bylo od druhého století našeho le-
topočtu novozákonní Zjevení sv. Jana, 
jehož řecký název Apokalypsa časem 
dal slovní základ odvozeninám vyja-
dřujícím jeden z proudů křesťanské 
mytologické tradice. Janova Apoka-
lypsa doplnila židovsko-křesťanskou 
starozákonní vizi konce světa Danie-
lovy knihy a do značné míry ovlivnila 
celou středověkou eschatologii, tj. uče-
ní o „posledních věcech“ a o posmrt-
ném životě člověka i lidstva. Tajuplná 
vzrušivost vizionářské nápovědi, dra-
matičnost formy, jazyk plný symbo-
lů i alegorických fi gur, to vše dráždilo 
představivost čtenářů a vykladačů. 
Ačkoli počínaje sv. Augustinem cír-
kevní ortodoxie odmítala doslovné vý-
klady, a zvláště pak aktualizace této 
biblické knihy, s univerzální platností 
je nezavrhla. Některé provokativní vý-
vody dostaly sice kacířskou pečeť, aniž 
by se však Zjevení sv. Jana stalo zapo-
vězeným zdrojem autoritativních ná-
povědí a inspirací. Jednu z klíčových 
rolí v Janově Apokalypse zaujímá po-
stava Antikrista, falešného Mesiáše, je-
hož příchod na svět měl být předzvěstí 
posledních chvil lidstva. Původně pro-
tiřímský osten v podobě návratu císaře 
Nerona se časem vytratil ve prospěch 
nových a nových aktualizací, jejichž 
ztělesnitelem se mohl stát kdokoli od 
papeže či císaře až po prostého kněze. 
Přibližně v téže době, kdy Milíč z Kro-
měříže označil za Antikrista samotné-
ho císaře Karla IV., jistý kazatel řádu 
sv. Augustina přisoudil tuto roli své-
mu reformnímu bratru Waldhauserovi.  
Ani v Praze se tudíž narážkami tohoto 
druhu nešetřilo, a proto jim není radno 
vždy a za všech okolností přisuzovat 
širší dosah. V pozdější husitské agita-
ci a propagandě antikristovský mýtus 
lidovým vrstvám ozřejmoval nositele 
„zla“, ať už šlo o papeže, církev, nebo 
o „šelmu“ Zikmunda. Odstředivý proud 
chiliasticko-pikartského vzplanutí 
předchozí jednoznačnost znovu narušil. 

Pro chiliasty se sídlem Antikrista stá-
vala i kališnická Praha, zatímco podle 
Jakoubka ze Stříbra tento proměn-
livý a všudypřítomný arcidémon na 
sebe bral škrabošku táborských sek-
tářů a Jana Želivského. Janova Apo-
kalypsa byla i východiskem většiny 
středověkých úvah o blížícím se konci 
světa a o jeho dalších osudech. Vize 
konce, záhuby a všemožných pohrom 
se v apokalyptické tradici prolínaly 
s nadějnými touhami po věku míru, 
spravedlnosti a hojnosti, jež byly spjaty 
s tisíciletým panováním Krista po jeho 
novém sestoupení na zemi. Také tyto 
chiliastické či milenaristické předsta-
vy nabývaly různých podob, jimž byla 
společnou základnou víra v zásah nad-
přirozeného činitele. Počínaje 13. sto-
letím chiliasmus a přidružené k němu 
projekce, aktualizace a proroctví zís-
kaly na průraznosti, i když zpravidla 
zůstávaly omezeny na vzdělance a jen 
zcela výjimečně pokročily od pasivní 
formy k činorodému impulsu, jak tomu 
bylo v případě apoštolských bratří 
sdružených kolem Fra Dolcina. Sociál-
ně kritický a revolucionizující obsah 
předhusitského chiliasmu nutno posu-
zovat střízlivě i u kacířských sekt, kte-
ré převzetím prvků tohoto myšlenkové-
ho komplexu zradikalizovaly své učení. 
— ukázka z knihy
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Dílo 9 
KAREL ŠIKTANC

Devátým svazkem se uzavírá Dílo Karla Šik-
tance. Jeho uspořádání a postupné vydání 
před více než dvaceti lety iniciovalo a básní-
kovi nabídlo Nakladatelství Karolinum. Závě-
rečný svazek zahrnuje texty vzniklé v letech 
2014–2019, vydané nejprve v jednotlivých 
sbírkách a nyní shromážděné v knize Dílo 9. 
Svazek obsahuje sbírky Na Knížecí (Pražská 
preludia), Horniny, Ubírati se, Opovážení a je 
doplněn devíti básněmi v oddílu Z pozůstalosti. 
Celek završuje příloha sestavená z reprodukcí 
originálních strojopisů i rukopisů posledních 
básní.

Dílo 9 i celý vydavatelský projekt zakončuje 
bilanční ediční komentář prof. Jiřího Brabce.

V české, ale i světové poezii je opravdu výji-
mečné, aby básník vydával ve svých devade-
sáti letech poezii, která je tak sytě názorná, 
psaná v úžasu nad světem. Je to historie pří-
běhů a situací, které unikají do nepaměti, ale 
jejichž torza odkazují k intenzivním procesům 
otevírajícím prožitek z někdy všedních, oby-
čejných setkání, z nichž se vrství lidský život. 
V této pozdní poezii Karla Šiktance nacházíme 
vzácný soulad vnějších i vnitřních vrstev času 
a paměti lidského života. Snoubí se v ní básní-
kův prožitek městského člověka s hluboce za-
žitou zkušeností venkova. 
— Jiří Brabec

Karel Šiktanc (1928–2021) 
působil jako redaktor v novinách, 
v rozhlasu, poté v časopisu Květen, 
kde se podílel na činnosti literární 
skupiny s programem tzv. poezie 
všedního dne. Od roku 1960  pracoval 
v nakladatelství Mladá fronta (od 
roku 1961 jako šéfredaktor), a to do 
počátku normalizace. Pro odmítavý 
postoj k totalitní moci byl v 70. letech 
zbaven ofi ciálních publikačních 
možností. Jeho jméno zmizelo 
z literárních slovníků, knihy byly 
vyřazeny z knihoven. Publikoval 
jen v samizdatu, často pod cizími 
jmény. Po listopadu 1989 byl 
předsedou Obce spisovatelů,  v letech 
1993–95 řídil v nakladatelství Český 
spisovatel edici České básně. Jeho 
poezii shrnuje Dílo v Nakladatelství 
Karolinum.

VÁZANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-5168-2
E-KNIHA: 978-80-246-5382-2 
VYCHÁZÍ: JARO 2023 

 → 
Rukopisný záznam Karla Šiktance
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Bezpečnost, 
teritorium, populace 
Přednášky na Collège de France 
(1977–1978)
MICHEL FOUCAULT 

PŘEKLAD ČESTMÍR PELIKÁN

Oproti mechanismům, jimiž se panovník až 
do doby klasicismu snažil zajistit bezpe-
čí svého teritoria, staví Foucault technologie 
bezpečnosti, resp. korelace mezi nimi a po-
pulací (která se jako idea objevuje ve stejné 
době). V tomto přednáškovém cyklu ukazuje, 
jak sama „vláda“ postupně začíná označovat 
techniky specifi cké pro správu populací. Jako 
vhodnější pojem proto zavádí tzv. „guverne-
mentalitu“, s nímž se mu otevírá nové pole vý-
zkumu – nejde již jen o historii bezpečnostních 
technologií, ale o genealogii moderního státu.

Michel Foucault přistupoval k výuce jako ba-
datel: jeho výzkumy pro budoucí knihu, stejně 
jako vytyčování pole problematizace, to vše 
bylo formulováno spíše jako výzvy případným 
badatelům. Proto jeho přednášky na Collège de 
France nekopírují jeho publikované knihy. Nej-
sou jejich náčrtem, i když některá témata mo-
hou být knihám i přednáškám společná. Mají 
svůj vlastní statut. […] 

Kurz měl rovněž svou úlohu vzhledem k aktuál-
nímu dění. Posluchač, který přednášky navště-
voval, byl zaujat nejen příběhem, který se odvíjel 
týden po týdnu; sváděla ho nejen důslednost vý-
kladu, ale nacházel zde také jistý názor na sou-
časné události. Umění Michela Foucaulta spočí-
valo ve schopnosti vést pomocí historie příčné 
řezy současností. Mohl mluvit o Nietzscho vi 
nebo Aristotelovi, o psychiatrické expertíze 
v 19. století nebo o křesťanské pastoraci, a po-
sluchač si z toho vždy vyvodil pohled na pří-
tomnost a na události, jichž byl současníkem. 
— z úvodní poznámky editorů francouzského vydání

Michel Foucault (1926–1984)
byl francouzský postmoderní 
fi losof a historik kultury, jeden 
z nejvlivnějších myslitelů 20. století. 
Autor slavných knih Zrození kliniky
(1963, česky 2010), Archeologie 
vědění (1969, česky 2002) nebo 
Dohlížet a trestat (1975, česky 2000) 
a celé řady dalších prací.

BROŽOVANÁ,  CCA 440 STRAN
1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4286-4
VYCHÁZÍ: JARO 2023 

Bezpečnost,
teritorium, populace

Přednášky 
na Collège de France 

(1977–1978)
Michel Foucault
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Edice Dějiny polit ické fi lozofie

Niccolò Machiavelli: Vladař  (2022)
Jan Bíba: Estetické čtení Vladaře (2022)
Jean-Jacques Rousseau: Rozprava o nerovnosti. 
O společenské smlouvě (2022)
Michel Foucault: Bezpečnost, teritorium,  
populace (2022)

Připravujeme:
Thomas More: Utopie

Text o knize Text o knize Text o knize Text o knize 
Text o knize Text o knize Text o knize Text o knize 
Text o knize Text o knize Text o knize Text o knize 
Text o knize Text o knize
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Máme zde tedy dvě roviny jevů. Nikoli 
rovinu kolektivní a individuální, neboť 
celkem vzato to není jednoduše indi-
viduum, kdo umírá či v každém přípa-
dě trpí tímto nedostatkem. Je to jistě 
řada jednotlivců. Ale budeme tu mít 
naprosto fundamentální césuru mezi 
rovinou, která odpovídá ekonomicko-
-politické činnosti vlády, a to je rovina 
populace, a jinou rovinou, která bude 
na úrovni řady, mnohosti jednotlivců, 
která oné činnosti sama neodpovídá, 
nebo přesněji která jí odpovídá pouze 
do té míry, že řízena tak, jak je třeba, 
udržována tak, jak je třeba, povzbuzo-
vána tak, jak je třeba, umožní to, čeho 
chceme dosáhnout na odpovídající ro-
vině. Mnohost jednotlivců již není od-
povídající, populace ano. Tato césu-
ra uvnitř toho, co ustavovalo totalitu 
poddaných či obyvatel království, není 
skutečnou césurou. Nebudeme tu mít 
jedny a druhé. Tento zlom mezi odpoví-
dající rovinou populace a rovinou, kte-
rá odpovídající není, či prostě rovinou 
čistě instrumentální, se bude nacházet 
uvnitř samotného vědění-moci, uvnitř 
ekonomické technologie a správy. Po-
pulace bude konečným cílem. Popula-
ce je odpovídající jako cíl a jednotlivci, 
řady jednotlivců, skupiny jednotlivců, 
mnohost jednotlivců jako cíl odpovídat 
nebude. Bude odpovídající pouze jako 
nástroj, spojnice nebo podmínka pro 
dosažení něčeho na rovině populace.

K té fundamentální césuře bych se 
chtěl příště ještě vrátit, protože se do-
mnívám, že všechno, co je zahrnuto 
v onom pojmu populace, se v ní vel-
mi jasně ukáže. Populace jako subjekt 
politiky, jako nový kolektivní subjekt, 
absolutně cizí právnímu a politickému 
myšlení předchozích staletí, se tu po-
stupně vyjevuje ve své komplexnosti, 
se svými césurami. Již zde vidíte, jak se 
objevuje stejně tak jako objekt, to zna-
mená jako to, na co, směrem k čemu 
jsou směřovány mechanismy, aby zde 
dosáhly určitého účinku, [i jako] sub-
jekt, protože se na ní vyžaduje, aby  se 

chovala tím a tím způsobem. Populace 
překrývá starý pojem lidu, ale tak, že 
fenomény se  vzhledem k ní rozvrst-
vují a že tu bude existovat jistý počet 
úrovní, které zahrnuty budou, a nao-
pak jiné, které zahrnuty nebudou nebo 
budou pojaty jiným způsobem. Abych 
jasně zaostřil na věc, ke které bych se 
chtěl ještě příští týden vrátit, protože je 
to věc zásadní, rád bych vám nyní […] 
ukázal, že přímo v tomto textu nachá-
zíme velmi kuriózní rozlišení. Protože 
když Abeille skončil svou analýzu, jed-
na věc mu přesto dělala starosti. Říká: 
to všechno je v pořádku. Bída-pohroma 
je chiméra, na tom se shodneme. Je to 
chiméra, pokud se totiž lidé chovají, jak 
mají, to znamená, že jedni i nadále udr-
žují vzácnost-drahotu, zatímco druzí 
prodávají svou pšenici v okamžiku, kdy 
je to třeba, tedy velmi brzy, a současně 
s tím exportéři dovážejí své produkty 
od okamžiku, kdy ceny začínají stou-
pat. To vše je v pořádku a máme zde, 
netvrdím že přímo dobré prvky popu-
lace, ale určitě způsoby chování, které 
způsobují, že každý jednotlivec dobře 
funguje jako člen, jako prvek této věci, 
která má být tím nejlepším možným 
způsobem spravována, tedy populace. 
— ukázka z knihy

katalog jaro 2023 zmenšeno.indd   7katalog jaro 2023 zmenšeno.indd   7 15.03.2023   10:14:1315.03.2023   10:14:13



UNIVERZITA KARLOVA

VYBÍRÁME Z NAŠICH TITULŮ8

KATALOG JARO 2023

Hledání smyslu 
KAREL HVÍŽĎALA, JIŘÍ PŘIBÁŇ

V Hledání smyslu se Karel Hvížďala a Jiří Při-
báň vracejí k tomu, co je provázelo po celé roky 
práce na dříve vydaných knihách společných 
rozhovorů: zda se ke všem těm právním, his-
torickým a etickým tématům váže ještě cosi 
obecnějšího, hledání samotného smyslu exis-
tence člověka i společnosti. Již samo spojení 
„hledání“ a „smyslu“ může svádět k falešné 
představě, že hledání je nějaké úsilí či pohyb, 
zatímco smysl představuje stálost a jistotu, 
ke které dospíváme. V hledání je ovšem podle 
autorů skryta spíše naše základní životní 
zkušenost, zatímco smysl se nám často jeví 
jako pohyblivý terč. Hledání smyslu znamená 
schopnost určit rozdíl mezi tím, co nás přesa-
huje a zůstává nám nepřístupné, tedy trans-
cendencí, a tím, jak si tento přesah převádí-
me do imanentního světa naší kultury, umění 
nebo společenských pravidel. A protože právě 
o tom s gustem a zalíbením oba autoři disku-
tují, zůstává jejich kniha, navzdory svým vel-
kým ambicím, především čtenářsky atraktiv-
ním kusem.

Všechno funguje, ale nic nemá smysl. I tak by 
se dal shrnout základní pocit moderního člově-
ka žijícího ve stále racionálněji organizované 
společnosti, ve které přitom rostou iracionální 
pocity strachu a nebezpečí. Společenský vývoj 
vede ke stále větším možnostem individuální 
seberealizace a sebenaplnění, ale zároveň para-
doxně zvětšuje i pocity osamělosti, vykořenění 
a ztráty smyslu vlastní existence. Navíc i v tak-
to individualizované společnosti vedou lidé na-
dále totální boje o hodnoty, jejichž výsledkem 
je ovšem paradoxně jejich stále větší rozklad 
a rozpad. Hledání smyslu se proto musí začít 
odvíjet právě od těchto paradoxů naší současné 
civilizace. Je cvičením života mezi paradoxy. 
— z prologu knihy 

Karel Hvížďala (* 1941)
je novinář a esejista. Vydal více 
než třicet knih rozhovorů, mimo 
jiné s V. Havlem, V. Bělohradským, 
K. Sidonem, K. Schwarzenbergem, 
J. Rupnikem, pět próz, přes dvacet 
rozhlasových her, pět knih o médiích 
nebo „deník“ Chvění je naděje. 
Záznamy od března 2021 do začátku 
války v únoru 2022 (Karolinum).

Jiří Přibáň (* 1967)
vyučuje sociologii práva, právní teorii 
a konstitucionalismus na britské 
Cardi�  University, kde byl v roce 
2006 jmenován profesorem v oboru 
právo. Je autorem a editorem mnoha 
vědeckých statí a knih, například 
Sovereignty in Post-Sovereign 
Society, Právní symbolismus nebo 
Sociologie práva, a tří knih rozhovorů 
s Karlem Hvížďalou: Tyranizovaná 
spravedlnost (Portál), Hledání dějin
a Hledání odpovědnosti (Karolinum).

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ
VYCHÁZÍ: KVĚTEN 2023

Karel 

Hvížďala
Jiří 

Přibáň

Hledání
smyslu

KAROLINUM
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Dobře, zkusme tedy hledat smysl se 
vší tíhou i lehkostí té naší původní 
otázky, a to při vědomí paradoxu, že 
smysl nelze najít, ale o to víc je třeba 
ho hledat.

Hledání smyslu je pochopitelně téma, 
kterým se odnepaměti zaobíraly roz-
manité náboženské a fi losofi cké systé-
my a které přesahuje možnosti našeho 
dialogu. Může mít formu teologickou, ve 
které Bůh smysl určuje, zatímco člověk 
ho hledá. Může mít také romanticky 
vypjatou a skeptickou formu Shelley-
ho nedokončené básně Triumf živo-
ta, ve které snícímu básníkovi Rous-
seauův stín líčí, co ho v životě potkalo, 
ale přesto mu nedokáže odpovědět na 
otázku, co je život. Může vycházet z Ca-
musovy paradoxně existenciální otáz-
ky, jak prožít smysluplně život, který je 
sám o sobě absurdní a smysl postrádá. 
Mohli bychom si ale poněkud skromně-
ji položit otázku smyslu našich hledá-
ní, a tím uvést všechny dialogy, které 
jsme spolu vedli v posledních téměř 
dvaceti letech, zpět k jejich počátku 
a nulovému bodu. Takové zacyklení, ve 
kterém je víc než právo, dějiny nebo od-
povědnost důležitý smysl samotného 
hledání. Dostali jsme se tak do situace, 
ve které hledáme smysl hledání smys-
lu. A s tím pochopitelně i smysl této se-
bereference, abychom se vyhnuli neko-
nečnému regresu.

Všechny ideje, přesvědčení a názory 
mohou do veřejného prostoru vstoupit, 
ale nesmějí si ho přivlastnit. Jednota 
veřejného prostoru se tak paradoxně 
udržuje rozpory a protiklady, které se 
v něm objevují. Souhlasíte s tím? 

I naše dialogy představují takovou ces-
tu plnou rozporů a kontradikcí, z nichž 
jsme se snažili nalézt východisko jejich 
pojmenováním, takže jsme se nako-
nec po dvaceti letech dopracovali až 
k tomuto dialogu o hledání samotného 

smyslu. Začali jsme v roce 2004 roz-
hovory na téma právního státu, které 
se často zaměřovaly na techniku moci 
a právo jako základní nástroj, jak moc 
v demokratickém státě současně pro-
vozovat i omezovat. Současně s tím, 
jak jsme rozebírali fungování právního 
státu, nás stále víc zaměstnávala otáz-
ka, proč se takový stát buduje a jaký je 
jeho smysl. Také proto se v názvu naší 
první knihy objevila spravedlnost jako 
základní míra toho, jak má právo fun-
govat a k čemu má směřovat. Rozpra-
vy o právním státu nás později doved-
ly k otázce, jak takový stát historicky 
vzniká a proč jsou jeho dějiny současně 
dějinami moderních národů a hledání 
jejich identit. Postupovali jsme opatr-
ně, ale přitom bylo stále patrnější, že 
takové historické budování státu je ne-
odmyslitelně spjaté s otázkou smyslu 
samotných dějin. A toto hledání dějin 
a jejich smyslu nás dovedlo až k otáz-
kám etickým, takže jsme se rozhodli 
pokračovat v hledání odpovědnosti. 
Byl jsem přesvědčen, že tím jsme tuto 
volnou řadu dialogů uzavřeli. A přesto 
jsme se nakonec vrátili k tomu, co nás 
neustále během těch let pronásledo-
valo, totiž jestli se ke všem těm práv-
ním, historickým a etickým tématům 
váže ještě cosi obecnějšího, hledání 
samotného smyslu existence člověka 
i  společnosti. 
— ukázka z knihy
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Burgundský stát 
BERTRAND SCHNERB

PŘEKLAD BRONISLAVA 
CVEJNOVÁ SKALICKÁ

Kniha Bertranda Schnerba je syntézou o bur-
gundském soustátí na konci středověku, které 
představovalo vedle některých oblastí severní 
Itálie nejdůležitější hospodářské centrum Ev-
ropy, jednu z nejbohatších oblastí západního 
světa a prostředí, v němž se rozvíjela písemná 
i výtvarná kultura, jež neměla obdoby. Koncept 
burgundského státu překonává dosud zavede-
né schéma série biografi ckých studií jednot-
livých burgundských panovníků a zároveň 
poskytuje odlišnou perspektivu od „zemské-
ho“ pojetí burgundských dějin v pozdním stře-
dověku. Schnerbova syntéza tak spíše hledá 
prvky moderního státu v pozdně středověkých 
entitách.

Burgundský dvůr byl neustále na cestách […]. 
Když se například vévoda Filip Dobrý a vévod-
kyně Isabela v dubnu 1435 vypravili z Dijonu 
do Arrasu a pak z Arrasu do Lille, trvala jim 
cesta skoro měsíc a náklady na ni se vyšplha-
ly téměř na 5 000 franků. Vévoda s vévodky-
ní potřebovali dvaašedesát povozů tažených 
čtyřmi, pěti nebo šesti koňmi; pět vozů převá-
želo vévodovy klenoty, čtyři vozy vezly tapi-
série, jeden byl určen pro „koření“ a jeden pro 
výzdobu kaple; další vezl nástroje a vybave-
ní pro trubače a minstrely, dva vezly artilerii, 
dva kuchyňské potřeby, tři pekařské potřeby 
a tři nápoje, jeden vůz byl určen pro vévodův 
velký baldachýn, patnáct vozů pro zavazadla 
 vévodkyně […]. 
— ukázka z knihy

BROŽOVANÁ,  482 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 450 KČ
ISBN: 978-80-246-5222-1
 E-KNIHA: 978-80-246-5436-2 
VYŠLO: ÚNOR 2023

Bertrand Schnerb (* 1957) 
je francouzský historik, který se 
zabývá politickými strukturami, 
sociálními vazbami a kulturou 
burgundského soustátí ve 
14. a 15. století. Studium historie 
absolvoval  roku 1984 na pařížské 
Sorbonně, kde po absolvování 
doktorských studií působil jako 
vysokoškolský asistent. V roce 
1998 byl jmenován profesorem 
středověkých dějin na univerzitě 
v Lille.  Významně se podílí na práci 
institutu  IRHiS a pracuje také jako 
šéfredaktor vědeckého časopisu 
Revue du Nord. Je rytířem Řádu 
čestné legie.

Karolinum

BURGUNDSKÝ STÁT

BERTRAND SCHNERB

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

Edici řídí prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.

V edici vyšlo
Jacques Le Goff: O hranicích dějinných období.
Na příkladu středověku a renesance (2014)
Bernard Doumerc: Benátky a jejich impérium
ve Středomoří 9.–15. století (2017)
Olivier Marin: Geneze pražského reformního hnutí, 
1316–1419 (2017)
Xavier Hélary: Courtrai. 11. července 1302. Bitva zlatých 
ostruh (2017)
Colette Beauneová: Jana z Arku (2018)
Bernard Guenée: Jak se psaly dějiny ve 13. století. 
Primat a Román o králích (2020)
François-Xavier Fauvelle-Aymar: Zlatý nosorožec. 
Příběhy o africkém středověku (2021)
Boris Bove: Stoletá válka (2021)

Prague
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Kdo tu mluvil 
o vítězství? 
Osm cvičení 
ve fi losofi cké rezignaci
TEREZA MATĚJČKOVÁ

Tradiční kultury znají cvičení, která člověku 
vštěpují kázeň. Rovněž moderní autoři, Hegel, 
Nietzsche nebo Kierkegaard, ještě věnova-
li zvláštní péči vlastnímu úsilí o duchovnost, 
byť mimo náboženské rámce. Máme-li ale 
skutečně růst, je naopak třeba rozvolnit vztah 
k sobě samému. Sem vstupuje pojem rezigna-
ce. Rezignovaná vůle není slabá, umí sama 
sobě – a potažmo i druhým – odolávat. Tako-
vá rezignace je obranou před tím, že se člověk 
stane pouhým článkem v řadě událostí či dějů. 
Umění, fi losofi e, ale především svoboda tkví ve 
schopnosti vytvářet distanci. Tereza Matějčko-
vá ve své nejnovější knize nabízí víc než dějiny 
pojmu nebo tematické čtení odkazu známých 
myslitelů – svěží pohled na nově položenou 
otázku po sebepřijetí a růstu.

Již při četbě prvních odstavců zaujme autorčin 
osobitý styl: nikoli „fi lozofi cká distance“, ale na-
opak její „vypnutí“ ve prospěch osobního, sub-
jektivního přístupu, zaujetí a evokace dialogu 
mezi autorkou a mysliteli, k jejichž uvažování 
o rezignaci se vztahuje, a samozřejmě mezi au-
torkou a jejími budoucími čtenáři. Tato zvláštní 
dialogická intimita je navozena již gramaticky 
první osobou singuláru, „Já“ – pozicí autorské-
ho subjektu, která je v uvažování, náhledech na 
fenomén rezignace a jeho interpretacích vý-
razně exponována. Tato evokace blízkosti k té-
matu i ke čtenáři činí knihu také z hlediska její 
čtenářské recepce velmi atraktivní. 
— z posudku Josefa Vojvodíka

Tereza Matějčková (* 1984) 
vystudovala fi losofi i a religionistiku. 
Je autorkou knihy Hegelova 
fenomenologie světa (2018), která 
vyšla i německy, a desítek odborných 
publikací, které se dotýkají 
především moderní kontinentální 
fi losofi e. Vyučuje fi losofi i na FF UK 
a je esejistkou v týdeníku Echo. 
Kdo tu mluvil o vítězství? je jejím 
habilitačním spisem. 

BROŽOVANÁ, 282 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 340 KČ
ISBN: 978-80-246-5338-9
E-KNIHA: 978-80-246-5465-2 
VYŠLO: LISTOPAD 2022
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Tradiční kultury znají cvičení, která člověku vštěpují 
kázeň. Rovněž moderní autoři, Hegel, Nietzsche nebo 
Kierkegaard, ještě věnovali zvláštní péči vlastnímu 
úsilí o duchovnost, byť mimo náboženské rámce. 
Máme-li ale skutečně růst, je naopak třeba rozvolnit 
vztah k sobě samému. Sem vstupuje pojem rezignace. 
Rezignovaná vůle není slabá, umí sama sobě – 
a potažmo i druhým – odolávat. Taková rezignace je 
obranou před tím, že se člověk stane pouhým článkem 
v řadě událostí či dějů. Umění, filosofie, ale především 
svoboda tkví ve schopnosti vytvářet distanci. Tereza 
Matějčková ve své nejnovější knize nabízí víc než 
dějiny pojmu nebo tematické čtení odkazu známých 
myslitelů – svěží pohled na nově položenou otázku 
po sebepřijetí a růstu.

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)
Jan Bierhanzl: Estetika ambiguity (2021)
Gerhard Richter: Potomnost (2022)
Ian James: Nová francouzská filosofie (2022)
Pierre Bourdieu: Pascalovské meditace (2022)
Tereza Matějčková: Kdo tu mluvil o vítězství? 
(2022)

Připravujeme:
Josef Fulka: Kapitoly z filosofie nové hudby

Kdo tu mluvil 
o vítězství?

Osm cvičení 
ve filosofické rezignaci

Tereza Matějčková

Kdo tu mluvil_prebal_hrb 18mm.indd   1Kdo tu mluvil_prebal_hrb 18mm.indd   1 07.11.2022   10:3507.11.2022   10:35

katalog jaro 2023 zmenšeno.indd   12katalog jaro 2023 zmenšeno.indd   12 15.03.2023   10:14:1415.03.2023   10:14:14



NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM KATALOG JARO 2023

VYBÍRÁME Z NAŠICH TITULŮ 13

Susan Sontagová poznamenává ve 
vztahu k Walteru Benjaminovi: „Jedi-
ným způsobem, jak odvrátit sebevraž-
du… je ocitnout se mimo heroismus, 
mimo úsilí vůle.“ Sama myšlenka sebe-
vraždy či její možnost není temná; na-
opak stimuluje žití – její stálá možnost 
může být důvodem, proč po ní nikdy 
nesáhneme.

Ale proč končit knihu o rezignaci 
úvahami o sebevraždě? Sebevražda je 
nejzazší formou rezignace, jak jsme vi-
děli třeba u Schopenhauerových aske-
tů nebo písaře, který by raději nechtěl. 
Ale hlavní důvod, proč nyní zmiňovat 
tuto krajní rezignaci, je následující: 
stejně jako může být možnost sebe-
vraždy původem naplněného života 
anebo s naplněným životem přinej-
menším úzce souviset, je rezignace po-
čátkem silného já a prozkoumaného, 
a tudíž i dobrého života.

Jak jsme viděli v kapitole věnované 
„špionu“ Cioranovi: bytostná negativita 
našeho vědomí je vědomím možnosti 
postavit se skutečnosti, a to již proto, 
že si ji člověk může držet od těla a svou 
myslí i od mysli. Rezignace proto vyja-
dřuje, že jsme bytosti žijící z odstupu, 
avšak tento odstup nám nebere náboj, 
ale naopak dává. Výstižně to vyjádřil 
Václav Havel, když se zamýšlel nad rolí 
herce: „Odstup, který má herec od své 
role a my od jevištního dění (víme, že to 
není ‚normální‘ kus života, ale kus ži-
vota, který se ‚schválně‘ vydává za jiný 
kus života), je přesně tím, co nás vrhá 
přímo ‚doprostřed‘.“ 

Nejenže rezignace nevede ke stísně-
nému životu; naopak je zdrojem moci, 
uspokojení, radosti. Ale především je 
podmínkou velkorysosti ve vztahu 
k druhým i k sobě samému. Snad je 
dokonce podmínkou, abychom mohli – 
spolu s Nietzschem – „žít nebezpečně“. 
Rezignovaní vědí, že si poradí se selhá-
ním, a proto si troufají. Sázejí na to, že 
je žádné selhání nezahubí a že se rezig-
nací dokáží vymanit z lecjaké potíže.

Susan Sontagová se ve svých jedi-
nečných portrétech Waltera Benjami-
na, Ciorana nebo Simone Weilové za-
měřovala na snahy svých literárních 
či fi losofi ckých předchůdců překonat 
moderní požadavek heroismu, který 
je mnohdy spjatý s perfekcionismem. 
Cílem nemá být rezignovat na sebe-
ovládání, člověk si má spíše secvičo-
vat vyšší typ sebeovládání, jemuž jsme 
přestali rozumět. I to vystihuje Fried-
rich Nietzsche, který ve svém Ecce 
homo poznamenává, že člověk se musí 
vzdělat k tomu, aby byl schopný nebýt 
„mistrem“. Na nějaké úrovni je to vyšší 
forma sebeovládání, protože rezignuje 
na dokonalost či vítězství ve prospěch 
touhy, dokonce potřeby seberozvinutí. 
— ukázka z knihy 
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Úvod do studia historie 
FRANTIŠEK STELLNER A KOL.

Úvod do studia historie předkládá vhled do vy-
braných problémů refl ektujících současný stav 
především české a euroatlantické historiogra-
fi e 21. století.  Kniha je určena zájemcům o his-
torii a všem, kteří se chtějí naučit psát odborný 
text. Seznámí se v ní s celou škálou teoretic-
kých a metodologických možností, jak uchopit 
 historické téma.  Text zprostředkovává infor-
mace o komplikovaných tématech, jako je de-
fi nice historie, fi lozofi e dějin, úkol či užitečnost 
historie, vztah historie k jiným vědním obo-
rům, vývoj dějin, periodizace historie, územ-
ní a tematické členění historie či dynamic-
ky se vyvíjející teorie, metodologie a metody.

Čtenář jistě přijme s uznáním vysvětlení koře-
nů běžně (a často mechanicky) užívané perio-
dizace dějin i alternativních periodizací, stejně 
jako expozé o prostorovém či tematickém čle-
nění historické vědy. Nejen zde je nutné zdů-
raznit informovanost autorského kolektivu 
o četných nových a méně známých tématech 
historie. Významným přínosem je upozornění 
na projekty online historie. […] 
 Originálním přínosem je podkapitola týkající 
se popularizace a populární kultury, která na-
stoluje problém „tristní“ recepce odborné histo-
rické produkce ve veřejném prostoru. Současně 
mapuje nabídku počítačových her s historic-
kými náměty. Ta jistě mladého čtenáře osloví, 
lze jen doufat, že podobně tomu bude v případě 
podkapitoly Etika vědecké práce. 
— z posudku Mileny Lenderové

František Stellner (*  1966) 
působí na Ústavu světových dějin 
Filozofi cké fakulty Univerzity 
Karlovy. Spolupracuje s Institutem 
mezinárodních studií FSV UK a jako 
hostující profesor též s univerzitou 
v Pasově. Získal např. jednoroční 
stipendium Alexander von 
Humboldt-Stiftung. Zabývá se 
především výzkumem evropských 
dějin 18.–20. století se zaměřením na 
politickou, mezinárodněpolitickou 
a dynastickou problematiku. 
Napsal mimo jiné monografi e Car 
je mrtev, ať žije carevna! Převraty 
na ruském dvoře v 18. století (2014), 
Rusko a střední Evropa v 18. století, 
I.–II. (2009, 2012), Sedmiletá válka 
v Evropě (2000, 2007). 

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ
ISBN: 978-80-246-5476-8
E-KNIHA: 978-80-246-5495-9
VYCHÁZÍ: JARO 2023 

ÚVOD DO STUDIA 
HISTORIE

FRANTIŠEK STELLNER A KOL. KAROLINUM
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Historie v nejobecnější rovině znamená 
to, co se událo, součet všech lidských 
skutků v minulosti, zároveň též znalost 
a líčení toho, co se událo (studium mi-
nulosti), jedná se tedy o písemný popis 
toho, co jsme zjistili o minulosti. Nej-
častěji historii vnímáme jako zvláštní 
vědu, která zkoumá události vztahující 
se k vývoji lidstva a lidské společnosti. 
Ofi ciálně je klasifi kována jako huma-
nitní, společenská a reálná věda, která 
zkoumá lidskou minulost a jevy spo-
lečenského života a věnuje se základ-
nímu výzkumu. To ovšem neznamená, 
že by existovala jednotná a všeobecně 
akceptovaná defi nice „historie“, nebo 
že by se učenci shodli na podstatě 
a úloze této vědy. Například český fi -
lozof Stanislav Sousedík označuje za 
dějiny „minulé společenské děje urči-
tého druhu, ty, jimž sv. Augustin říká 
res gestae, o nichž jedná dějepis. Děje-
pis sám, chápaný většinou jako urči-
tý druh vyprávění o dějinách, se pak 
v pozdní latině, jmenovitě u Augustina, 
nazývá historia.“

Podobně je naivní předpokládat, že 
existuje jeden správný výklad určité 
události. Kupříkladu Češi, Němci a Ru-
sové mají odlišnou historickou zkuše-
nost s druhou světovou válkou, proto se 
jejich výklad tohoto konfl iktu liší. His-
torie je interpretací minulosti založe-
né na konkrétním výběru, uspořádání 
a interpretaci faktů historika. Minulost 
a historie nejsou totožné, protože mi-
nulost znamená minulou skutečnost, 
a proto je nevratná. Historie znamená 
obraz, který si jedinec, rodina nebo celá 
společnost vytváří o své minulosti. Je 
proměnlivá a mění se v závislosti na 
okolnostech doby.

Termín „historie“ má v češtině sy-
nonyma „historická věda“, „dějiny“ 
a „dějepis“. Termín „historická věda“ 
označuje vědecký obor a studijní před-
mět na vysoké škole, „dějiny“ chápeme 
ve smyslu označení analyzované části 
minulosti. Podle čelného českého his-
torika Petra Čorneje chápeme dějiny 

„jako souhrn všech, ve své podstatě je-
dinečných a neopakovatelných událos-
tí i dalších jevů, tvořících minulost lid-
stva. Náleží mezi ně též události a jevy, 
o nichž, navzdory jejich eventuální dů-
ležitosti, nic nevíme a o nichž se ani 
nikdy nic nedovíme, ale které nicméně 
existovaly, i když nebyly zaznamená-
ny či se údaje o nich navždy ztratily“. 
Podle britského akademika Richarda 
J. Evanse se historie snaží „minulost 
nejen popsat a rekonstruovat, ale také 
ji pochopit a vysvětlit. Proto se dějepi-
sec liší od kronikáře, který vypráví mi-
nulé příběhy a zaznamenává události, 
ale nepokouší se propojit je nebo vy-
světlit, proč se staly.“

„Dějepis“ považujeme za vyučovací 
předmět na středních a základních ško-
lách. Termín „historiografi e“ neboli „dě-
jepisectví“ se používá: a) jako synony-
mum pro „historii“ coby historické vědy, 
b) souhrn historických prací s jednot-
ným hlediskem (například současná 
česká historiografi e), c) podobor histo-
rie zabývající se jejími vlastními ději-
nami (historie historie, dějiny dějepisu, 
dějiny dějepisectví), d) v užším smyslu 
výsledky poznání nebo dějiny zkoumá-
ní jakéhokoliv problému („historiografi e 
Velké francouzské revoluce“). 
— ukázka z knihy 
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Neurochirurgie 
VLADIMÍR PŘIBÁŇ , JAN MRAČEK (ED.)

Učebnice je základním materiálem pro vý uku 
oboru na lékařských fakultách. Společně s před-
náškami a praktickými cvičeními tvoří souhrn 
informací pro přípravu na zkoušku z neuro-
chirurgie. Aktuální text s bohatou grafickou 
dokumentací poskytne informace i mladým 
rezidentům v oboru, pro něž může být zdrojem 
informací při studiu k atestaci z neurochirurgie. 
Kniha je členěna na část obecnou a speciální. 
V obecné části byl kladen důraz na neurolo-
gicko-neurochirurgickou propedeutiku, zejmé-
na na klinické vyšetření pacienta. Ve speciální 
části upozorňujeme na začlenění nové klasi-
fi kace CNS tumorů z roku 2021 a na moderní 
trendy v terapii cévních onemocnění mozku.

Učebnice se velmi dobře čte; vytříbená stylisti-
ka místy přímo nutí si nenásilně zapamatovat 
zásadní poznatky oboru. Vše doplňují kvalitní 
obrázky, ať už schémata, či zobrazovací vy-
šetření a operační fotografi e z archivu autorů. 
Kniha je určena především medikům připra-
vujícím se na zkoušku, ale věřím, že mnoho 
poznatků si z ní odnesou i začínající neurochi-
rurgové; pro kolegy před atestací může fungo-
vat jako stručné repetitorium. Je třeba ocenit 
snahu a odhodlání, s jakým se kolektiv auto-
rů zhostil tohoto nelehkého úkolu – dokázal to 
základní a zásadní z tak složitého oboru, jako 
je neurochirurgie, elegantně poskládat do vy-
soce kvalitního učebního textu.  
— Vladimír Beneš, přednosta Neurochirurgické kliniky  
dětí a dospělých, 2. LF UK a FN Motol

Vladimír Přibáň (* 1960) 
je neurochirurg. V současné 
době zastává pozici přednosty 
Neurochirurgické kliniky LFP UK 
a FN Plzeň. Je garantem výuky 
neurochirurgie na LFP UK. Je členem 
českých i zahraničních odborných 
lékařských společností. Publikoval 
několik monografi í a mnoho 
článků v odborných časopisech. 
V neurochirurgii se zaměřuje na 
cévní a onkologickou problematiku. 

Jan Mraček (* 1971)
je zástupcem přednosty pro vědu 
a výzkum, vedoucím ambulantní 
péče Neurochirurgické kliniky FN 
Plzeň a docentem LF UK v Plzni. 
Zaměřuje se na cévní neurochirurgii, 
neuroonkologii a neurotraumatologii.

VÁZANÁ, 282 STRAN, 2. VYDÁNÍ 
CENA: 380 KČ
ISBN: 978-80-246-3688-7
E-KNIHA: 978-80-246-5456-0 
VYŠLO: PROSINEC 2022
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Neurochirurgie  
Vladimír Přibáň
Jan Mraček
(ed.)

K A R O L I N U M

Publikace přináší systematicky a  přehledně uspořádané informace o  oboru 
neurochirurgie v rozsahu, který je potřebný pro studenty všeobecného lékařství. 
Aktuální text s bohatou gra  ckou dokumentací poskytne informace i mladým 
rezidentům v oboru, pro něž může být zdrojem informací při studiu k atestaci 
z neurochirurgie. 
Učebnice je členěna na část obecnou a speciální. Shrnuje současné poznatky 
z obecné patofyziologie chirurgicky řešitelných stavů nervového systému, uvádí 
indikační kritéria a možnosti chirurgické léčby postižení centrálního a perifer-
ního nervového systému. 
Kniha navazuje na skripta Neurochirurgie, jejichž editorem byl zesnulý MUDr. 
Luděk Navrátil, Ph.D. Původní texty, při jejichž tvorbě byl dr. Navrátil klíčovým 
autorem, byly aktualizovány a rozšířeny. Tvoří páteř zejména obecné části knihy. 
Věnujeme  učebnici jako vzpomínku tomuto našemu kolegovi a spoluautorovi.

Neurochirurgie obalka_hrb 21,5mm.indd   1Neurochirurgie obalka_hrb 21,5mm.indd   1 29.11.2022   9:0329.11.2022   9:03

→ 
Obr. B1.5 Typy primárních kraniostenóz
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trigonocefalie frontální
plagiocefalie

skafocefalie

okcipitální 
plagiocefalie

posturální 
plagiocefalie
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Léčíme česky. 
Лікуємо чеською
Čeština pro sestry 
a jiné zdravotníky . 
Чеська мова для медсестер 
та інших медичних працівників
IVETA ČERMÁKOVÁ A KOL.

Kniha je určena nelékařským zdravotnickým 
pracovníkům, kteří do České republiky přichá-
zejí z Ukrajiny. Jejím cílem je pomoci studen-
tům zvládnout základní slovní zásobu a fra-
zeologii používanou v nemocničním prostředí 
při komunikaci s pacienty i se zdravotnickým 
personálem. Je založena na ukrajinštině, aby 
mohla být využívána jak při samostudiu, tak 
i v kurzech zdravotnické češtiny. Pro lepší ná-
cvik a porozumění jsou veškeré dialogy a uži-
tečné fráze nahrány, aby studenti měli mož-
nost korigovat svoji výslovnost. Na publikaci 
se podíleli odborníci na výuku češtiny pro ci-
zince, specialistky z oboru ošetřovatelství a ro-
dilé ukrajinské mluvčí.

Цей підручник призначений для медичних пра-
цівників, які прибувають до Чехії з України та за-
цікавлені у вивченні чеської мови.

Його основною метою є допомогти студентам 
оволодіти базовою лексикою та фразеологією, 
що використовується в медичному середовищі 
при спілкуванні як з пацієнтами, так і з медич-
ним персоналом.

Підручник створений на базі української мови 
для того, щоб його можна було використовува-
ти як для самостійного навчання, так і на курсах 
чеської мови для медиків.

Нами були створені аудіозаписи всіх діалогів 
та корисних фраз  для того, щоб дати студентам 
можливість покращити вимову та розуміння 
мови. З підручником можна працювати як послі-
довно від початку до кінця, так і опрацьовувати 
вибрані розділи відповідно до потреб та інтере-
сів студентів. Над книгою працювали викладачі 
чеської мови для іноземців, спеціалісти у галузі 
медсестринства та носії української мови.

Iveta Čermáková, zástupkyně 
přednosty Ústavu jazyků 3. LF UK, 
dlouhodobě se věnuje výuce češtiny 
pro cizince.

Marie Zvoníčková, odborná 
asistentka na Ústavu ošetřovatelství 
3. LF UK, vede odbornou praxi 
studentů ošetřovatelství v ÚVN.

Tereza Bakusová, odborná 
asistentka na Ústavu ošetřovatelství 
3. LF UK, v rámci klinické praxe 
pracuje na Klinice anesteziologie 
a resuscitace ve FNKV.

Petr Čermák, ředitel Ústavu 
románských studií FF UK, profesor 
románské lingvistiky tamtéž.

Daria Stytsenko, absolventka 
oboru Všeobecné ošetřovatelství na 
3. LF UK.

Roksolana  Fedorenko, studentka 
magisterského programu na Ústavu 
anglofonních literatur a kultur 
FF UK.

BROŽOVANÁ, 184 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 250 KČ
ISBN: 978-80-246-5440-9
VYŠLO: LISTOPAD 2022

Čeština pro sestry a jiné zdravotníky

Чеська мова для медсестер та інших 
медичних працівників

Iveta Čermáková a kol.

Léčíme
česky
Лікуємо 
чеською

KAROLINUMUčebnice je určena nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kteří 
přicházejí do České republiky z Ukrajiny a mají zájem učit se česky.

Jejím hlavním cílem je pomoci studentům zvládnout základní slovní 
zásobu a frazeologii používanou v nemocničním prostředí při komunikaci 
s pacienty i se zdravotnickým personálem.

Je založena na ukrajinštině, aby mohla být využívána jak při samostudiu, 
tak i v kurzech zdravotnické češtiny.

Pro lepší nácvik a porozumění jsou veškeré dialogy a užitečné fráze 
nahrány, aby studenti měli možnost korigovat svoji výslovnost. S učebnicí 
lze pracovat od začátku do konce, ale také je možno vybírat jednotlivé 
kapitoly dle zájmu a potřeb studentů. Na publikaci se podíleli odborníci 
na výuku češtiny pro cizince, specialisté z oboru ošetřovatelství a rodilí 
ukrajinští mluvčí.

Цей підручник призначений для медичних працівників, які 
прибувають до Чехії з України та зацікавлені у вивченні чеської мови.

Його основною метою є допомогти студентам оволодіти базовою 
лексикою та фразеологією, що використовується в медичному 
середовищі при спілкуванні як з пацієнтами, так і з медичним 
персоналом.

Підручник створений на базі української мови для того, щоб його 
можна було використовувати як для самостійного навчання, так і на 
курсах чеської мови для медиків.

Нами були створені аудіозаписи всіх діалогів та корисних фраз, 
для того, щоб дати студентам можливість покращити вимову та 
розуміння мови. З підручником можна працювати як послідовно від 
початку до кінця, так і опрацьовувати вибрані розділи відповідно 
до потреб та інтересів студентів. Над книгою працювали викладачі 
чеської мови для іноземців, спеціалісти у галузі медсестринства та 
носії української мови. Iv
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SEDMÁ LEKCE
СЬОМИЙ УРОК

ÚRAZY, NEHODY
ТРАВМИ, НЕЩАСНІ ВИПАДКИ

53

 14

ŘÍZNUTÍ – ПОРІЗ

Na úrazové ambulanci. Rozhovor vede zdravotní sestra.
У відділенні швидкої допомоги. Розмову веде медсестра.

Sestra: Pane Šmuclere, co jste dělal? Медсестра: Пане Шмуцлере, що Ви робили?

Pacient: Sestřičko, vařil jsem oběd a řízl jsem se 
do prstu.

Пацієнт: Медсестро, я готував обід і порізав собі 
палець.

Sestra: Posaďte se sem. Sundáme ten obvaz. Co 
jste vařil?

Медсестра: Сідайте ось тут. Знімемо пов’язку. 
Що Ви готували?

Pacient: Krájel jsem maso na řízky. Au, hodně to 
bolí. Hodně to krvácelo. Moje manželka na to dala 
nějakou dezinfekci a hodně mi to zavázala.

Пацієнт: Я різав м’ясо на відбивні… Ой, дуже 
боляче. Рана сильно кровоточила. Моя дружина 
продезінфікувала її і дуже міцно затягнула 
пов’язку.

Sestra: Rána je dost hluboká, bude se to muset 
zašít. Bude to trochu nepříjemné. Opatrně si 
lehněte tady na lehátko.

Медсестра: Рана досить глибока, її доведеться 
зашивати. Це буде трохи неприємно. Обережно 
лягайте тут, на кушетку.

Pacient: Sestři, mám strach. Nesnáším bolest. Пацієнт: Медсестро, мені страшно. Я ненавиджу 
біль.

Sestra: Pane Šmuclere, nedá se nic dělat. 
Vzpomenete si, kdy jste byl naposledy očkován 
proti tetanu?

Медсестра: Пане Шмуцлере, нічого не вдієш.
Пам’ятаєте, коли Вам востаннє робили 
щеплення від правця?

Pacient: Myslím, že to bylo před pěti lety. Пацієнт: Я думаю, що це було 5 років тому.

Sestra: Tak to je v pořádku. Zavolám pana 
doktora.

Медсестра: Тоді все гаразд. Я покличу лікаря.

Pacient: Sestři, já asi omdlím. Пацієнт: Медсестро, я, здається, зомлію.

… řízl jsem se do prstu.

Léčíme česky NOVY prevedeny.indd   53Léčíme česky NOVY prevedeny.indd   53 25.01.2023   9:0425.01.2023   9:04
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Zelená svatozář 
Kapitoly z ekologické etiky
ERAZIM KOHÁK

Slavná kniha Erazima Koháka představuje 
významný vklad do diskuse o ekologické eti-
ce. Začíná pohledem na vztah lidstva k ostat-
ním obyvatelům země, „zvířatům“, ve vší jeho 
krutosti, něze a dvojznačnosti. Z rozboru těchto 
vztahů přechází autor k zamyšlení nad vzta-
hem lidstva k přírodě jako celku. Provádí čte-
náře soudobými představami o přírodě a její 
hodnotě. Kniha dále obsahuje přehled stra-
tegií ekologického aktivismu – jak strategií 
„subjektivizujících“ (praktické „fl anelové“ pří-
stupy, hlubinná ekologie atd.), tak „objektivi-
zujících “, které hledají kořen krize v objektiv-
ních podmínkách života na Zemi (teorie GAIA, 
sociobio logie, systémová teorie). V závěrečné 
kapitole čtenář nalezne osobní názory a vy-
znání autora.

Zkrátka a dobře, i když to zní pateticky: Za pro-
sté pravdy, kterých se dobral po sveřepém hle-
dání, ručí Kohák svým životem – ač on sám by 
to popřel odkazem ke 2 Kor 4,7. Proto mu neim-
ponují fi losofové, kteří trousí moudra jako kůň 
kobližky. Proto má živelnou nechuť k propa-
gandistům a agitátorům, tlampačům ideologií 
a politrukům jakéhokoliv střihu. (Byl jsem svěd-
kem, jak zdvořile, ale nekompromisně vyvedl 
ze dveří pána, který za ním přišel s návrhem, 
aby spolu konečně zplodili „lidovou fi losofi i“.) 
To není v rozporu s přesvědčením, že úkolem fi -
losofi e je stále více „lidovost“, oslovování veřej-
nosti – pokud toho bude dosaženo zvyšováním 
všeobecné úrovně a ne vytvářením jakési po-
kleslé „pop-fi losofi e“. Předpokládá to schopnost 
samostatně myslet a vážit si skutečné fi losofi e 
jakožto sveřepého hledání. 
  Tož hledejme, každý za sebe, co nejsveřepěji! 
— z doslovu Igora Míchala, 2000

Erazim Kohák (1933–2020) 
emeritní profesor Bostonské 
univerzity, po roce 1989 profesor 
Univerzity Karlovy a vědecký 
pracovník Filozofi ckého ústavu 
AV ČR. V USA, kde žil od března 
1948 do listopadu 1989, působil 
jako vysokoškolský učitel, fi losof 
a publicista. Je autorem řady 
odborných i populárních knih, 
z posledních to jsou Domov a dálava: 
kulturní totožnost a obecné lidství 
v českém myšlení (2009, 2013) 
či Kopí dona Quijota: vybrané 
přednášky, studie a publicistické 
články (2010). V Sociologickém 
nakladatelství (SLON) vydal kromě 
Zelené svatozáře (1998, 2000) knihy 
Průvodce po demokracii (1997, 2002) , 
Svoboda, svědomí, soužití (2004)  
a Oheň a hvězdy (2016, v Karolinu 
2021). 

BROŽOVANÁ,  3. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-5337-2
E-KNIHA: 978-80-246-5343-3 
VYCHÁZÍ: JARO 2023

KAPITOLY Z EKOLOGICKÉ ETIKY

ERAZIM KOHÁK

PŘEPRACOVANÉ VYDÁNÍ

STUDIJNÍ TEXTY

KAPITOLY Z EKOLOGICKÉ ETIKY

ERAZIM KOHÁK

PŘEPRACOVANÉ VYDÁNÍ

STUDIJNÍ TEXTY
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Ekologické úsilí má smysl jen tehdy, 
když Zemi – v leopoldovském smyslu 
soustavy všeho života, biosféry – pova-
žujeme za něco dobrého, avšak naruše-
ného. Svět je dobrý, avšak některé jeho 
části jsou poškozené. Nebo příroda je 
dobrá, avšak některé bytosti či někte-
ré činnosti se jí odcizily, staly se něčím 
nepřirozeným. Z toho by pak plynulo, 
že dobrá Země je ohrožená něčím, co se 
jí odcizilo, co se vzpříčilo – a základem 
ochrany musí být překonání tohoto od-
cizení či vzpříčení, obnova souladu lid-
ského konání se soustavou přírodních 
dějů.

Hledání se pak může ubírat dvě-
ma směry. Jedním směrem je sub-
jektivizace, hledání příčiny narušení 
v člověku a v jeho konání. To vychází 
z předpokladu, že příroda sama je dob-
rá – a dobrý je i člověk ve své přiroze-
nosti. K narušení dochází až určitým 
lidským jednáním, určitými lidskými 
volbami, určitou lidskou vůlí. […]

Druhou možností je objektivizace, 
tedy hledání ne důvodu v subjektu, ný-
brž příčiny v soustavě přírody a lidství 
ve zcela objektivním smyslu, bez ohle-
du na to, co si lidé přejí či nepřejí. Lidé 
si mohou přát mír, avšak válčení (prý) 
máme zakódováno statisíciletým vý-
vojem. Či snad je to sama podstata lid-
ského živočišného druhu – všežravců 
s nekonečným nárokem – která přivádí 
člověka do konfl iktu s přírodou? […]

Tak, či onak? Je kořen problému, 
a tudíž i možnost řešení, v subjek-
tu, v lidském rozhodování a jednání? 
Má smysl snažit se ovlivnit představy 
o smyslu života a o lidském jednání 
v každém subjektu, v každém z nás? 
Nebo můžeme jen trpně přihlížet, jak 
se objektivně nutný proces sebezni-
čení kultury zničením přírody odvíjí 
s tragickou nutností, případně doufat, 
že nějaká nadindividuální, nadosobní 
autorita zasáhne a přinutí nás k udr-
žitelnému jednání, jehož sami nejsme 
schopni? Je problém v nás, indivi-
duálních subjektech, či je zabudovaný 

do samotné „objektivní“ struktury pří-
rody a kultury, takže i řešení, pokud 
je možné, musí vzejít „objektivně“ ze 
struktury systému jako celku? V tom 
se liší subjektivizující přístupy jako 
hluboká ekologie, „hlubinná“ ekologie 
a ekofeminismus od objektivizujících 
přístupů hypotézy GAIA, sociobiologie 
a systémové teorie, i když si často je-
den od druhého půjčují obraty a obrazy.

Praktičtí ochranáři si tím hlavy 
nelámali. Ti prostě vyhrnuli rukávy 
svých fl anelových košil a dali se do 
práce. … Na praktickém ochranářství 
je něco nesmírně základního. To je, co 
poskytuje náboj odhodlání vší další 
činnosti. Kdybychom se vzdali tako-
vé činnosti, sotva bychom udrželi jiné 
ekoetické úsilí.

Jenže nestačí vysazovat stromeč-
ky, když exhaláty z elektráren ničí celé 
rozlehlé lesní oblasti, nebo vyčišťovat 
potoky, když továrny podél řeky raději 
zaplatí symbolickou pokutu za znečiš-
ťování, než aby stavěly nákladné čis-
tičky. To vyžaduje činnost na jiné úrov-
ni, kde už to není tak snadné. Proto je 
naším úkolem zmapovat si nejen eko-
logické fi losofi e, nýbrž také strategie 
objektivizace a subjektivizace v ekolo-
gickém myšlení. 
— ukázka z knihy 
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HUMANITNÍ VĚDY – ANTROPOLOGIE

Ethnic 
Diaspora Festivities 
in the Czech Republic 
Cultural Traditions 
between Isolation, Integration 
and Hybridization
MIRJAM MORAVCOVÁ

PŘEKLAD GWENDOLYN HUBKA ALBERT

Publikace pojednává o svátečnosti v životě 
migrantů, kteří po roce 1990 začali žít v Čes-
ké republice a vytvořili zde buď nové etnické 
diaspory, nebo se konstituovali jako osobi-
té migrační skupiny. Svátečnost je důležitým 
aspektem sociální existence migrantů, jeli-
kož podporuje jejich etnickou sebeidentifi kaci, 
vazby k rodné zemi a pocit přináležení. Autor-
ka v knize zpracovává poznatky z výzkumů 
uskutečněných u různých skupin nových mi-
grantů po celé republice. Zaměřuje se přitom 
na dodržování či opouštění vlastní svátečnos-
ti, zavádění nových festivit a jejich přejímání 
a akcentuje jejich společenskou významnost 
a kulturní specifi čnost.

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-5148-4
E-KNIHA: 978-80-246-5226-9 
VYCHÁZÍ: JARO 2023

Mirjam Moravcová

Ethnic Diaspora 
Festivities
in the Czech Republic
Cultural Traditions
between Isolation, Integration
and Hybridization
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Marek Aurel Havlíček

Böö
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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Michaela Konopíková

Kavky a kosatce
Antropologie turismu,
prostoru a identity
v Maroku
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MPublikace je výsledkem terénního 

výzkumu prováděného mezi etnickými 
Berbery, kteří obývají pohoří Vysoký 
Atlas ve vnitrozemí Maroka. Podrobuje 
analýze transformaci místního 
prostředí v návaznosti na objevující 
se diskursivní praktiky, jež jsou úzce 
spojené s postupným pronikáním prvků 
globální ekonomiky, environmentálních 
programů a programů rozvojové 
pomoci do života místní společnosti.

M
ic

ha
el

a 
K

on
op

ík
ov

á 
| 

K
av

ky
 a

 k
os

at
ce

kavky a kosatce4_mont.indd   1 30/01/2018   22:52

Irina Malinová
Jaroslav Otčenášek
Věra Lendělová

Skejuš – Skejušané – Skejušan
Rusíni v Chomutově,
původ, historie
a současnost

Kniha Skejuš, Skejušané, Skejušan. Rusíni 
v Chomutově, původ, historie, současnost je 
zpracována interdisciplinárně. Autoři se 
vyjadřují k problematice pojímání Rusínů 
jako etnika ve světle současné teorie etnicity, 
doplňují ji o lingvistické stanovisko. Věnují 
se současnému postavení Rusínů v Česku, 
na Slovensku, Ukrajině a v celé Evropě. 
Následně se zaměřují na vznik a rozvoj 
rusínského osídlení v Banátu (obec Skejuš) 
a charakteristiku jejich tradičního způsobu 
života až do období po druhé světové válce, 
kdy se značná část Skejušanů rozhodla pro 
migraci do Československa, díky čemuž vzniká 
i rusínská menšina v Chomutově.

Další rozsáhlou oblastí, jíž se publikace 
věnuje, je folklorní činnost chomutovských 
Rusínů, především pak jejich soubor Skejušan. 
Český čtenář se může hlouběji seznámit 
s analýzou skejušského folkloru i s činností 
folklorního souboru a jeho repertoárem včetně 
scénických vystoupení. Kniha je doplněna 
množstvím černobílých a barevných fotografií, 
mapkami, malým rusínsko‑českým slovníčkem 
a CD s nahrávkami rozhovorů s Rusíny 
i s jejich tradičními písňovými skladbami.
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23HUMANITNÍ VĚDY – FILOZOFIE – 
EDICE DĚJINY POLITICKÉ FILOZOFIE

Bezpečnost, 
teritorium, populace 
Přednášky na Collège de France 
(1977–1978)
MICHEL FOUCAULT

PŘEKLAD ČESTMÍR PELIKÁN

Oproti mechanismům, jimiž se panovník až do doby 
klasicismu snažil zajistit bezpečí svého teritoria, staví 
Foucault technologie bezpečnosti, resp. korelace mezi 
nimi a populací (která se jako idea objevuje ve stejné 
době). V tomto přednáškovém cyklu ukazuje, jak sama 
„vláda“ postupně začíná označovat techniky specifi cké 
pro správu populací. Jako vhodnější pojem proto zavádí 
tzv. „guvernementalitu“, s nímž se mu otevírá nové pole 
výzkumu – nejde již jen o historii bezpečnostních tech-
nologií, ale o genealogii moderního státu.

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. Edici řídí Milan Znoj a Jakub Jinek.

BROŽOVANÁ,  CCA 440 STRAN
1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4286-4
VYCHÁZÍ: JARO 2023

Bezpečnost,
teritorium, populace

Přednášky 
na Collège de France 

(1977–1978)
Michel Foucault
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Edice Dějiny polit ické fi lozofie

Niccolò Machiavelli: Vladař  (2022)
Jan Bíba: Estetické čtení Vladaře (2022)
Jean-Jacques Rousseau: Rozprava o nerovnosti. 
O společenské smlouvě (2022)
Michel Foucault: Bezpečnost, teritorium,  
populace (2022)

Připravujeme:
Thomas More: Utopie

Text o knize Text o knize Text o knize Text o knize 
Text o knize Text o knize Text o knize Text o knize 
Text o knize Text o knize Text o knize Text o knize 
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Vladař
Niccolò Machiavelli 
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Edice Dějiny polit ické fi lozofie

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxx

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

Estetické čtení  
Vladaře
Jan Bíba
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Edice Dějiny polit ické fi lozofie

Niccolò Machiavelli: Vladař  (2022)
Jan Bíba: Estetické čtení Vladaře (2022)

Připravujeme:
Thomas More: Utopie
Michel Foucault: Bezpečnost, teritorium,  
populace
Jean-Jacques Rousseau: O společenské smlouvě. 
Rozprava o nerovnosti

Kniha nabízí komentář k Machiavelliho Vladaři, 
zřejmě nejznámějšímu dílu politické teorie. Výklad 
seznamuje čtenáře s hlavními idejemi a koncepty 
Machiavelliho politického myšlení a jejich 
historickým, ideovým a literárním kontextem. 
Machiavelli je vylíčen jako představitel estetické 
politické teorie, která namísto řeči zdůrazňuje roli 
smyslového vnímání jako předpokladu existence 
politického společenství. Kromě toho kniha věnuje 
pozornost Machiavelliho specifickému pojetí 
sociálního konfliktu a jeho kritice oligarchie. Studie 
vychází současně s novým překladem Vladaře.

Rozprava 
o nerovnosti

O společenské 
smlouvě

Jean-Jacques Rousseau 
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Edice Dějiny polit ické fi lozofie

Niccolò Machiavelli: Vladař  (2022)
Jan Bíba: Estetické čtení Vladaře (2022)
Jean-Jacques Rousseau: Rozprava o nerovnosti. 
O společenské smlouvě (2022)

Připravujeme:
Thomas More: Utopie
Michel Foucault: Bezpečnost, teritorium, 
populace

Rozprava o původu a základech nerovnosti mezi lidmi
(1755) tvoří spolu se Společenskou smlouvou (1762) 
jádro Rousseauovy politické teorie, která zásadním 
způsobem ovlivnila novověké politické myšlení 
a revoluce 18. století. Toto vydání přináší první 
úplný překlad Rozpravy o nerovnosti (včetně dosud 
česky neotištěných doprovodných textů) a po více 
než sedmdesáti letech i nový překlad Společenské 
smlouvy. Oba texty doplňuje bohatý komentář, 
který spisy zasazuje jak do kontextu autorova života 
a díla, tak do soudobého historického a politického 
kontextu, čímž umožňuje lépe pochopit originalitu 
Rousseauova myšlení a jeho význam pro současnost.

Rozprava o nerovnosti_prebal_hrb 18mm.indd   1Rozprava o nerovnosti_prebal_hrb 18mm.indd   1 06.09.2022   14:3306.09.2022   14:33
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Pascalovské meditace 
PIERRE BOURDIEU

PŘEKLAD JAN PETŘÍČEK

Pascalovské meditace (1997) patří k nejdůležitějším 
pracím Pierra Bourdieua (1930–2002). Východiskem je 
zde kritika podmíněného, neoprávněně zobecňovaného 
„scholastického rozumu“. Tato praxe vede k řadě iluzí 
a zkreslení, zejména k nepochopení logiky praxe a pře-
hnaně intelektualistickému pohledu na lidské bytos-
ti. Bourdieu ve své „negativní fi lozofi i“ tyto fi lozofi cké 
omyly potírá  a předkládá vlastní pojetí člověka, vyplý-
vající z jeho sociologických výzkumů, pro něž je určující 
například role těla v učení se a poznávání, dějinnost ro-
zumu nebo otázky moci a násilí.

Kdo tu mluvil o vítězství? 
Osm cvičení ve fi losofi cké rezignaci
TEREZA MATĚJČKOVÁ

Tradiční kultury znají cvičení, která člověku vštěpují 
kázeň. Rovněž Hegel, Nietzsche nebo Kierkegaard ještě 
věnovali zvláštní péči vlastnímu úsilí o duchovnost, byť 
mimo náboženské rámce. Máme-li ale skutečně růst, 
je třeba rozvolnit vztah k sobě samému. Rezignovaná 
vůle není slabá, umí sama sobě – a potažmo i druhým – 
odolávat. Taková rezignace je obranou před tím, že se 
člověk stane pouhým článkem v řadě událostí. Umění, 
fi losofi e, ale především svoboda tkví ve schopnosti vy-
tvářet distanci. Tereza Matějčková nabízí víc než dějiny 
pojmu nebo tematické čtení odkazu známých myslite-
lů – svěží pohled na nově položenou otázku po sebepři-
jetí a růstu.

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

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-5410-2
E-KNIHA: 978-80-246-5412-6 
VYCHÁZÍ: JARO 2023

BROŽOVANÁ, 282 STRAN, 
1. VYDÁNÍ 
CENA: 340 KČ
ISBN: 978-80-246-5338-9
E-KNIHA: 978-80-246-5465-2 
VYŠLO: LISTOPAD 2022
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Tradiční kultury znají cvičení, která člověku vštěpují 
kázeň. Rovněž moderní autoři, Hegel, Nietzsche nebo 
Kierkegaard, ještě věnovali zvláštní péči vlastnímu 
úsilí o duchovnost, byť mimo náboženské rámce. 
Máme-li ale skutečně růst, je naopak třeba rozvolnit 
vztah k sobě samému. Sem vstupuje pojem rezignace. 
Rezignovaná vůle není slabá, umí sama sobě – 
a potažmo i druhým – odolávat. Taková rezignace je 
obranou před tím, že se člověk stane pouhým článkem 
v řadě událostí či dějů. Umění, filosofie, ale především 
svoboda tkví ve schopnosti vytvářet distanci. Tereza 
Matějčková ve své nejnovější knize nabízí víc než 
dějiny pojmu nebo tematické čtení odkazu známých 
myslitelů – svěží pohled na nově položenou otázku 
po sebepřijetí a růstu.

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)
Jan Bierhanzl: Estetika ambiguity (2021)
Gerhard Richter: Potomnost (2022)
Ian James: Nová francouzská filosofie (2022)
Pierre Bourdieu: Pascalovské meditace (2022)
Tereza Matějčková: Kdo tu mluvil o vítězství? 
(2022)

Připravujeme:
Josef Fulka: Kapitoly z filosofie nové hudby

Kdo tu mluvil 
o vítězství?

Osm cvičení 
ve filosofické rezignaci

Tereza Matějčková

Kdo tu mluvil_prebal_hrb 18mm.indd   1Kdo tu mluvil_prebal_hrb 18mm.indd   1 07.11.2022   10:3507.11.2022   10:35
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Kniha Pascalovské meditace (1997) patří k nejdůleži-
tějším teoretickým pracím francouzského sociologa 
Pierra Bourdieua (1930–2002). Autor se v ní pokouší 
pohlédnout z odstupu na celek svého díla a výslov-
ně rozpracovat základní principy, jimiž se ve svém 
bádání řídil. Východiskem knihy je kritika „scholastic-
kého rozumu“, tedy snaha odkrýt sociální podmínky 
umožňující veškerou intelektuální práci; nejdůleži-
tější z těchto podmínek pak je samotná situace scholé, 
volného času osvobozeného od praktických tlaků. 
Profesionální myslitelé v čele s filozofy si však podle 
Bourdieua podmíněnosti svého postavení obvykle 
nejsou vědomi, a scholastické vidění světa neoprávně-
ně zobecňují. To vede k řadě iluzí a zkreslení, zejména 
k nepochopení svébytné logiky praxe a přehnaně 
intelektualistickému pohledu na lidské bytosti. Bour-
dieu ve své „negativní filozofii“ tyto filozofické omy-
ly potírá, a nadto předkládá vlastní pojetí člověka, 
vyplývající z jeho sociologických výzkumů, přičemž 
se zaměřuje právě na ty aspekty lidské existence, které 
jsou pro scholastický pohled většinou neviditelné, 
jako role těla v učení se a poznávání, dějinnost rozu-
mu nebo otázky moci a násilí.

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)
Jan Bierhanzl: Estetika ambiguity (2021)
Gerhard Richter: Potomnost (2022)
Ian James: Nová francouzská filosofie (2022)
Pierre Bourdieu: Pascalovské meditace (2022)

Připravujeme:
Tereza Matějčková: Kdo tu mluvil o vítězství?
Josef Fulka: Kapitoly z filosofie nové hudby

Pascalovské 
meditace

Pierre Bourdieu

Prague
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Burgundský stát 
BERTRAND SCHNERB 

PŘEKLAD BRONISLAVA CVEJNOVÁ SKALICKÁ

Kniha Bertranda Schnerba je syntézou o burgundském 
soustátí na konci středověku, které představovalo vedle 
některých oblastí severní Itálie nejdůležitější hospo-
dářské centrum Evropy, jednu z nejbohatších oblastí 
západního světa a prostředí, v němž se rozvíjela písem-
ná i výtvarná kultura, jež neměla obdoby. Koncept bur-
gundského státu překonává dosud zavedené schéma 
série biografi ckých studií jednotlivých burgundských 
panovníků a zároveň poskytuje odlišnou perspektivu od 
„zemského“ pojetí burgundských dějin v pozdním stře-
dověku. Schnerbova syntéza tak spíše hledá prvky mo-
derního státu v pozdně středověkých entitách. 

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. Překlady novějších monografi í světové, zvláště 
francouzské medievistiky zpřístupní širokou škálu publikací kladoucích důraz na 
interdisciplinární přesahy, originalitu a podnětné metodologické přístupy.  Edici 
řídí Martin Nejedlý.

BROŽOVANÁ, 482 STRAN, 
1. VYDÁNÍ, CENA: 450 KČ
ISBN: 978-80-246-5222-1
E-KNIHA: 978-80-246-5436-2 
VYŠLO: ÚNOR 2023

JIŽ VYŠLO:

Karolinum

STOLETÁ VÁLKA

BORIS BOVE

medievistika

Boris Bove představuje stoletou válku jako myšlenkovou 
konstrukci, která se snaží koncepčně uchopit opakované 
konflikty mezi královstvími Francie a  Anglie probíhají-
cí od 90. let 13. století do 50. let 15. století. Tuto letitou 
krizi přitom chápe jako průvodní jev přechodu k novému 
společenskému řádu, jenž dal vzniknout zastupitelským 
institucím, jimiž byly generální stavy. Současně s tím vy-
kládá stoletou válku jako milník v  dějinách monarchie, 
neboť v důsledku 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.
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Smyslem této edice je představit širší české odborné ve-
řejnosti (zejména učitelům, studentům a badatelům v hu-
manitních vědách) a čtenářům s hlubším zájmem o me-
dievistiku aktuální, výjimečná, především zahraniční díla 
zabývající se středověkými dějinami a kulturou. Překlady 
novějších monografií světové, zvláště francouzské medie-
vistiky zpřístupní širokou škálu publikací kladoucích dů-
raz na interdisciplinární přesahy, originalitu a podnětné 
metodologické přístupy.

Edici řídí prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.

V edici vyšlo
Jacques Le Goff: O hranicích dějinných období.
Na příkladu středověku a renesance (2014)
Bernard Doumerc: Benátky a jejich impérium
ve Středomoří 9.–15. století (2017)
Olivier Marin: Geneze pražského reformního hnutí, 
1316–1419 (2017)
Xavier Hélary: Courtrai. 11. července 1302. Bitva zlatých 
ostruh (2017)
Colette Beauneová: Jana z Arku (2018)
Bernard Guenée: Jak se psaly dějiny ve 13. století. 
Primat a Román o králích (2020)
François-Xavier Fauvelle-Aymar: Zlatý nosorožec. 
Příběhy o africkém středověku (2021)

Prague

Stoletá válka_ob_hrb 12mm.indd   1Stoletá válka_ob_hrb 12mm.indd   1 16.09.21   9:1816.09.21   9:18

Karolinum

ZLATÝ NOSOROŽEC
Příběhy o africkém

středověku

FRANÇOIS-XAVIER 
FAUVELLE-AYMAR

medievistika

Spojení pojmu středověk se subsaharskou Afrikou zní pro 
českého čtenáře nezvykle, neboť v češtině zatím mnoho 
publikací umožňujících seznámit se s bohatstvím taměj-
ších kultur a civilizací v 8.–15. století nemáme.

Toto dlouhé období zůstává obecně pro celkový nedo-
statek pramenů neznámým, mohli bychom říci temným. 
Přesto se i zde nabízí řada záchytných bodů, ať už z docho-
vaných vyprávění některých osobností, nebo nalezených 
předmětů.

Historik a  archeolog François-Xavier Fauvelle-Aymar 
ve své knize vycházející z  jeho celoživotních výzkumů 
představuje Afriku „zlatých věků“ pomocí příběhů a prů-
vodců, jejichž očima Afriku poznáváme. Jsou mezi nimi 
obchodníci, dobrodruzi, geografové či diplomaté z dávné 
minulosti, ale i současní archeologové. A tak díky nim ob-
jevujeme sídla bohatých panovníků, hustě obydlená měs-
ta, kde se setkávali obchodníci z islámského i neislámské-
ho světa, a trhy, kde směňovali ambru, otroky a zlato za 
luxusní nádobí, kovové ingoty, sůl nebo mušličky, které 
dováželi při svém obchodování se vzdálenou Asií.
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novějších monografií světové, zvláště francouzské medie-
vistiky zpřístupní širokou škálu publikací kladoucích dů-
raz na interdisciplinární přesahy, originalitu a podnětné 
metodologické přístupy.
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Na příkladu středověku a renesance (2014)
Bernard Doumerc: Benátky a jejich impérium
ve Středomoří 9.–15. století (2017)
Olivier Marin: Geneze pražského reformního hnutí, 
1316–1419 (2017)
Xavier Hélary: Courtrai. 11. července 1302. Bitva zlatých 
ostruh (2017)
Colette Beauneová: Jana z Arku (2018)
Bernard Guenée: Jak se psaly dějiny ve 13. století. 
Primat a Román o králích (2020)

Prague

medievistika

Kolem roku 1275 dokončil Primat, mnich v  Saint-Denis, 
historii Francouzského království ve francouzštině. Jeho 
Román o králích se jako součást Velkých francouzských 
kronik stal na dlouhou dobu základním kamenem „národ-
ních“ dějin Francie. Na čí popud svoje dílo vytvořil? Najde-
me zde jeho vlastní myšlenky, nebo jen tlumočil názory 
zadavatele? Nakolik byl středověký kompilátor a překla-
datel autorem a historikem v dnešním slova smyslu?
Tato kniha měla být završením celoživotního bádání 
o středověkém dějepisectví a kronikářské tvorbě Bernar-
da Guenéeho (1927–2010), který však při její finalizaci ze-
mřel. Po jeho smrti se nedokončeného rukopisu ujal jeho 
žák Jean-Marie Moeglin a knihu o šest let později dovedl 
k vydání.
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JAK SE PSALY DĚJINY
VE 13. STOLETÍ

Primat a Román o králích

BERNARD GUENÉE

Karolinum

JANA Z ARKU

COLETTE BEAUNEOVÁ

medievistika

Jana z Arku se nedožila ani dvaceti let, a přesto se stala zá-
sadní postavou francouzské historie. Významná francouz-
ská medievistka Colette Beauneová ji ve své novátorské 
biografii nahlíží hned z několika úhlů, nikoli čistě histo-
rických. Věnuje se i hranicím společenského a kulturní-
ho prostředí, v němž Jana vyrůstala. Autorka kromě po-
litického přehodnocení Janiny osobnosti dává vyniknout 
i  faktu, že byla první ženou-prorokyní, jež se ve Francii 
skutečně dostala ke slovu a získala poměrně velkou moc. 
Zmíněné hranice Jana prolomila hned z několika důvodů. 
Jako prostá venkovanka se prosadila na královském dvo-
ře. Převlečena za muže se proměnila ve válečnici a poda-
řilo se jí narušit zažitý obraz ženy. V neposlední řadě se 
Jana jako žena svým zapáleným kázáním odvážila překro-
čit rámec zažité religiozity. Svým charismatem si sice vy-
dobyla výrazné postavení, její schopnosti a poměrně ne-
spoutaná osobnost se jí však brzy staly osudnými. Colette 
Beauneová v tomto odborném a zároveň velmi čtivém díle 
sleduje Janin život od narození až po „rehabilitační“ pro-
ces. Poskytuje ale nejen komplexní zpracování osobnosti 
Jany z Arku, současně dává nahlédnout i do života ve fran-
couzské středověké vesnici.
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Bitva u  Courtrai, kterou v  roce 1302 svedlo flanderské 
vojsko s vojskem francouzského krále Filipa Sličného, se 
v 19. století stala klíčovou součástí nejprve belgické a po-
sléze specificky vlámské „národní“ paměti a svůj význam 
si drží dodnes. Svou nezvyklostí však fascinovala už své 
současníky: vždyť necvičené pěší vojsko na hlavu porazi-
lo věhlasné francouzské rytířstvo. Francouzský historik 
Xavier Hélary vysoce odborným a přitom poutavým způ-
sobem provádí čtenáře po širším historickém kontextu 
francouzsko-flanderských vztahů na přelomu 13. a 14. sto-
letí, zamýšlí se nad rolí národní identity v událostech sa-
motných i  v  jejich pozdějších výkladech, rozebírá různá 
kronikářská vyprávění a  jejich prostřednictvím ukazuje, 
jakým způsobem může moderní historik uchopit a sepsat 
historii jedné bitvy.
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COURTRAI
11. července 1302

XAVIER HÉLARY

medievistika

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

Tato monografie představuje plastický obraz středo-
věkých obchodních poměrů ve Středomoří, je výsledkem 
prostudování nesmírného množství archivních dokumen-
tů, zevrubné textové analýzy a mimořádného citu pro de-
tail. Knihu doprovázejí mapky vývoje situace ve Středo-
moří a přehledná chronologie.
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Karolinum

BENÁTKY
A JEJICH IMPÉRIUM

VE STŘEDOMOŘÍ
9.–15. století

BERNARD DOUMERC

medievistika

Karolinum

O HRANICÍCH
DĚJINNÝCH OBDOBÍ

Na příkladu
středověku a renesance

JACQUES LE GOFF

medievistika

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

Edici řídí doc. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.

JA
C

Q
U

E
S

 L
E

 G
O

F
F

  
O

 H
R

A
N

IC
ÍC

H
 D

Ě
JI

N
N

Ý
C

H
 O

B
D

O
B

Í

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

J. Le Goff stál u zrodu výlučné a prestižní Vysoké školy 
společenských věd (EHESS), byl zakladatelem Centra pro 
výzkum antropologie křesťanského západu (GAHOM), je 
autorem či spoluautorem padesátky knih. Za své obsáhlé 
a podnětné dílo, jímž významně přispěl k hlubšímu pocho-
pení základů evropské kultury, byl odměněn řadou oce-
nění, mimo jiné čestným doktorátem Univerzity Karlovy 
v Praze. 
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Na přelomu 14. a 15. století se v Praze zrodila hereze, která 
svou silou pozdvihla celou zemi. Z věrnosti k svému mluv-
čímu mistru Janu Husovi Čechy přervaly pouta s koncilem 
i císařem, kteří jej vydali světské moci k upálení na hrani-
ci. Monografie Oliviera Marina mapuje kořeny tohoto kon-
fliktu. Závěr 14. století byl dobou reforem a nešlo zde jen 
o tu, kterou později nazveme husitstvím. Hus bezpochyby 
dokonale ztělesňoval evangelické smýšlení české univer-
zitní elity. Vedle něj však spolupůsobily i další osobnosti – 
německy mluvící mistři, představitelé církevní hierarchie 
nebo zbožní laici. Ačkoli navzájem sdíleli nostalgii po 
čase apoštolů, jejich představy o Bohu, svátostech i církvi 
byly rozličné. Jejich dialog tvoří páteř této knihy, která ve 
výkladu o setkáních i střetávání mezi arcibiskupem, uni-
verzitními mistry a věřícími odhaluje náboženské kořeny 
střední Evropy.

Mnoho odborných prací ztrácí svůj význam bezmála dříve, 
než spatří tiskařskou čerň. Jiné, ty lze spočítat na prstech 
jedné ruky, uzrávají jako dobré víno. Kniha Oliviera Marina, 
profesora na Univerzitě Paris XIII, mezi ně patří a již dnes lze 
říci, že se přiřadila ke špičkovým zahraničním dílům o české 
reformaci.
Z posudku prof. Františka Šmahela

Karolinum

GENEZE PRAŽSKÉHO
REFORMNÍHO HNUTÍ

1360–1419

OLIVIER MARIN

medievistika

Karolinum

BURGUNDSKÝ STÁT

BERTRAND SCHNERB

medievistika

Zde text na záložku Zde text na záložku Zde text na zá-
ložku Zde text na záložku Zde text na záložku Zde text na 
záložku Zde text na záložku Zde text na záložku Zde text 
na záložku Zde text na záložku Zde text na záložku Zde 
text na záložku Zde text na záložku
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HUMANITNÍ VĚDY – HISTORIE 

Husitská revoluce I.
Kořeny české reformace
FRANTIŠEK ŠMAHEL 

Třetí , přepracované a doplněné vydání díla, jež 
mezitím vyšlo německy v ediční řadě Monu-
menta Germaniae historica  a nyní souběžně 
vychází v polském překladu. Husitská revoluce
se dostává do rukou čtenářů ve dvou svazcích 
a v nové grafi cké podobě. První díl tohoto titu-
lu objasňuje kořeny českého reformního hnu-
tí a jeho vývoj počínaje novými duchovními 
proudy v době panování císaře Karla IV. přes 
kazatelské působení i kostnické mučednictví 
Jana Husa až po společenské otřesy na konci 
vlády Václava IV.

VÁZANÁ,   3. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-5175-0
E-KNIHA: 978-80-246-5244-3  
VYCHÁZÍ: JARO/LÉTO 2023

Upálení Jeronýma Pražského.
Zdroj: Národní knihovna
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Úvod do studia historie 
FRANTIŠEK STELLNER A KOL.

Úvod do studia historie předkládá vhled do vy-
braných problémů refl ektujících současný stav 
především české a euroatlantické historiogra-
fi e 21. století.  Kniha je určena zájemcům o his-
torii a všem, kteří se chtějí naučit psát odborný 
text. Seznámí se v ní s celou škálou teoretic-
kých a metodologických možností, jak uchopit 
 historické téma.  Text zprostředkovává infor-
mace o komplikovaných tématech, jako je de-
fi nice historie, fi lozofi e dějin, úkol či užitečnost 
historie, vztah historie k jiným vědním obo-
rům, vývoj dějin, periodizace historie, územ-
ní a tematické členění historie či dynamic-
ky se vyvíjející teorie, metodologie a metody.

Historie v praxi
Generace narozené na konci 20. století výrazně 
ovlivňují počítačové hry, které podle T. Mikesky 
„umožňují něco, co žádné jiné médium dosud 
nikdy neumožnilo: prožívat – byť virtuálně – 
historické děje, a tak je poznat podstatně hlou-
běji, než je to možné jakýmkoliv jiným způ-
sobem… Zatímco bojovým hrám lze vytýkat 
příliš snadné využití (zneužití?) vrozené agre-
sivity, z hlediska historického poznání mají tu 
přednost, že ukazují válku ve vší drastičnosti 
a náročnosti. Tomu, kdo virtuálně bojoval, lze 
stěží namluvit, že válka je velkolepá a přináší 
slávu hrdinům a čest poraženým. Strategiím 
by bylo možné vytknout, že staví hráče do role 
‚všemohoucího boha‘. Na druhé straně však ve 
své dobře propracované podobě ukazují velmi 
názorně, že dějiny netvoří politické akty a bit-
vy, nýbrž že sestávají z rozsáhlé a velmi složitě 
provázané mozaiky vzájemně se doplňujících, 
podporujících se či soutěžících činností velké-
ho množství bezejmenných lidí, bez nichž by 
žádný velký vojevůdce nebyl  ničím“. 
— z úvodu autora

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ
ISBN: 978-80-246-5476-8
E-KNIHA: 978-80-246-5495-9
VYCHÁZÍ: JARO 2023

ÚVOD DO STUDIA 
HISTORIE

FRANTIŠEK STELLNER A KOL. KAROLINUM
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Švamberkové 
v proměnách pěti století 
JAROSLAV ČECHURA 

Kniha sleduje dějiny švamberského rodu od 
13. století až do počátku století 18., a to nejen 
v hlavní linii od Ratmíra ze Skviřína po Polyxe-
nu z  Paaru, roz. ze Švamberka, ale v dílčích té-
matech se věnuje i poboční borské a zvíkovské 
větvi. Jaroslav Čechura na základě houževna-
tého výzkumu třeboňského archivu zachycuje 
osudy jednotlivců, jejichž každodenní život se 
zde střetává s významnými dějinnými udá-
lostmi ovlivňujícími celkovou situaci v Českém 
království – husitstvím, dobou polipanskou 
nebo Bílou horou, po níž se Švamberkové uchý-
lili do emigrace  a rod postupně zanikl.

Zánik a pustnutí 
venkovských sídlišť 
v pozdním středověku 
Chebsko a Slavkovský les
TOMÁŠ KLÍR

Zaniklé středověké vsi jsou fascinujícím his-
torickým pramenem, někdy považovaným za 
klíčový doklad krize tehdejší evropské společ-
nosti. Autor shrnuje hlavní poznávací přístupy 
zainteresovaných oborů, relevantní ekonomic-
ké teorie a také dosavadní interpretace pust-
nutí a zániku. Navrhuje zaniklé vsi vnímat 
jako indikátor adaptability a odolnosti předin-
dustriálních rolnických komunit. Studie má je-
dinečný experimentální charakter, neboť kom-
binuje analýzu písemných, kartografických 
i onomastických pramenů, výsledky tradičního 
povrchového průzkumu a analýzu reliktů iden-
tifi kovaných na základě moderních metod.

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-5266-5
E-KNIHA: 978-80-246-5380-8 
VYCHÁZÍ: JARO 2023

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-5103-3
E-KNIHA: 978-80-246-5141-5 
VYCHÁZÍ: JARO 2023

KAROLINUM

JAROSLAV ČECHURA

ŠVAMBERKOVÉ V PROMĚNÁCH
PĚTI STOLETÍ
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TÍKniha sleduje dějiny švamberského rodu 
od 13. století až do počátku století 18., a to 
nejen v hlavní linii od Ratmíra ze Skviřína 
po Polyxenu z Paaru, roz. ze Švamberka, 
ale v dílčích tématech se věnuje i poboční 
borské a zvíkovské větvi. Jaroslav Čechura na 
základě houževnatého výzkumu třeboňského 
archivu zachycuje osudy jednotlivců, jejichž 
každodenní život se zde střetává s významnými 
dějinnými událostmi ovlivňujícími celkovou 
situaci v Českém království – husitstvím, 
dobou polipanskou nebo Bílou horou, po níž 
se Švamberkové uchýlili do emigrace, a rod 
postupně zanikl.
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Působení kapucínského 
řádu v Čechách 
a na Moravě 1599–1783 
MAREK BRČÁK

Kapucínské kostely svou osobitou architek-
turou dodnes upozorňují na přítomnost tohoto 
řeholního řádu v mnoha městech naší země. 
Kapucíni patřili v raném novověku k nejpo-
četnějším řeholním společenstvím. Těšili se 
na jedné straně přízni mocných a bohatých, 
což umožnilo jejich velké rozšíření, v souladu 
s ideály sv. Františka z Assisi ale oslovovali 
svou činností i nižší vrstvy. Výborně pramenně 
podložená monografi e sleduje dějiny kapucínů 
na našem území a pozornost věnuje zejména 
vzájemným interakcím řádu s okolním světem 
(sběr almužen, kazatelství, zpovědní a misijní 
činnost, poutní místa, laická společenství atd.). 
Kniha je opatřena biografickými medailony 
známých i méně známých kapucínů a obrazo-
vým doprovodem. 

 Kultura – zbožnost – 
symbolická politika 
 Proměny společnosti 
ve střední Evropě v 17. a 18. století
MARIE-ÉLIZABETH DUCREUX

PŘEKLAD ADÉLA STŘÍBRNÁ, 

BRONISLAVA CVEJNOVÁ SKALICKÁ

Kniha představuje průřez životního díla fran-
couzské historičky Marie-Élizabeth Ducreux, 
badatelky kladoucí nové a netradiční otázky. 
Výbor textů si klade za cíl umožnit českému 
čtenáři plně pochopit rozsah badatelských zá-
jmů Marie-Élizabeth Ducreux i způsob a metodu 
jejího přemýšlení o české historii důsledně zasa-
zené ve středoevropském kontextu, neboť je sice 
historičkou, která zná příslušné prameny a do-
bovou literaturu středoevropské provenience 
hlouběji než mnozí „domácí“ autoři, ale současně 
jako Francouzka dokáže nahlížet zdejší dějiny 
„zvenčí“, bez zátěže našich traumat a stereotypů.

BROŽOVANÁ, 570 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 650 KČ
ISBN: 978-80-246-5117-0
E-KNIHA: 978-80-246-5143-9 
 VYŠLO: LEDEN 2023 

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-5114-9
E-KNIHA: 978-80-246-5142-2
VYCHÁZÍ: JARO 2023

MAREK BRČÁK

PŮSOBENÍ
KAPUCÍNSKÉHO ŘÁDU

V ČECHÁCH A NA MORAVĚ
1599–1783

KAROLINUM
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MAREK
BRČÁK

Kapucínské kostely svou prostou a osobitou 
architekturou dodnes upozorňují na přítomnost 
tohoto řeholního řádu v mnoha městech České 
republiky, od Sokolova přes Prahu až po Fulnek. 
Kapucíni patřili v raném novověku nejen v našich 
zemích, ale i ve světě vedle jezuitů a františkánů 
k nejpočetnějším řeholním společenstvím. Těšili 
se na jedné straně přízni mocných a bohatých, což 
umožnilo jejich velké rozšíření, v souladu s ideály 
sv. Františka z Assisi ale oslovovali svou činností 
zejména nižší vrstvy. Výborně pramenně podložená 
monografi e Marka Brčáka sleduje dějiny kapucínů 
v Čechách a na Moravě od jejich příchodu na naše 
území po josefi nské církevní reformy. Pozornost je 
věnována zejména vzájemným interakcím tohoto 
řádu s okolním světem (sběr almužen, kazatelství, 
zpovědní a misijní činnost, poutní místa, laická 
společenství atd.). Kniha je opatřena biografi ckými 
medailony známých i méně známých kapucínů 
a obrazovým doprovodem.

pusobeni kapucinskeho radu_mont.indd   1pusobeni kapucinskeho radu_mont.indd   1 11.01.2023   11:0511.01.2023   11:05

MARIE-ÉLIZABETH DUCREUX

KULTURA – ZBOŽNOST –  
SYMBOLICKÁ POLITIKA

PROMĚNY SPOLEČNOSTI VE STŘEDNÍ 
EVROPĚ V 17. A 18. STOLETÍ

KAROLINUM
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Řidič tvrdý chleba má… 
Pravidla provozu na silnicích 
v socialistickém Československu
JAN ŠTEMBERK 

Předložená monografi e si klade za cíl předsta-
vit vývoj pravidel chování v silničním provozu 
v éře socialismu, tedy v letech 1948–1989. Ve 
zkoumaném období prošel motorismus bouř-
livým rozvojem, provoz na silnicích a ulicích 
zhoustl a úměrně tomu stoupala nehodovost. 
Ta se stávala impulsem ke změnám, v nichž se 
promítala ideologická, politická, dopravněbez-
pečnostní a ekonomická hlediska. Vedle vlast-
ních pravidel silničního provozu se monogra-
fi e zabývá i problematikou dopravních nehod, 
technického stavu vozidel, dopravního značení 
či pojištění. Pozornost je věnována také prak-
tickým detailům, jako je používání ochranných 
přileb nebo bezpečnostních pásů, obsah výcvi-
ku řidičů a jejich zkoušek či testování alkoholu 
za volantem. 

Automobilizmus 
na Slovensku 
v prvej polovici 
20. storočia 
MIROSLAV SABOL, MICHAL ĎURČO, 
ĽUDOVÍT HALLON 

Prvá polovica 20. storočia predstavuje z po-
hľadu vývoja automobilizmu veľmi dynamické 
obdobie. Ide o časový horizont, počas ktorého 
sa automobily stali prostriedkom každoden-
nej spotreby. Predmetná publikácia vysvetľuje 
tento proces a jeho špecifi ká na území dneš-
ného Slovenska. Automobilitu chápe v celej jej 
komplexnosti a v medzinárodnom kontexte. 
Do obsahu preto boli zaradené aj podkapitoly 
vzťahujúce sa k vývoju legislatívy či moderni-
zácie dopravnej infraštruktúry. 

BROŽOVANÁ, 296 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 340 KČ
ISBN: 978-80-246-5333-4
E-KNIHA: 978-80-246-5378-5 
VYŠLO: PROSINEC 2022

BROŽOVANÁ, 164 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 250 KČ
ISBN: 978-80-246-5441-6
E-KNIHA: 978-80-246-5482-9 
VYŠLO: PROSINEC 2022

Jan Štemberk

Řidič tvrdý chleba má…
Pravidla provozu 
na silnicích v socialistickém 
Československu

KAROLINUM

Předložená monografi e si klade za cíl představit 
vývoj pravidel chování v silničním provozu v éře 
socialismu, tedy v letech 1948–1989. Ve zkoumaném 
období prošel motorismus bouřlivým rozvojem, 
provoz na silnicích a ulicích zhoustl a úměrně tomu 
stoupala nehodovost. Ta se stávala impulsem ke 
změnám, v nichž se promítala ideologická, politická, 
dopravněbezpečnostní a ekonomická hlediska. 
Vedle vlastních pravidel silničního provozu se 
monografi e zabývá i problematikou dopravních 
nehod, technického stavu vozidel, dopravního značení 
či pojištění. Pozornost je věnována také praktickým 
detailům, jako je používání ochranných přileb nebo 
bezpečnostních pásů, obsah výcviku řidičů a jejich 
zkoušek či testování alkoholu za volantem. 
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MIROSLAV SABOL, MICHAL ĎURČO,
ĽUDOVÍT HALLON

AUTOMOBILIZMUS NA SLOVENSKU  
V PRVEJ POLOVICI 20. STOROČIA

KAROLINUM
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Spoutaný parlament 
Role a fungování 
zákonodárného sboru 
Československa v době 
diktatury KSČ
JAN BUREŠ, LUKÁŠ CVRČEK, 
JIŘÍ FIALKA, ADÉLA RÁDKOVÁ

Kniha se věnuje parlamentu v období, kdy ne-
mohl naplňovat své základní poslání – být 
fórem pro střet různých zájmových skupin, 
vládnoucích a opozičních politických stran. 
Byl „spoután“ jednotnou kandidátkou Národní 
fronty, v níž pevně vládla KSČ. Přesto měl dů-
ležitou úlohu – zejména byl oporou vládnoucí 
diktatury. Jde významnou kapitolu dějin čes-
kého parlamentu, který navzdory střídání re-
žimů vykazuje silné prvky kontinuity. Vychází 
v koedici s Ústavem pro studium totalitních 
režimů.

Svatý stolec 
a Československo II.
Edice dokumentů z let 1923–1925
MAREK ŠMÍD, EVA HAJDINOVÁ, 
DANIEL ATANÁZ MANDZÁK  ( ED.)

Předkládaná výběrová edice dokumentů při-
náší druhý svazek ediční řady souhrnných di-
plomatických zpráv československého vysla-
nectví u Svatého stolce v éře první republiky. 
Vychází primárně z fondu Politické zprávy – 
Vatikán, uloženého v Archivu Ministerstva 
zahraničních věcí České republiky v Praze, 
a obsahuje třicet sedm přepsaných, komen-
tovaných a kontextualizovaných dokumentů 
z období let 1923–1925.

BROŽOVANÁ,  188 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA:  260 KČ
ISBN: 978-80-246-5409-6
E-KNIHA: 978-80-246-5426-3 
VYŠLO:  ÚNOR 2023

BROŽOVANÁ, 480 STRAN, 1. VYDÁNÍ
CENA: 580 KČ
ISBN: 978-80-246-5174-3
E-KNIHA: 978-80-246-5247-4
VYŠLO: BŘEZEN 2023

SPOUTANÝ PARLAMENT

JAN BUREŠ, LUKÁŠ CVRČEK,
JIŘÍ FIALKA, ADÉLA RÁDKOVÁ

KAROLINUM  ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ

ROLE A FUNGOVÁNÍ ZÁKONODÁRNÉHO 
SBORU ČESKOSLOVENSKA V DOBĚ 
DIKTATURY KSČ

Kniha se věnuje parlamentu v období, kdy nemohl 
naplňovat své základní poslání – být otevřeným fórem 
pro střet různých zájmových skupin, vládnoucích 
a opozičních politických stran. Byl „spoután“ 
prostřednictvím jednotné kandidátky Národní fronty, 
v níž pevně vládla KSČ. Jedná se o téma neprávem 
opomíjené. Přestože parlament řadu tradičních 
funkcí mezi lety 1948–1989 evidentně neplnil, měl 
jiné významné funkce – zejména byl mnoha způsoby 
důležitou oporou vládnoucí diktatury. Co do rozsahu jde 
navíc o významnou kapitolu dějin českého parlamentu, 
který navzdory střídání režimů vykazuje silné prvky 
kontinuity. Tak jako lze příčiny proměn parlamentu po 
druhé světové válce vysledovat již v předválečném 
období, i náš současný parlament chtě nechtě vychází 
z toho, jak fungoval před rokem 1989. Cílem knihy je 
přispět k lepšímu pochopení tohoto dědictví. JA

N
 B

U
R

EŠ
, L

U
K

Á
Š 

C
V

R
Č

EK
, J

IŘ
Í F

IA
LK

A
, A

D
ÉL

A
 R

Á
D

KO
VÁ

 
SP

O
U

TA
N

Ý
 P

A
R

LA
M

EN
T

spoutany parlament_mont.indd   1spoutany parlament_mont.indd   1 26.01.2023   13:2026.01.2023   13:20

katalog jaro 2023 zmenšeno.indd   31katalog jaro 2023 zmenšeno.indd   31 15.03.2023   10:14:3715.03.2023   10:14:37



UNIVERZITA KARLOVA

32

KATALOG JARO 2023

HUMANITNÍ VĚDY – HISTORIE

Plzeň punková 
a metalová 
Punková a metalová 
alternativní hudební scéna 
v Plzni (1983–1995)
LUCIE FIKAROVÁ

Kniha popisuje rozmanité prostředí punkové 
a metalové alternativní hudební scény v Plzni 
v období osmdesátých a první poloviny deva-
desátých let dvacátého století. Soustředí se na 
rozvíjení a prohloubení některých témat (hu-
dební každodennost, dynamika vztahu mezi 
scénami a politickými aktéry či transformace 
těchto scén v první polovině 90. let) a dává vy-
niknout perspektivě samotných aktérů. Čerpá 
přitom z orálněhistorického výzkumu realizova-
ného s muzikanty, jejich fanoušky a zprostřed-
kovateli jejich koncertů, a také z archivních 
pramenů a dobového tisku. V textu se věnuje 
pozornost hudebním skupinám, jako je Znouze-
ctnost, Požár mlýna, Bradavice, Petr Mach aj.

Ztracená generace lékařů 
Studenti a absolventi medicíny 
na Univerzitě Karlově 
v první polovině 20. století
TEREZA KOPECKÁ

Stát se lékařem či lékařkou nebylo po první 
světové válce jednoduché. Generace mladých 
si však nenechala vzít své ideály a přetavila je 
ve specifi cký étos, jehož pevnost později prově-
řily dva totalitní režimy. Společně prožili dva-
cáté století – jako spolužáci, kolegové, přátelé, 
spolubojovníci v zákopech i spoluvězni. Společ-
ně byli zavrženi jako překonaný model lékaře, 
pro nějž není v socialismu místo. Prosopogra-
fi e – kolektivní historie této generace mediků 
a lékařů – je prezentována v monografi i, v níž 
autorka doprovází své „hrdiny“ do poslucháren 
a piteven, nemocnic a ordinací, do koncentrač-
ních táborů, do emigrace i na popraviště.

BROŽOVANÁ, 148 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 230 KČ
ISBN: 978-80-246-5401-0
E-KNIHA: 978-80-246-5461-4 
VYŠLO: PROSINEC 2022
KOEDICE S: ÚSTAV PRO SOUDOBÉ DĚJINY

BROŽOVANÁ, 270 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 350 KČ
ISBN: 978-80-246-5291-7
E-KNIHA: 978-80-246-5323-5 
VYŠLO: LISTOPAD 2022

Lucie Fikarová

Plzeň punková
a metalová
Punková a metalová 
alternativní hudební scéna
v Plzni (1983–1995) 

KAROLINUMKniha popisuje rozmanité prostředí punkové 
a metalové alternativní hudební scény v Plzni 
v období osmdesátých a první poloviny 
devadesátých let dvacátého století. Spíše 
než na její komplexní faktografi cký popis se 
soustředí na rozvíjení a prohloubení některých 
témat (hudební každodennost, dynamika 
vztahu mezi scénami a politickými aktéry či 
transformace těchto scén v první polovině 
90. let) a dává vyniknout zejména perspektivě 
samotných aktérů. Čerpá přitom nejen 
z orálněhistorického výzkumu realizovaného 
s muzikanty, jejich fanoušky a příležitostnými 
zprostředkovateli jejich koncertů, ale také 
z archivních pramenů a dobového tisku. 
V textu se věnuje pozornost hudebním 
skupinám, jako je Znouzectnost, Požár mlýna, 
Bradavice, Petr Mach aj. 
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Tereza Kopecká

Ztracená generace lékařů
Studenti a absolventi medicíny 
na Univerzitě Karlově 
v první polovině 20. století
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Léčíme česky. 
Лікуємо чеською
Čeština pro sestry 
a jiné zdravotníky . 
Чеська мова для медсестер 
та інших медичних працівників
IVETA ČERMÁKOVÁ A KOL.

Učebnice je určena nelékařským zdravotnic-
kým pracovníkům, kteří přicházejí do České 
republiky z Ukrajiny a mají zájem učit se čes-
ky. Jejím hlavním cílem je pomoci studentům 
zvládnout základní slovní zásobu a frazeolo-
gii používanou v nemocničním prostředí při 
komunikaci s pacienty i se zdravotnickým 
personálem. Je založena na ukrajinštině, aby 
mohla být využívána jak při samostudiu, tak 
i v kurzech zdravotnické češtiny. Na publikaci 
se podíleli odborníci na výuku češtiny pro ci-
zince, specialisté z oboru ošetřovatelství a ro-
dilí ukrajinští mluvčí.

Essential Medical 
Terminology 
Your Lifeboat in the Sea of Terms
PETR HONČ, JANA PŘÍVRATSKÁ, 
KRISTINA HELLEROVÁ

Publikace je určena anglicky mluvícím stu-
dentům lékařských fakult. Představuje pro ně 
úvod do jazyka medicíny, osvětluje základy la-
tinské gramatiky a předkládá hlavní lexikum, 
které studenti využijí při dalším studiu i praxi. 
 Učebnice je prostřednictví m QR kódů propo-
jena s kurzem lékařské terminologie na plat-
formě Moodle 3, který ke každé kapitole nabí-
zí  různorodá cvičení pro osvojení daného jevu 
a krátké kvízy s možností okamžité zpětné 
vazby. Učební text je vhodný pro práci ve škole 
i pro samostudium.

BROŽOVANÁ, 184 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 250 KČ
ISBN: 978-80-246-5440-9
VYŠLO: LISTOPAD 2022

BROŽOVANÁ,  220 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 360 KČ
ISBN: 978-80-246-5349-5
E-KNIHA: 978-80-246-5374-7
 VYŠLO: ÚNOR 2023

Čeština pro sestry a jiné zdravotníky

Чеська мова для медсестер та інших 
медичних працівників

Iveta Čermáková a kol.

Léčíme
česky
Лікуємо 
чеською

KAROLINUMUčebnice je určena nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kteří 
přicházejí do České republiky z Ukrajiny a mají zájem učit se česky.

Jejím hlavním cílem je pomoci studentům zvládnout základní slovní 
zásobu a frazeologii používanou v nemocničním prostředí při komunikaci 
s pacienty i se zdravotnickým personálem.

Je založena na ukrajinštině, aby mohla být využívána jak při samostudiu, 
tak i v kurzech zdravotnické češtiny.

Pro lepší nácvik a porozumění jsou veškeré dialogy a užitečné fráze 
nahrány, aby studenti měli možnost korigovat svoji výslovnost. S učebnicí 
lze pracovat od začátku do konce, ale také je možno vybírat jednotlivé 
kapitoly dle zájmu a potřeb studentů. Na publikaci se podíleli odborníci 
na výuku češtiny pro cizince, specialisté z oboru ošetřovatelství a rodilí 
ukrajinští mluvčí.

Цей підручник призначений для медичних працівників, які 
прибувають до Чехії з України та зацікавлені у вивченні чеської мови.

Його основною метою є допомогти студентам оволодіти базовою 
лексикою та фразеологією, що використовується в медичному 
середовищі при спілкуванні як з пацієнтами, так і з медичним 
персоналом.

Підручник створений на базі української мови для того, щоб його 
можна було використовувати як для самостійного навчання, так і на 
курсах чеської мови для медиків.

Нами були створені аудіозаписи всіх діалогів та корисних фраз, 
для того, щоб дати студентам можливість покращити вимову та 
розуміння мови. З підручником можна працювати як послідовно від 
початку до кінця, так і опрацьовувати вибрані розділи відповідно 
до потреб та інтересів студентів. Над книгою працювали викладачі 
чеської мови для іноземців, спеціалісти у галузі медсестринства та 
носії української мови. Iv
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cor digitus phalanges pulmo pulmo auditus
lobus fascia raphe caries diploe
phalanx media os occipitale auris interna
columna vertebralis labium superius facies orbitalis
dens permanens canalis radicis dentis
tubercula minora cornu dextrum uteri
abscessus pelvis minoris
musculus latissimus dorsi manubrium sterni
spasmi nervorum diameter transversa caput humeri
abruptio tuberculi majoris humeri
vulnus punctum abdominis
fractura colli anatomici spina nasalis anterior
insufficientia cordis suspecta
suspicio morbi ischaemici extremitatis dextrae
luxatio digiti minimi manus l.sin.
ulcus penetrans ad parietem gastris anteriorem
sanatio per primam intentionem restitutio ad integrum
cachexia secundaria
carcinoma coli descendentis
adenoma glandulae parathyroideae
dermatitis atopica in anamnesi
oedema extremitatis inferioris l.dx.
cephalalgia chronica st.p. nephrectomiam l.sin.
peritonitis acuta
venostasis organorum chronica
pneumonia bilateralis
cholecystolithiasis v.s. phleborrhagia
tracheostomia macrodontia haematemesis
mucolytica antivomitiva

sanatio per primam intentionem restitutio ad integrum
cachexia secundaria diabetes mellitus
carcinoma coli descendentis
adenoma glandulae parathyroideae
dermatitis atopica in anamnesi
oedema extremitatis inferioris l.dx.
cephalalgia chronica st.p. nephrectomiam l.sin.
peritonitis acuta diplegia
venostasis organorum chronica
pneumonia bilateralis hepatoptosis
cholecystolithiasis v.s. phleborrhagia

PETR HONČ
JANA PŘÍVRATSKÁ
KRISTINA HELLEROVÁ

ESSENTIAL MEDICAL 
TERMINOLOGY
YOUR LIFEBOAT
IN THE SEA
OF TERMS
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Intended for English-speaking students of medical 
faculties, the present publication provides an 
introduction into the language of medicine, explaining 
basic Latin grammar and containing important 
vocabulary to be used by the students later during 
their studies as well as in medical practice. The first 
part of the textbook focuses on noun and adjective 
inflection, while the second section concerns word 
formation. The final chapter offers excerpts of 
authentic pathological diagnoses and uses specific 
examples to discuss prescription writing and its formal 
aspects. The textbook is appropriate for schoolwork 
as well as self-study.

– Accompanying digital materials available through 
the Moodle learning platform (additional exercises 
corresponding to each chapter and short quizzes 
with immediate feedback).

– Illustrations for students yet without basic 
anatomical knowledge.

– Revision chapters with exercise keys.
– List of the most frequent abbreviations and an 

overview of basic medicaments.
– Latin-English dictionary.
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HUMANITNÍ VĚDY – LINGVISTIKA

Jazyková krajina 
jako kronika komplexity 
Etnografi cký pohled 
na superdiverzifi kovanou 
společnost
JAN BLOMMAERT

PŘEKLAD KRYŠTOF HEROLD

Etnografi e, charakteristická snahou adekvát-
ně postihnout sociální a kulturní komplexitu 
zkoumaných lokalit v jejich historické hloubce, 
není pro výzkum jazyka a komunikace u nás 
zatím příliš rozvinuta. Totéž platí o využití 
poznatků o nápisech a znacích ve fyzickém 
prostoru neboli jazykové krajině, již lze vyu-
žít k identifi kaci společenských a kulturních 
změn. Etnografi cký přístup k jazykové krajině, 
názorně aplikovaný v analýze jedné antverp-
ské čtvrti, osloví badatele z oblasti lingvistiky, 
etnologie, antropologie, sémiotiky, sociologie, 
sociální geografi e i urbánních studií.

Raný vývoj verbální 
a neverbální komunikace 
dítěte s Downovým 
syndromem 
KAMILA HOMOLKOVÁ

Osvojování jazyka a komunikace dítětem 
s Downovým syndromem bylo na poli čes-
ké lingvistiky tématem dosud opomíjeným. 
Autorka s využitím nejnovějších poznatků 
o osvojování jazyka dětmi s typickým i nety-
pickým vývojem popisuje specifi ka v budová-
ní jazykové a komunikační kompetence dětí 
s touto diagnózou. Ojedinělou součástí publi-
kace je výzkum raného komunikačního cho-
vání chlapce vyrůstajícího v česko-německém 
jazykovém prostředí, na jehož základě autorka 
probírá osvědčené metody k rozvoji komuni-
kace a porozumění. Monografi e má také silný 
přesah etický.

BROŽOVANÁ, 138 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 250 KČ
ISBN: 978-80-246-4845-3
E-KNIHA: 978-80-246-4852-1 
 VYŠLO: LEDEN 2023

BROŽOVANÁ,  158 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 270 KČ 
ISBN: 978-80-246-5292-4
E-KNIHA: 978-80-246-5327-3  
 VYŠLO: ÚNOR 2023 
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Jan Blommaert

Jazyková krajina 
jako kronika 
komplexity

Řada míst na světě dnes díky zvýšené 
fluktuaci osob a rozvoji telekomunikace 
prochází zásadními proměnami, které 
výrazně diverzifikují tyto lokality co do 
přítomnosti různých jazyků a kultur. 
Kniha Jana Blommaerta, jednoho 
z nejinspirativnějších sociolingvistů 
současnosti, prezentuje teorii 
sociolingvistiky globalizace v nápaditém 
propojení s koncepty sémiotiky, analýzy 
diskurzu, migračních studií a etnografie. 
Zejména etnografie, charakteristická snahou 
adekvátně postihnout sociální a kulturní 
komplexitu zkoumaných lokalit v jejich 
historické hloubce, není pro výzkum jazyka 
a komunikace u nás zatím příliš rozvinuta. 
Totéž platí o využití poznatků o nápisech 
a znacích ve fyzickém prostoru neboli 
jazykové krajině k identifikaci společenských 
a kulturních změn. Etnografický přístup 
k jazykové krajině, názorně aplikovaný 
v analýze jedné antverpské čtvrti, zaujme 
také ty, kdo přemýšlejí o aktuálních 
proměnách městského veřejného prostoru. 
Vzhledem ke své interdisciplinaritě kniha 
osloví badatelky a badatele z oblasti 
lingvistiky, etnologie, antropologie, 
sémiotiky, sociologie, sociální geografie 
i urbánních studií.
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Kamila Homolková

Raný vývoj verbální a neverbální 
komunikace dítěte 

s Downovým syndromem

Osvojování jazyka a  komunikace dítětem s  Downovým syndromem 
bylo na poli české lingvistiky tématem dosud opomíjeným. Autorka 
s  využitím nejnovějších poznatků o  osvojování jazyka dětmi s  typic-
kým i  netypickým vývojem popisuje specifika v  budování jazykové 
a komunikační kompetence dětí s touto diagnózou. Ojedinělou sou-
částí publikace je výzkum raného komunikačního chování chlapce vy-
růstajícího v česko-německém jazykovém prostředí, na jehož základě 
autorka probírá osvědčené metody k rozvoji komunikace a porozumě-
ní. Monografie má také silný přesah etický.
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Krajané v Chorvatsku 
a jejich jazykové biografi e
HELENA STRANJIK

Česká menšina žije na území dnešního Chor-
vatska už více než dvě stě let, přesto je stále 
vitální a odolává asimilaci. Co způsobilo, že 
i po tak dlouhé době nedošlo k asimilaci jejích 
příslušníků s majoritním obyvatelstvem? Pro-
tože za jeden ze základních rysů identity jedin-
ce i skupiny je označován jazyk, do jaké míry 
je pro krajany při vnímání vlastní identity dů-
ležitá čeština? Publikace představuje českou 
menšinu v Chorvatsku v hlavních aspektech 
(dějiny, sociální status, jazyková situace). Sle-
duje jazykové procesy probíhající v krajan-
ských rodinách a identifikuje faktory půso-
bící ve prospěch udržení menšinového jazyka 
a v neprospěch asimilace.

Jazyková situace 
v současném Španělsku 
PETR ČERMÁK, ADÉLA KOŤÁTKOVÁ, 
TOMÁŠ BUCHTELE, JAN MRVA

Monografi e se zabývá sociolingvistickou ana-
lýzou současné situace ve Španělsku. Vychází 
z detailního rozboru jazyků a dialektů součas-
ného Španělska a snaží se načrtnout jazy-
kovou dimenzi konfl iktů, ke kterým dochází 
v tomto mnohojazyčném státě. Popisuje histo-
rii a současnost složitého vztahu mezi jazykem 
ofi ciálním (španělština) a jazyky koofi ciální-
mi (katalánština, baskičtina, galicijština). Pra-
cuje s aktuálními statistickými daty a nabízí 
podrobný popis stavu na jednotlivých dvojja-
zyčných územích (Baskicko, Galicie, Katalán-
sko, Valencie, Baleáry). 

BROŽOVANÁ, 272 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 370 KČ
ISBN: 978-80-246-5446-1
E-KNIHA: 978-80-246-5493-5 
VYŠLO: PROSINEC 2022

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-5515-4 
E-KNIHA: 978-80-246-5551-2
VYCHÁZÍ: JARO 2023
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Helena Stranjik

Krajané v Chorvatsku
a jejich 

jazykové biografie

KAROLINUM

JAZYKOVÁ 
SITUACE 
V SOUČASNÉM 
ŠPANĚLSKU

PETR ČERMÁK
ADÉLA KOŤÁTKOVÁ

TOMÁŠ BUCHTELE 
JAN MRVA
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HUMANITNÍ VĚDY – LITERÁRNÍ VĚDA – EDICE LIMES

Poetika postmodernismu 
Historie, teorie, beletrie
LINDA HUTCHEONOVÁ

PŘEKLAD MARKÉTA MUSILOVÁ

Zásadní studie kanadské literární teoretičky Lindy 
Hutcheonové vyšla poprvé v roce 1988 a ve svém po-
pisu fenoménu postmodernismu, zaměřeném zejména 
na oblast historiografi cké metafi kce, navázala na již 
existují teorie zabývající se postmoderní architekturou. 
Postmodernismus v ní neobhajuje ani nezesměšňuje, ale 
pokouší se vytvořit takový model postmoderní kultury, 
jenž by dokázal zachytit její seberefl exivní a parodic-
ké rysy doprovázené snahou o ukotvení v historickém 
světě, a to v situaci, která nepředstavuje konec kultury 
jako takové, ale její zpochybnění a nahlodání zevnitř.

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

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-5271-9
E-KNIHA: 978-80-246-5394-5 
VYCHÁZÍ: JARO 2023 

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

Charles  Taylor

Jazykový 
živočich

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 SJazyk není jen nástrojem kódování a  sdělování infor-
mací, ani prostředkem přenášení myšlenek od jednot-
livce k jednotlivci. Podílí se na jejich formování a jako 
podstatně společenská instituce pomáhá každému 
z nás porozumět vlastní orientaci na pozadí hodnoto-
vého horizontu, jenž dohromady skládá dlouhodobá 
síť společenských vztahů. Kniha významného kanad-
ského filozofa, nositele Templetonovy ceny Charlese 
Taylora přináší plody jeho mnoho desítek let trvajícího 
promýšlení tradičních dilemat filozofie jazyka.
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Ale ida  Assmannová

Prostory
vzp omínání
Po doby a  proměny
kulturní  pamět i

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 SNejen jednotlivci, ale i celé kultury si uchovávají 
vzpomínky, vytvářejí svou paměť. Zakládají tak 
svou identitu a legitimitu, potvrzují své cíle. 
Aleida Assmannová si klade otázku po nejrůz-
nějších úkolech kulturního vzpomínání a jeho 
prostředcích (jako jsou spisy, obrazy, památky) 
v jejich historických a technických proměnách, 
stejně jako po způsobech nakládání se stále 
narůstajícím poznáním, při němž získává na 
významu nejen politika a věda, ale také umění.
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Klasická práce amerického antropologa Thomase W. La- 
queura (* 1945) z Kalifornské univerzity v Berkeley má 
pro historii sexuality a  genderu význam srovnatelný 
s Dějinami sexuality Michela Foucaulta. Původní název 
anglického vydání z  roku 1990  – Making Sex  – odka-
zuje slovní hříčkou k  historicko-kulturnímu utváření 
samotné pohlavnosti, tedy domněle biologického fun-
damentu rozdílů mezi muži a ženami. Laqueur vytyčuje 
kategorie jednopohlavního a dvoupohlavního modelu: 
ve dvoupohlavním jsou mužské a  ženské genitálie 
zásadně odlišnými orgány, v jednopohlavním je ženské 
pohlavní ústrojí jen dovnitř vtaženou a méně „teplou“, 
tedy energií nabitou variantou penisu a varlat. Laqueur 
přináší rozsáhlé analýzy antických, renesančních i po- 
osvícenských autorů a autorek – ať z oboru filozofie, 
medicíny, politické agitace, esejistiky či poezie – a vyzývá 
nás k novému promyšlení všeho, co jsme v oblasti sexua-
lity považovali za přirozené a jednoduše dané.
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E D I C E  L I M E S

Thomas  Laqueur

Rozkoš 
mezi  p ohlav ími
Sexuální  d i ference
o d ant iky  p o Freuda

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

laqueur_mont.indd   1 07/12/2017   08:59

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

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

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

E D I C E  L I M E S

Jean Starobinski

Tř i  f igury
p osedlost i

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

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

E D I C E  L I M E S

Sacvan Bercovi tch

Ri tuály 
souhlasu
Symb ol ická  konstrukce
Ameriky  a   je j í  proměny

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

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

Nečinné 
sp olečenstv í

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

Linda Hutcheonová

Po et ika
p ostmo dernismu
Histor ie ,  teor ie ,  b e le tr ie

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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Lyrická gesta 
DOMINIQUE RABATÉ 

PŘEKLAD MARTIN POKORNÝ

Spolu s tím, jak báseň vstupuje do světa, utváří prostor, 
v němž se ocitá. Prostřednictvím lyrických gest klade 
otázky, otevírá, volá, slibuje, dává či uchovává. Domi-
nique Rabaté v sérii esejů ukazuje na příkladech auto-
rů jako Baudelaire, Apollinaire, Frénaud, Bonnefoy nebo 
Michaux způsob, jímž tato gesta-pohyby napomáhají 
překračovat hranice řeči směrem k obrazovosti a na-
vracejí jazyku jeho účinnost ve snaze dospět k něčemu, 
co stojí zcela mimo něj. Čtením básně se tak podílíme 
na dobrodružství, jež započal autor, když pokynul svou 
rukou směrem za obzor, o němž jsme si doposud mysleli, 
že je nedosažitelný.

Poezie jako jeden z nejstarších lidských projevů a základních způsobů slovesného 
vyjádření byla vždy cenným východiskem pro teoretické uvažování. Edice Studia 
poetica přináší významné překladové i české texty, které poezii zkoumají nejen 
v rámci literární vědy, ale též v širších souvislostech s  fi lozofi í, uměním a aktuální-
mi tendencemi v teoretickém myšlení. Edici řídí Josef Hrdlička, Mariana Machová 
a Justin Quinn.

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-5438-6
E-KNIHA: 978-80-246-5439-3  
VYCHÁZÍ: JARO 2023

studia 
poetica KarolinumisBn 978-80-246-4456-1

Teorie lyriky
    Jonathan Culler
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Jonathan Culler (* 1944) patří k  nejvýznamnějším literárním teoretikům 
a  jeho Krátký úvod do literární teorie (česky 2002, 2015) se těší trvalé oblibě 
v USA i u nás. Teorie lyriky si klade za cíl přistoupit k oblasti lyrické poezie 
pružně a  nedogmaticky, přitom ale s  vědomím bohatých vnitřních vazeb 
tradice básnického psaní, poslechu a čtení, které se osvědčují v autorské i čte-
nářské zkušenosti, a tím ustavují jednotu žánru. Oproti hermeneutické otázce 
po smyslu básnického textu Culler zdůrazňuje to, o co báseň jazykově usiluje 
a čeho svou výpovědí dosahuje: v centru zájmu se tak ocitá například oslovo-
vání, chvála a hana či rytmus a rituál. Culler využívá teoretických podnětů, jež 
nachází například v  díle G. W.  F.  Hegela, T.  W.  Adorna či fenomenologicky 
zaměřené K. Hamburgerové, ale současně svou úvahu vždy odvíjí od konkrét-
ních příkladů a dbá na to, aby kniha mohla sloužit i jako učební úvod.

studia poetica Culler Teorie lyriky obalka.indd   1-3studia poetica Culler Teorie lyriky obalka.indd   1-3 30.03.2020   12:18:1530.03.2020   12:18:15
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Poezie v exilu
Čeští básníci 
za studené války 
a západní básnická tradice

Josef Hrdlička
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Kniha Josefa Hrdličky otevírá otázku, co je exilová poezie a zda předsta-
vuje podobně významnou oblast jako milostná či přírodní lyrika. Složitý 
a proměnlivý fenomén exilu sleduje na příkladech literárních textů od antiky 
do současnosti a na pozadí historické poetiky exilu se zabývá českými básníky, 
kteří odešli ze své země po roce 1948 a výrazně se podíleli na literatuře psané 
v zahraničí. Na básních Ivana Blatného, Milady Součkové, Ivana Diviše či Petra 
Krále ukazuje kontinuitu i proměny západní tradice a obraznosti exilu.

studia poetica Poezie v exilu obalka.indd   1-3studia poetica Poezie v exilu obalka.indd   1-3 09.06.2020   11:27:4109.06.2020   11:27:41
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Spolu s tím, jak báseň vstupuje do světa, utváří prostor, v němž se ocitá. Pro-
střednictvím lyrických gest klade otázky, otevírá, volá, slibuje, dává či uchovává. 
Dominique Rabaté v sérii esejů ukazuje na příkladech autorů jako Baudelaire, 
Apollinaire, Frénaud, Bonnefoy nebo Michaux způsob, jímž tato gesta-pohyby 
napomáhají překračovat hranice řeči směrem k obrazovosti a navracejí jazyku 
jeho účinnost ve snaze dospět k něčemu, co stojí zcela mimo něj. Čtením básně 
se tak podílíme na dobrodružství, jež započal autor, když pokynul svou rukou 
směrem za obzor, o němž jsme si doposud mysleli, že je nedosažitelný.

Lyrická gesta
Dominique Rabaté
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Jestlipak víte, 
kdo je lyrik? 
O poezii pro děti a mladé čtenáře
JANA ČEŇKOVÁ (ED.)

V minulém desetiletí se v poezii pro děti ob-
jevila řada nových jmen i originálně konci-
povaných výborů. Předkládaná kolektivní 
monografie sleduje nynější vývoj a mapuje 
nakladatelský a autorský pohyb v tomto seg-
mentu. Zaměřuje se na soudobé české autory 
(Petr Borkovec, Daniela Fischerová, Robin Král, 
Radek Malý, Petr Nikl, Ester Stará, Ivan Wer-
nisch aj.) a díla některých jejich předchůdců 
(Vladimír Holan, Josef Hiršal a Bohumila Grö-
gerová či Jan Skácel). Jejich básnická tvorba 
také slouží jako materiál pro didakticky konci-
povanou studii zamýšlející se nad budoucností 
čítanek a hledisek, podle nichž je do nich zařa-
zována současná poezie.

Moderní hispanoamerická 
literatura 
DORA POLÁKOVÁ A KOL.

Tato publikace chce postihnout stěžejní mo-
menty a směry hispanoamerických literatur 
od konce 19. století do počátku 21. století. Kaž-
dou epochu zastupují klíčoví autoři a jejich zá-
sadní díla. Text chce vyzdvihnout různorodost 
a modernost hispanoamerické literatury, sílu, 
již má v nejrůznějších žánrech a kterou vyza-
řují nejen velké země a metropole, ale jež v ně-
kterých dějinných okamžicích přicházela i ze 
zemí menších, opomíjených. Jedná se o přehle-
dovou publikaci, která by měla sloužit nejen 
studentům programů zaměřených na hispa-
noamerický a iberoamerický region, ale rovněž 
všem těm, kteří se o tuto kulturní oblast zají-
mají jako čtenáři, cestovatelé apod.

BROŽOVANÁ, 198 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 260 KČ
ISBN: 978-80-246-5269-6
E-KNIHA: 978-80-246-5312-9  
VYŠLO: LISTOPAD 2022

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-5499-7
VYCHÁZÍ: JARO 2023 

Jana Čeňková (ed.)

Jestlipak víte,
kdo je lyrik?
O poezii pro děti
a mladé čtenáře

KAROLINUM

V minulém desetiletí se v poezii pro děti objevila 
řada nových jmen i originálně koncipovaných 
výborů. Předkládaná kolektivní monografie 
sleduje nynější vývoj a mapuje nakladatelský 
a autorský pohyb v tomto segmentu. Zaměřuje 
se na soudobé české autory (Petr Borkovec, 
Daniela Fischerová, Robin Král, Radek Malý, 
Petr Nikl, Ester Stará, Ivan Wernisch aj.) 
a díla některých jejich předchůdců (Vladimír 
Holan, Josef Hiršal a Bohumila Grögerová či 
Jan Skácel). Jejich básnická tvorba také slouží 
jako materiál pro didakticky koncipovanou 
studii zamýšlející se nad budoucností čítanek 
a hledisek, podle nichž je do nich zařazována 
současná poezie.
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Moderní 
hispanoamerická 
literatura

KAROLINUM

Dora Poláková a kol.
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Patrick Chamoiseau: 
Le chant d’ombre 
et de lumière 
MILENA FUČÍKOVÁ

Monografi e Mileny Fučíkové je věnována ro-
mánům martinického spisovatele Patricka 
Chamoiseaua (* 1953). Metodologicky vychází 
autorka z novodobé románové topiky (Ernst 
Robert Curtius, Gilbert Durand) s přesahy do 
fi losofi e, literární kritiky i ekokritiky, součas-
ně vede dialog s frankofonní kulturou, histo-
rií a společností. Jednotlivé kapitoly propoju-
je pojem imaginárna (imaginárno kreolských 
pohádek, literární obrazy otroctví, vztahy mezi 
přírodou a civilizací, imaginace čerpající ze 
světových literárních vzorů). Významovým 
těžištěm studie je metafora spisovatele (za-
pisovač slov, bojovník za imaginárno, škůdce, 
poslední vypravěč), která v jednotlivých romá-
nech nabývá polysémního významu.

Narativní způsoby 
v české próze 19. století 
ALICE JEDLIČKOVÁ A KOL.

Kolektivní monografi e je prvním soustavněj-
ším průzkumem vlastností českého vyprávění 
v průřezu žánrovým polem a několika deseti-
letími 19. století. Její metodologie – diachronní 
poetika vyprávění – odpovídá na jeden z poža-
davků současné naratologie: totiž respektovat 
historicitu narativů a interpretovat je v kon-
textu dobových kulturních norem a komuni-
kační praxe. Soustředí se na strategie usta-
vující vypravěčskou autoritu, sleduje, která 
postava, kdy a o čem mluví a jak se o podání 
událostí dělí s vypravěčem. Čtenář se setká 
s díly prozaiků , jako jsou Božena Němcová či 
Alois Jirásek, ale i méně známých autorů, jako 
František Pravda či Prokop Chocholoušek. 
 Vychází v koedici s Ústavem pro českou li-
teraturu.

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-5328-0
E-KNIHA: 978-80-246-5367-9  
VYCHÁZÍ: JARO 2023

BROŽOVANÁ, 542 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 490 KČ
ISBN: 978-80-246-5453-9
E-KNIHA: 978-80-246-5455-3 
VYŠLO: PROSINEC 2022

N A R AT I V N Í 
Z P Ů S O B Y 
V   Č E S K É  P R Ó Z E 
1 9.   S T O L E T Í
Alice Jedličková a kol .

ISBN 978-80-246-5453-9
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Kolektivní monografi e je prvním soustavnějším průzkumem vlastností českého 

vyprávění v  průřezu žánrovým polem a několika desetiletími 19. století. Její 

metodologie – diachronní poetika vyprávění – odpovídá na jeden z požadavků 

současné naratologie: totiž respektovat historicitu narativů a interpretovat je 

v kontextu dobových kulturních norem a komunikační praxe. Nástroje analýzy 

jsou proto odvozeny od těch vlastností vyprávění, které se pro poznání jeho 

dějin potvrdily jako opravdu podstatné. Zaostřit na strategie ustavující vypra-

věčskou autoritu se tak ukázalo jako účelnější než vyjít z typologie vypravěčů. 

Sledovat, která postava, kdy a o čem mluví a jak se o podání událostí dělí s vypra-

věčem, bylo užitečnější než zaměřit se jako obvykle na přechody mezi řečovými 

pásmy. Stejně tak bylo vhodnější identifi kovat kulturní normy jako parametry 

vymezující obsah popisu, který pak určuje i jeho vnitřní logiku – než rozhodo-

vat, zda je popis statický, nebo dynamizovaný. V jednotlivých kapitolách se čte-

nář setká s díly prozaiků považovaných dodnes za přední reprezentanty celého 

období, jako jsou Božena Němcová či Alois Jirásek, ale i s tvorbou autorů, kteří 

zajišťovali stabilní a čtenářsky vděčné zázemí literární komunikace jako Fran-

tišek Pravda či Prokop Chocholoušek. Provázání výkladu dovoluje předvést táž 

díla z různých perspektiv a zvýraznit tak spolupůsobení i kontraproduktivitu 

narativních způsobů. 

 Obraz Vojtěcha Jehličky na obálce nese název Metamorfóza. Ta může odka-

zovat k  částečkám, jež se rozpadají na menší a navzájem se překrývají a vy-

těsňují. Anebo se jako mozaika skládají do předem daného rámce tak dlouho, 

až se v něm začnou rozpínat a vynutí si jeho rozšíření. Právě tak lze znázornit 

proměny vyprávění, jež diachronní poetika zachycuje v české próze 19. století. 
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reCette monographie porte sur les topoï 
poétiques et les images littéraires 
dans l’oeuvre romanesque de Patrick 
Chamoiseau (* 1953). L’imaginaire, 
notion étudiée par Ernst Robert Curtius 
(La Littérature européenne et le Moyen 
Âge latin, 1957) et théorisée par Gilbert 
Durand (Les structures anthropologiques 
de l’imaginaire, 2016), apparaît comme 
partie intégrante de la poétique 
chamoisienne. Il s’agit d’analyser 
l’imaginaire des contes, de l’esclavage, 
du vivant et enfin l’imaginaire littéraire 
et philosophique. La métaphore de 
l’écrivain constitue une image pérenne 
au sens multiple.

Milena Fučíková

Chamoiseau :
Le chant d’ombre
et de lumière
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Digitální obrat 
v českých humanitních 
a sociálních vědách 
RADIM HLADÍK A KOL.

Publikace prostřednictvím uceleného souboru meziobo-
rově pojatých statí dokumentuje inovace, které tzv. di-
gitální obrat přináší do práce českých sociálněvědních 
a humanitních badatelů. Rozvoj digitálních technologií 
totiž netransformuje pouze společnost a kulturu, ale 
mění i vědní obory, které se těmto oblastem lidského 
soužití věnují. Část studií se zabývá novými digitálními 
fenomény a jejich dopady na škálu problémů, kterými 
se sociální a humanitní vědy musí zabývat. Empiric-
ky laděné kapitoly pak sledují jednotnou linii výkladu, 
v níž čtenářům nejprve představí jevy vymezené v tra-
diční oborové perspektivě a následně názorně předve-
dou uplatnění digitálních postupů, s jejichž pomocí lze 
zkoumanou oblast uchopit prostřednictvím počítačové 
analýzy.  Kniha zůstává přístupná i pro čtenáře, kteří 
nemají předchozí znalosti programování a odborných 
digitálních aplikací, ale mají zájem seznámit se blíže se 
způsoby, jak zkoumat společnost a kulturu s využitím 
dat a počítačů.

Edice představuje čtenářům významné publikace z neustále se proměňující a ne-
jednoznačně defi novatelné oblasti nových médií. Plurál v názvu podtrhuje meto-
dologickou pluralitu oboru, který se zrodil z počítačové revoluce konce minulého 
století. Cílem je představit českému čtenáři nejen kanonická díla oboru, ale i texty 
z příbuzných oblastí, jako například games studies či digital humanities. Edice je 
určena nejen studentům se zájmem o obor, ale také širší veřejnosti, kterou seznámí 
s aktuální kritickou refl exí proměny společnosti související s všudypřítomnou ex-
panzí informačních technologií. Edici řídí Josef Šlerka a Tomáš Dvořák.

BROŽOVANÁ, 414 STRAN, 
1. VYDÁNÍ 
CENA: 420 KČ
ISBN: 978-80-246-5193-4
E-KNIHA: 978-80-246-5393-8  
VYŠLO: LISTOPAD 2022

Digitální obrat
v českých 
humanitních
a sociálních vědách

Radim Hladík
a kolektiv

S T U D I A  N O V Ý C H  M É D I Í K A R O L I N U M

Publikace prostřednictvím uceleného souboru mezioborově poja-
tých statí dokumentuje inovace, které tzv. digitální obrat přináší 
do práce českých sociálněvědních a humanitních badatelů. Rozvoj 
digitálních technologií totiž netransformuje pouze společnost 
a kulturu, ale mění i vědní obory, které se těmto oblastem lidského 
soužití věnují. Část studií se zabývá novými digitálními fenomény 
a jejich dopady na škálu problémů, kterými se sociální a humanitní 
vědy musí zabývat. Empiricky laděné kapitoly pak sledují jednot-
nou linii výkladu, v níž čtenářům nejprve představí jevy vymezené 
v  tradiční oborové perspektivě a  následně názorně předvedou 
uplatnění digitálních postupů, s  jejichž pomocí lze zkoumanou 
oblast uchopit prostřednictvím počítačové analýzy.

Kniha zůstává přístupná i pro čtenáře, kteří nemají předchozí 
znalosti programování a  odborných digitálních aplikací, ale mají 
zájem seznámit se blíže se způsoby, jak zkoumat společnost a kul-
turu s využitím dat a počítačů.

Autorky a autoři jednotlivých statí se rekrutují z předních 
univerzitních a výzkumných pracovišť a řada z nich působí 
v České asociaci pro digitální humanitní vědy. Oborové zázemí 
autorů zahrnuje mj. archeologii, historiografi i, lingvistiku, literární 
a informační vědu, religionistiku nebo sociologii. Pestrost 
autorského kolektivu dává záruku reprezentativního a plastického 
obrazu novinek, které digitální metody přinášejí do výzkumné 
praxe badatelů v humanitních a sociálních vědách.
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Všudypřítomný jazyk hodnocení a bodování zásadně změnil naše 
vnímání hodnoty a  statusu. Vzestup kvantifi kace vytvořil a  posílil 
sociální hierarchie a  kvalitativní rozdíly proměnil v  kvantitativní 
nerovnosti. Ačkoli původním záměrem mohlo být budování důvěry 
a transparentnosti, Steff en Mau ukazuje, jak se metriky ve skuteč-
nosti staly formou sociálního podmiňování. Tato aktuální analýza 
zhoubného vlivu kvantifi kace zaujme studenty a  vědce napříč 
společenskými vědami, stejně jako každého, koho zajímá kult čísel 
a jeho dopad na naše životy a dnešní společnost.

Steffen Mau’s The Metric Society: On the Quantification of the 
Social off ers a masterfull overview of the changes wrought by the 
mutiplication of metrics in the contemporary social world.
— Angèle Christin, Stanford University

Steff en Mau (1968)
Profesor makrosociologie na Humboldtově 
univerzitě v  Berlíně, působil na Sciences 
Po v Paříži, na švédské univerzitě v Umeå, 
na London School of Economics či na 
Harvardově univerzitě. Ve svém výzkumu 
se zaměřuje na sociologii sociálních ne-
rovností, transnacionalizaci, evropskou in-
tegraci a  migraci. Je autorem řady pub-
likací, mj.  Lebenschancen  (2012),  Social 
Transnationalism (2012), Lütten Klein (2020) 
nebo Sortiermaschinen (2021).
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© Marten Körner

Metrická společnost

Steff en Mau

S T U D I A  N O V Ý C H  M É D I Í K A R O L I N U M

mau_mont.indd   1mau_mont.indd   1 14.02.2022   15:3814.02.2022   15:38

Geologie médií

Jussi Parikka

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

Geologie médií vychází z perspektivy materialistického a post-an-
tropocentrického myšlení, které klade důraz na vztah kultury 
k  materiálním skutečnostem, jež ji podmiňují. Jussi Parikka svět 
médií zkoumá jako hmotnou součást geologické sféry: zabývá se 
například procesy těžby, které umožňují jejich vznik, nebo jejich 
posmrtným životem v  podobě elektroodpadu a  budoucích fosi-
lií. Popisuje environmentální, sociální a ekonomický kontext novo-
mediální kultury a rozbíjí iluze o její „čistotě“ a „imaterialitě“. Jeho 
kniha není jen důležitým příspěvkem k debatám o mediálních tech-
nologiích, novém materialismu a antropocénu, ale také průvodcem 
po současné umělecké praxi, která na tyto fenomény reaguje.

An excellent book, which mixes cultural theory and history with 
geological science and contemporary art.
— the Year’s Work in critical and cultural theory

A Geology of Media provides rich theoretic interventions and 
examples that expand on the increasing scholarship on the 
Anthropocene, materiality, and waste.
— cultural Geographies

Jussi Parikka (1976)
Finský teoretik médií, profesor na Winches-
ter School of Art (University of Southamp-
ton), v současnosti hostující výzkumný pra-
covník Katedry fotografie (FAMU).
Zabývá se mediální archeologií, ekologií 
a současným uměním.
Je autorem řady publikací, mj. Digital Con-
tagions (2007), Insect Media (2010) nebo 
What is Media Archaeology? (2012).
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Palečka
Esej o digitální revoluci

Michel Serres

S T U D I A  N O V Ý C H  M É D I Í K A R O L I N U M

Zkušenost mladé generace, kterou Palečka reprezentuje, se radi-
kálně liší od zkušenosti jejích rodičů a  učitelů.  Žije v  symbióze 
s novými technologiemi, které jí umožňují nevídaně snadný přístup 
k  informacím, a zároveň ji činí svobodnou a  lhostejnou vůči stáva-
jícím autoritám. V  momentě, kdy se dokáže pomocí dvou palců 
sama dostat ke všemu, co potřebuje, přestává být současný pasivní 
model vzdělávání udržitelný.

Filozof Michel Serres přirovnává dnešní technologickou revo-
luci ke vzniku písma a vynálezu knihtisku – dvěma dějinným zvratům, 
které od základu změnily fungování společnosti. Kritizuje lpění 
soudobé vědy na abstrakci a nastiňuje svou vizi budoucího vývoje, 
který bude založen na algoritmech a kódech. Jeho vášnivá obha-
joba mladé generace, pronesená na půdě Francouzské akademie, 
nejreprezentativnější instituce starého světa, se ve Francii stala 
bestselerem.

Na otázku kde jsme? odpovídá Michel Serres: vždy uprostřed. 
Jako matematik a topolog myslí na síť nejrůznějších typů komu-
nikace, jako fi lozof připomíná důležitost vyloučeného třetího. 
Hermes, posel a nositel zpráv, je také tkadlec, který je uprostřed, 
a proto může navazovat a budovat mosty mezi ostrovy vědění.

— Miroslav Petříček, fi lozof

Michel Serres (1930–2019) byl francouzský fi lozof, 
historik vědy a  esejista, profesor na pařížské Sor-
bonně a  na Stanfordově univerzitě. Během studií 
navštěvoval přednášky fi lozofa Gastona Bachelarda, 
spolupracoval s Michelem Foucaultem. V roce 1990 
byl zvolen členem Francouzské akademie. Svými 
knihami dlouhodobě rozvíjel dialog mezi přírodními 
vědami a fi lozofi í a ve Francii byl považován za jed-
noho z nejvlivnějších a nejpůvodnějších myslitelů.

© John FoleyOpaleLeemage, 2015
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Sociální fotografie
O fotografii
a sociálních médiích

Nathan
Jurgenson

S T U D I A  N O V Ý C H  M É D I Í K A R O L I N U M

JIŽ VYŠLO:
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On Liberal Education 
and the Autopoiesis 
of Universities 
JAKUB JIRSA (ED.)

Univerzity po celém světě se v současnosti po-
týkají s četnými problémy. Přestože počet uni-
verzit, studentů a učitelů za posledních třicet 
let obrovsky vzrostl, panuje zde strach a ne-
jistota a je na tyto instituce vyvíjen tlak. Uni-
verzity jsou odděleny od svého společenského 
a politického okolí, což vytváří atmosféru vzá-
jemné nedůvěry. Zároveň to vede k zavádění 
nevhodných kontrolních opatření, jako je me-
trické hodnocení. Publikace se zabývá otázka-
mi týkajícími se těchto problémů, tematizuje 
sebeutvářející se charakter univerzity (tzv. au-
topoiesis) a zahrnuje několik podrobných pří-
padových studií.

Učitelské vzdělávání 
a oborové didaktiky 
na Filozofi cké fakultě 
Univerzity Karlovy 
MÍLA JANIŠOVÁ, 
MARTIN STROUHAL ( ED.)

První publikace Centra učitelství FF UK – ko-
lektivní monografi e věnující se přípravě bu-
doucích učitelů. Zahrnuje příspěvky z oboro-
vých didaktik ČJ a literatury, cizích jazyků, 
historie a z oblasti pedagogicko-psychologic-
ké přípravy učitelů. Nabízí aktuální pohledy na 
přístupy k profesnímu terciárnímu vzdělávání 
budoucích pedagogů, systemizaci nejnovějších 
poznatků, problematiku didaktické transfor-
mace oborových didaktik a její následné imple-
mentace. Zaměřuje se i na nedostatky v učitel-
ské přípravě a na faktory ovlivňující adaptaci 
začínajících učitelů na edukační praxi.

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-5475-1
E-KNIHA: 978-80-246-5486-7 
VYCHÁZÍ: JARO 2023

BROŽOVANÁ, 242 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 310 KČ
ISBN: 978-80-246-5156-9
E-KNIHA: 978-80-246-5228-3 
VYŠLO: PROSINEC 2022

Jakub Jirsa (ed.)

On Liberal Education 
and the Autopoiesis 
of Universities
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Míla Janišová
Martin Strouhal

Učitelské vzdělávání 
a oborové didaktiky 
na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy
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Svobodný čas: 
pedagogika volného času 
jako výchova ke svobodě 
ZUZANA SVOBODOVÁ (ED.)

Kolektivní monografi e Svobodný čas: pedago-
gika volného času jako výchova ke svobodě se 
zabývá jednáním člověka v čase a prostoru, 
kde se uplatňuje lidská svoboda a odpověd-
nost; snahou je pečovat o něj takovým způso-
bem, aby život v tomto čase a v tomto prostře-
dí byl co nejvíce lidský. Pedagogika volného 
času nabízí kromě refl exí fenoménů výchovy, 
lidství, vychovatelství také řadu rozmanitých 
využitelných metod. Z nich jsou v souladu se 
zaměřením jednotlivých autorů promýšleny 
a prezentovány různé cesty ke kontemplativ-
nímu způsobu jednání a v souladu s pedago-
gikou volného času akcentovány především 
metody nedirektivní. 

V moderních demokratických společnostech 
Západu představuje svoboda respektovanou 
hodnotu, základní lidské právo. Má člověku 
garantovat možnost svobodně a odpovědně 
utvářet vlastní život. Tento obecně respekto-
vaný antropologický pojem však není jedno-
značný. Spíše lze hovořit o jeho ambivalenci 
a rozmanitosti. Dokumentuje to už samotná 
nejednotnost užití tohoto pojmu v obecné řeči. 
Německý fi losof Wilhelm Weischedel ji zdařile 
demonstruje na několika konkrétních příkla-
dech. Má za to, že když např. mluvíme o vězni 
či nemocném, které chápeme jako nesvobodné, 
nevylučujeme tím současně možnost, že svoji 
situaci mohou přijímat s velkou vnitřní svo-
bodou. Naopak člověk svobodný na nás může 
působit dojmem nanejvýš nesvobodného tvora. 
Platí to i v případě, když někdo holduje libovů-
li. Navenek se sice jeví jakoby plně svobodný 
a nespoutaný, ve skutečnosti je však v nejvyšší 
míře otrokem vášní a vlastních tužeb.   
— ukázka z knihy

BROŽOVANÁ,  188 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 270 KČ
ISBN: 978-80-246-5474-4
E-KNIHA: 978-80-246-5497-3 
 VYŠLO: ÚNOR 2023 

Zuzana Svobodová (ed.)

Svobodný čas:
pedagogika
volného času
jako výchova
ke svobodě
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ěKolektivní monografie Svobodný čas: pedagogika 
volného času jako výchova ke svobodě je 
interdisciplinární publikací představující pedagogiku 
volného času jako výchovu ke svobodě na pozadí 
antických děl i současných teorií a praktických 
zkušeností. Čtenář v ní odhalí filosofickou, 
psychologickou, pedagogickou a teologickou 
podstatu lidské svobody, která je základem kriticky 
uvažujícího člověka s plnou morální odpovědností. 
Oceňuji ambici kolektivu autorů věnovat prostor 
tématu výchovy ke svobodě, která posilňuje 
autonomii a integritu jedince s intelektuálním 
a mravním profilem, s posláním žít dobrý život.

– doc. PhDr. PaedDr. Martina Kosturková, PhD.

Pedagogika volného času, tak jak ji doposud 
známe, je zde obohacena o filosoficko-teologický 
a psychologický rozměr a vytváří tak vskutku 
hluboký pohled do podstaty volného času a jeho 
celkového chápání v životě člověka. Takto ucelený 
přístup doposud v naší české provenienci podstatně 
absentoval. Pedagogika volného času je zde svými 
autory představena jako nedílná součást výchovy, 
postavena nejen na filosoficko-historických 
základech, ale také na pojmech týkajících se pojetí 
svobody jako závažného fenoménu.

– doc. PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D.

svobodny cas_mont.indd   1svobodny cas_mont.indd   1 24.01.2023   10:5924.01.2023   10:59
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43HUMANITNÍ VĚDY – POLITOLOGIE – EDICE POLITEIA

Jiný konec dějin 
Eseje o velké transformaci 
po roce 1989
PHILIPP THER

PŘEKLAD ZUZANA SCHWARZOVÁ

V roce 1989 se zdálo, že v duchu Fukuyamova citátu na-
stal konec dějin a že z nich vítězně vyšel Západ. Dnes 
už to působí poněkud jinak. Mnohokrát oceněný histo-
rik Philipp Ther se esejistickou formou věnuje otázce, 
odkud to celé pramení. Opírá se o přelomové dílo Kar-
la Polanyiho o velké transformaci a tematicky pokrý-
vá vývoj v USA od dob Billa Clintona po konec úřadu 
Donalda Trumpa, německou cestu transformace po 
znovusjednocení nebo například důvod, proč se Rusko 
a Turecko natolik vzdálily Evropě. Toto aktualizované 
vydání se již vyjadřuje také k době covidové a ruské 
válce na Ukrajině.

Edice Politeia představuje čtenářům významné publikace věnované politické teo-
rii a novodobé historii; politickou teorii zasazuje do historického kontextu a po-
vzbuzuje ke kritickému myšlení. Výběrem stěžejních knih, schopných oslovit od-
bornou i širší veřejnost, chceme čtenářům poskytnout hlubší pochopení minulých 
i současných dějinných změn. Politeia nabízí přemýšlení o politice, demokracii 
a dějinách. Edici řídí Milan Znoj a Matěj Spurný.

BROŽOVANÁ, 244 STRAN, 
1. VYDÁNÍ 
CENA: 300 KČ
ISBN: 978-80-246-5402-7
E-KNIHA: 978-80-246-5424-9 
VYŠLO: LISTOPAD 2022

Gilles Kepel 
Cesta z Chaosu

MARC-ANTOINE 
PÉROUSE 

DE MONTCLOS
AFRICKÝ DŽIHÁD:

HISTORICKÉ KOŘENY
A SOUČASNÝ

VÝZNAM

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
šíří do okolních států. Vývoj radikálních islamistických 

hnutí v subsaharské Africe v posledních dvou dekádách 
znepokojuje místní obyvatele i mezinárodní společenství.

Kniha přináší vhled do historického a společenského 
původu džihádistických skupin v Sahelu, regionu, jehož 

strategický význam v posledních letech stoupá, 
zejména pro Evropu.

Marc-Antoine Pérouse de Montclos vyvrací zavedenou 
představu o africkém džihádu jako součásti homogenní 
„teroristické internacionály“ koordinované z Blízkého 

východu. Na základě náboženských, historických 
a politologických argumentů představuje výsostně lokální 

(ne globální) a politickou (nikoli náboženskou) povahu 
cílů afrických islamistických hnutí i důvodů jejich 

radikalizace v posledních letech.
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MICHAEL
 J. SANDEL

TYRANIE ZÁSLUH:
KAM SE PODĚLO 

OBECNÉ 
BLAHO?

BERNARD
MANIN

PRINCIPY 
REPREZENTATIVNÍ 

VLÁDY

Reprezentativní vládu mnozí z nás považují
bezmála za synonymum demokracie. Francouzský 
politolog Bernard Manin ve své studii ukazuje, že 

historicky tvořil princip reprezentace naopak protiváhu 
k demokracii jakožto vládě shromážděného lidu. 
Vysvětluje, jak se principy reprezentace vyvíjely 

v politických zřízeních antických Atén, Říma, italských 
renesančních republik i moderních států a jak se 

proměňovaly formy výběru reprezentantů – mimo 
jiné věnuje pozornost i dnes téměř zapomenuté 
volbě losem. Zaměřuje se rovněž na proměny 

reprezentativní vlády od klasického parlamentarismu 
po dnešní populismem ovládanou demokracii publika. 

Maninova práce je cenným zdrojem pro každého, 
kdo chce lépe porozumět výzvám, jimž demokratické 

režimy musely čelit a čelí jak v minulosti,
tak přítomnosti.
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HUMANITNÍ VĚDY – POLITOLOGIE

The Natural Gas 
Conundrum 
Transformation 
of the Central Asian Energy 
Security Complex after 1991
VÁCLAV LÍDL

Publikace se zabývá energetickou bezpečnos-
tí v regionu Střední Asie s důrazem na sektor 
zemního plynu. Odpovídá na otázku, zda jsou 
jednotliví státní aktéři ve Střední Asii více na-
kloněni strategickému, nebo tržnímu přístupu 
k formulaci energetické politiky. Na základě 
teoretické literatury byl sestaven model pro 
posuzování sektoru zemního plynu z hlediska 
formulace energetické politiky jednotlivých 
státních aktérů. Tento model byl následně 
aplikován na tři případové studie klíčových 
států v rámci regionálního komplexu energe-
tické bezpečnosti Střední Asie – Ruska, Číny 
a Turkmenistánu.

Přistěhovalecká politika 
v Evropské unii 
v letech 2009–2014 
Mezi Lisabonem a migrační krizí 
ZUZANA KASÁKOVÁ, 
TOMÁŠ WEISS A KOL.

Kniha zpracovává problematiku přistěhovalec-
ké politiky v Evropské unii v letech 2009–2014, 
tedy v období po Lisabonské smlouvě před vy-
puknutím migrační krize v roce 2015. Analyzu-
je, jakým způsobem se vyvíjela státní přistěho-
valecká politika členských zemí EU v kontextu 
refl exe principů a pravidel stanovených na ev-
ropské úrovni a nakolik aktivní roli sehráva-
jí členské země při tvorbě těchto pravidel na 
úrovni EU. První část publikace se zaměřuje 
na horizontální aspekty přistěhovalecké poli-
tiky EU – právní rámec, bezpečnostní rozměr 
a vnější dimenzi. Druhá část se komparativně 
věnuje vybraným členským zemím Unie.

BROŽOVANÁ, 192 STRAN, 1. VYDÁNÍ
CENA: 380 KČ
ISBN: 978-80-246-5265-8
E-KNIHA: 978-80-246-5285-6
VYŠLO: LEDEN 2023

BROŽOVANÁ,  316 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-5177-4
E-KNIHA: 978-80-246-5229-0 
VYCHÁZÍ: JARO 2023

Václav Lídl

The Natural Gas 
Conundrum
Transformation
of the Central Asian
Energy Security Complex
after 1991
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The study examines energy security in the 
Central Asia region, with an emphasis on the 
natural gas sector. The research presented in 
the book attempts to answer the question of 
whether the various state actors in Central 
Asia are more inclined towards a strategic 
or market-oriented approach to energy 
policy formulation. Answering this research 
question aimed at better understanding the 
approach of individual state actors towards 
large infrastructure projects such as the 
construction of the Central Asia-China Gas 
Pipeline. Based on the theoretical literature, 
a model was constructed to assess the 
natural gas sector in terms of energy policy 
formulation by individual state actors. This 
model was then applied to three case studies 
of key state actors within the Central Asian 
regional energy security complex. These 
are the case studies of Russia, China and 
Turkmenistan.

natural gas conundrum_mont.indd   1natural gas conundrum_mont.indd   1 02.01.2023   11:3202.01.2023   11:32

Zuzana Kasáková,
Tomáš Weiss a kol.

Přistěhovalecká 
politika 
v Evropské unii 
v letech 
2009–2014
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45HUMANITNÍ VĚDY – SOCIÁLNÍ PRÁCE

Sociální práce 
v mezioborové 
perspektivě 
EVA KŘÍŽOVÁ (ED.)

Publikace je souborem příspěvků autorů re-
prezentujících různé obory a podílejících se na 
výuce v programu Sociální a pastorační prá-
ce na ETF UK. Vedle témat zpracovaných so-
ciálními pracovníky se zde objevují příspěvky 
socioložek, psycholožek, teologů a lékaře. Tato 
rozmanitost ukazuje šíři interdisciplinárních 
perspektiv, které je možné a někdy nutné brát 
v úvahu. Ukazuje antropologické, psychologic-
ké a environmentální souvislosti lidské exis-
tence, poskytuje vhled do zdravotně-sociálních 
témat i do problematiky kvalitativního výzku-
mu a upomíná na funkci umění ve vzdělávání. 
Texty pedagogů ETF doplňují příspěvky a bás-
nická tvorba studentek.

BROŽOVANÁ,  218 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
 CENA: 290 KČ
ISBN: 978-80-246-5076-0
E-KNIHA: 978-80-246-5109-5 
 VYŠLO: ÚNOR 2023

Eva Křížová (ed.)

SOCIÁLNÍ PRÁCE 
V MEZIOBOROVÉ 

PERSPEKTIVĚ
KAROLINUM
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Eva Křížová

Zdraví – kultura – 
společnost

KAROLINUMKomu patří starost o zdraví? Je naše zdraví 
spíše věcí lékařskou, nebo společenskou 
a politickou? Přináší více lékařské péče 
a kontroly lepší zdraví?

Publikace Zdraví – kultura – společnost se 
zabývá fenomény zdraví, nemoci a zdravotní 
péče v sociologických, historických 
i kulturních souvislostech. Ukazuje na 
vztah mezi zdravím, autonomií jedince 
a mocenskými vztahy ve společnosti. Ať jsou 
příčiny našeho onemocnění jakékoli, nemocní 
jsme vždy jako sociální osobnosti – nemoc 
narušuje naše sociální interakce a mění naši 
sociální pozici. Činí z nás toho, kdo hledá 
a potřebuje pomoc. V moderní společnosti se 
institucí této pomoci stala medicína. Západní 
civilizaci neohrožuje nedostatek zdravotní 
péče, ale její nadbytek nebo nerovnoměrnost. 
Naše životy jsou všestranně medicinalizované. 
Zdravotnický systém se sice v prvé řadě 
opírá o etické principy, ale je ovlivňován 
ekonomickými, politickými a stavovskými 
zájmy. Medicína je na křižovatce, stejně jako 
mnohé další instituce naší civilizace…
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HUMANITNÍ VĚDY – SOCIOLOGIE – SLON – EDICE POST

Důsledky modernity 
ANTHONY GIDDENS 

PŘEKLAD KAREL MÜLLER

Giddens vstoupil v roce 1990 touto knihou výrazně do 
diskuse o povaze doby, v níž žijeme. Neklade akademic-
ké otázky o vztahu modernity a postmodernity, ale sro-
zumitelně, současně však na vysoké teoretické úrovni, 
analyzuje problémy, s nimiž se setkáváme v běžném ži-
votě a v politickém a veřejném diskursu: problém jistoty 
a nebezpečí, důvěry a rizika, proměněné role prostoru 
a času, změn v institucionální struktuře pozdně moder-
ní společnosti, globalizace a jejích důsledků. Formulu-
je originální stanoviska a otevírá nová témata, jako je 
problém důvěry v abstraktní systémy, fenomén tzv. re-
fl exivity, vztah důvěry a ontologického bezpečí a další.

 Záměrem této ediční řady je ukázat – prostřednictvím dobře vybraných 
přeložených i původních prací – postmoderní dobu a společnost ze so-
ciologického hlediska a přispět tak k lepšímu porozumění společnosti, 
v níž žijeme. Edici řídí Alena Miltová.

BROŽOVANÁ, 4. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-5415-7
E-KNIHA: 978-80-246-5416-4 
VYCHÁZÍ: JARO 2023

V˘znamn˘ britsk˘ sociolog vstoupil touto knihou v˘raznû do soudobé
diskuse o povaze doby, v níÏ Ïijeme. Neklade si akademické otázky
o vztahu modernity a postmodernity, ale srozumitelnû, souãasnû v‰ak
na vysoké teoretické úrovni, analyzuje reálné problémy, s nimiÏ
se setkáváme v bûÏném Ïivotû a v politickém a vefiejném diskursu:
problém jistoty a nebezpeãí, dÛvûry a rizika, promûnûné role prostoru
a ãasu, zmûn v institucionální struktufie pozdnû moderní spoleãnosti,
globalizace a jejích dÛsledkÛ atd. Giddens formuluje originální
stanoviska a otevírá nová témata, jako je problém dÛvûry v abstraktní sys-
témy, fenomén tzv. reflexivity, vztah dÛvûry a ontologického
bezpeãí a dal‰í.

ANTHONY GIDDENS (1938) byl po dlouhá desetiletí zfiejmû
nejznámûj‰ím britsk˘m sociologem. V letech 1997–2003 stál v ãele Lon-
don School of Economics and Political Science. Napsal více neÏ tfiicet knih,
fiada z nich byla pfieloÏena do mnoha jazykÛ. Vûnoval se kritické anal˘ze
marxistické sociologické teorie (napfi. A Contemporary Critique of Histori-
cal Materialism, 1981), napsal nûkolik prací, v nichÏ vyloÏil svou vlastní so-
ciologickou teorii – tzv. teorii strukturace (napfi. The Constitution of
Society: Outline of the Theory of Structuration, 1984), poté se vûnoval
vztahu modernity a pozdní modernity, promûnám intimity v pozdnû
moderní dobû (The Transformation of Intimacy, 1992), fenoménu násilí
v novodob˘ch dûjinách (The Nation-State and Violence, 1989) a zpÛsobu Ïi-
vota tzv. posttradiãní spoleãnosti. K jeho novûj‰ím pracím patfií
Europe in the Global Age (2007), The Politics of Climate Change (2011)
nebo Turbulent and Mighty Continent. What Future for Europe? (2014).

Kniha DÛsledky modernity byla v roce 1998 první Giddensova práce
vydaná v ãeském pfiekladu. Poté vy‰la jeho uãebnice Sociologie (Argo
1999, v novém pfiekladu 2013), Unikající svût. Jak globalizace mûní ná‰
Ïivot (SLON 2000), Tfietí cesta: obnova sociální demokracie (Mladá fronta
2001), Tfietí cesta a její kritici (Mladá fronta 2004) a Promûna intimity:
sexualita, láska a erotika v moderních spoleãnostech (Portál 2012).

ISBN 978-80-246-5415-7
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diskuse o povaze doby, v níÏ Ïijeme. Neklade si akademické otázky
o vztahu modernity a postmodernity, ale srozumitelnû, souãasnû v‰ak
na vysoké teoretické úrovni, analyzuje reálné problémy, s nimiÏ
se setkáváme v bûÏném Ïivotû a v politickém a vefiejném diskursu:
problém jistoty a nebezpeãí, dÛvûry a rizika, promûnûné role prostoru
a ãasu, zmûn v institucionální struktufie pozdnû moderní spoleãnosti,
globalizace a jejích dÛsledkÛ atd. Giddens formuluje originální
stanoviska a otevírá nová témata, jako je problém dÛvûry v abstraktní sys-
témy, fenomén tzv. reflexivity, vztah dÛvûry a ontologického
bezpeãí a dal‰í.

ANTHONY GIDDENS (1938) byl po dlouhá desetiletí zfiejmû
nejznámûj‰ím britsk˘m sociologem. V letech 1997–2003 stál v ãele Lon-
don School of Economics and Political Science. Napsal více neÏ tfiicet knih,
fiada z nich byla pfieloÏena do mnoha jazykÛ. Vûnoval se kritické anal˘ze
marxistické sociologické teorie (napfi. A Contemporary Critique of Histori-
cal Materialism, 1981), napsal nûkolik prací, v nichÏ vyloÏil svou vlastní so-
ciologickou teorii – tzv. teorii strukturace (napfi. The Constitution of
Society: Outline of the Theory of Structuration, 1984), poté se vûnoval
vztahu modernity a pozdní modernity, promûnám intimity v pozdnû
moderní dobû (The Transformation of Intimacy, 1992), fenoménu násilí
v novodob˘ch dûjinách (The Nation-State and Violence, 1989) a zpÛsobu Ïi-
vota tzv. posttradiãní spoleãnosti. K jeho novûj‰ím pracím patfií
Europe in the Global Age (2007), The Politics of Climate Change (2011)
nebo Turbulent and Mighty Continent. What Future for Europe? (2014).

Kniha DÛsledky modernity byla v roce 1998 první Giddensova práce
vydaná v ãeském pfiekladu. Poté vy‰la jeho uãebnice Sociologie (Argo
1999, v novém pfiekladu 2013), Unikající svût. Jak globalizace mûní ná‰
Ïivot (SLON 2000), Tfietí cesta: obnova sociální demokracie (Mladá fronta
2001), Tfietí cesta a její kritici (Mladá fronta 2004) a Promûna intimity:
sexualita, láska a erotika v moderních spoleãnostech (Portál 2012).
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Schéma 4. Typy sociálních hnutí

Mírová hnutíDělnická hnutí

Hnutí za svobodu 
projevu / demokratická 

hnutí

Ekologická hnutí
(alternativní kultura)

Úpadek životního prostředí
nebo ekologická katastrofa

Jaderný konflikt nebo 
válka velkého rozsahu

Selhání mechanismů 
ekonomického růstu

Růst totalitní moci

Schéma 7. Závažná rizika modernity

katalog jaro 2023 zmenšeno.indd   46katalog jaro 2023 zmenšeno.indd   46 15.03.2023   10:14:5615.03.2023   10:14:56



NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM KATALOG JARO 2023

47HUMANITNÍ VĚDY – SOCIOLOGIE – SLON – EDICE STUDIE

Násilí tváří v tvář 
Zkoumání kalamitních podob 
partnerských vztahů
JIŘÍ BURIÁNEK, ZUZANA PODANÁ ( ED.)

Kniha nenabízí dramatické příběhy, nýbrž prostřednic-
tvím výzkumu jednotlivců i párů zkoumá často nená-
padné a skryté formy násilí, jež dokázalo proniknout do 
intimních sfér partnerského soužití. Hledá odpovědi na 
nelehké otázky, v jaké míře, proč a jak se vlastně stává 
partnerský vztah obtížným břemenem či přímo pastí. 
Na problematiku nahlíží jako na celospolečenský fe-
nomén spojený s očekáváním aktérů, s formami jejich 
vzájemné komunikace i se zkušenostmi z dětství. I když 
domácí násilí ve svých nejzávažnějších formách neza-
sahuje většinu populace, setkávají se s ním nejen ženy, 
ale také muži, a to bez ohledu na věk nebo sociální po-
stavení.

Monografi e zpracované zpravidla na základě badatelských projektů, 
originální práce našich i zahraničních autorů. Všechny knihy této edice 
obsahují rejstříky, mnohé jsou doplněny o schémata, obrázky, tabulky, 
grafy apod. Edici řídí Miloš Havelka, Jiří Šafr, Jiří Ryba a Alena Miltová.

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-5260-3
E-KNIHA: 978-80-246-5511-6 
VYCHÁZÍ: JARO 2023

Zkoumání kalamitních podob 
partnerských vztahů

 Násilí tváří v tvář

 Jiří Buriánek 
a Zuzana Podaná (ed.)Jiř
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JIŽ VYŠLO:

Kniha pojednává o  lidech, kterým není lhostejný stav planety 
a kteří se vydali cestou osobní změny. Refl ektují to, že způsob jejich 
života má dopad na životní prostředí, a snaží se o proměnu svého 
životního stylu i  spotřebních vzorců. Nepraktikují jen každodenní 
„volbu peněženkou“ nebo omezování potřeb, ale jako význam-
nou strategii uplatňují soběstačnost, DIY (do-it-yourself) a vlastní 
výrobu věcí denní potřeby. Je to zejména v  oblastech pěstování 
vlastních potravin bez chemie, stavění domu z přírodních materiálů, 
domácího léčení nebo výroby biokosmetiky. Jádrem textu je pojed-
nání o  lidech, kteří odcházejí z  města na venkov uskutečnit svou 
vizi soběstačného života v souladu s přírodou, ať už jednotlivě nebo 
v komunitě . Autorka se snaží porozumět jejich motivacím a sleduje, 
jaké překážky na své cestě překonávají.

Dívá se na toto jednání optikou politiky životního stylu, která 
poukazuje na to, že v poslední době vzrůstá počet občanů, kteří se 
nezajímají o vysokou politiku a chtějí žít po svém. Způsobem života 
vyjadřují své hodnoty, ať už politické, etické či environmentální. 
Politika životního stylu zahrnuje jednání jednotlivců i aktivity orga-
nizací a  komunit, které tento životní styl prosazují a  napomáhají 
mu. Přesvědčují jedince, že individuální změna má smysl a povede 
k žádoucí změně společnosti. Analýza se zaměřuje na hnutí za udr-
žitelnou spotřebu, které spojuje orientace „zpátky k  půdě“, tedy 
permakulturu, ekokomunity a  potravinovou suverenitu (hnutí 
KPZ). Vychází z  kvalitativního výzkumu (pozorování, rozhovorů 
a analýzy dokumentů) realizovaného v letech 2017–2019.

–  Jak se prolíná udržitelnost a soběstačnost?
–  Proč lidé chtějí být soběstační?
–  Co je to zelený prozum?

Marta Kolářová pracuje jako socioložka v Akademii věd ČR a vyučuje 
na Univerzitě Karlově v Praze. Zaměřuje se na sociální hnutí, subkul-
tury, životní styl a gender v globální a lokální perspektivě. Vydala knihy 
Protest proti globalizaci (2009) a Revolta stylem (2011, obě SLON).

V 
so

ul
ad

u 
s 

př
ír

od
ou

M
ar

ta
 K

ol
ář

ov
á

EDICE STUDIE

Politika životního 
stylu, udržitelnost 
a soběstačnost

V souladu 
s přírodou

Marta Kolářová

Kolarova-150x230x13-obalka_OK.indd   Všechny stránky 11.10.2021   15:09:18

Již více než sto let rozvoj pozitivně defi nuje směřování naší společ-
nosti. Je východiskem, ke kterému odkazují jak globální cíle udrži-
telného rozvoje, tak lokální rozvojové plány městských čtvrtí. Tato 
kniha zpochybňuje základní rozvojové myšlenky a  poukazuje na 
existenci alternativ v dávné minulosti i dnes. Ne vždy lidskému my-
šlení dominovala představa lineárního pohybu dějin vpřed. Cirku-
lární pojetí historie nám umožňuje uvědomit si, že je možný jiný 
způsob myšlení o  rozvoji. Rozvoj se jako produkt osvícenství za-
číná plně projevovat na počátku 20.  století během kolonialismu, 
jehož se stal pevnou součástí. Kniha proto začíná důsledným mapo-
váním této vazby, aby se následně mohla kriticky věnovat jak ide-
ologii, tak praxi rozvoje. Institucionální aparát rozvoje v  podobě 
mezinárodních organizaci, expertů, politiků, technokratů, ale i vlád-
ních agentur a  nevládních aktérů je zde vnímán jako nástroj vlád-
nutí v zemích globálního Jihu. Jeho základem je rasistické rozdělení 
na rozvinuté a rozvíjející se země, které do velké míry kopíruje kolo-
niální dělení dle civilizační úrovně. Postrozvojový přístup, jenž je zá-
kladním tématem této knihy, se neomezuje na kritiku rozvoje, ale 
nabízí i příklady z praxe. Ty představují primárně ekologickou alter-
nativu a víru v možnost nekonečného rozvoje ve smyslu ekonomic-
kého růstu nahrazují nerůstem. Postrozvojová perspektiva nachází 
alternativy i  na globálním Jihu v  konceptech jako Buen vivir nebo 
Ubuntu a  v  praxi mexických Zapatistů a  mnohých dalších komunit 
nebo hnutí. 

–  V čem a proč selhává rozvoj?
–  Jaká východiska za této situace nabízí akademická diskuse? 
–  A jaká můžeme najít v praxi?

Tomáš Imrich Profant (1983) získal doktorát z politologie na Univerzitě 
v Kasselu. Je seniorním výzkumným pracovníkem v Centru globální po-
litické ekonomie Ústavu mezinárodních vztahů a jako docent působí na 
Fakultě sociálních a ekonomických věd Univerzity Komenského v Brati-
slavě. Mezi jeho odborné zájmy patří mezinárodní politická ekonomie, 
politická ekologie, globální vzdělávání, rozvojová spolupráce a postkolo-
niální teorie. V roce 2019 mu vyšla kniha New Donors on the Postcolo-
nial Crossroads: Eastern Europe and Western Aid.
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Kniha se zaměřuje na diskurs vstupu České republiky do Evropské 
unie a následného členství ČR v EU. Čtenáři nabízí interpretaci a po-
chopení významu vztahu ČR a EU, tak jak byl konstruován ve veřej-
ném diskursu politickými stranami či různými aktéry z řad občanské 
společnosti. Detailně se věnuje různým významům, které tito ak-
téři konstruovali ve vrcholné fázi debat a diskusí před konáním refe-
renda o vstupu ČR do EU. Autor poté v práci sleduje vývoj klíčových 
událostí spjatých se vztahem ČR a EU a především to, jaký prostor 
pro diskusi a debaty o vztahu ČR a EU tyto události vytvářely. Práce 
je završena analýzou diskursu politických stran a hnutí v době voleb 
do Evropského parlamentu v roce 2019.
Analýzou významů spjatých s  Českou republikou a  Evropskou unií 
práce rovněž otevírá cestu k porozumění, proč a jak vůči EU (nejen 
v symbolické rovině) jednáme, čímž vybízí k  (re)konstrukci stávají-
cích významů, které limitují naše (nejen symbolické) aktérství vůči 
EU. Vybízí tedy i k otevřené debatě o významu vztahu ČR a EU.

–  Jak se utvářel význam vstupu České republiky do EU?
–  Jak se proměnil význam členství ČR v EU od jejího vstupu?
–  Jaké významy Evropské unie konstruují její kritici? A jaké její pří-

znivci?
–  Co způsobuje, že je EU asociována s negativními významy?
–  Je důležité, jak o EU hovoříme? A jaké důsledky přináší způsob, 

kterým o vztahu ČR a EU hovoříme?
–  Co přináší, když o evropské integraci říkáme: „Ano, ale…“?

Milan Hrubeš působí na Filozofi cké fakultě Univerzity Hradec Králové. 
Odborně se zaměřuje na výzkum sociálních hnutí, analýzu politiky (po-
licy) a analýzu politického jazyka. V rámci výzkumu sociálních hnutí se 
konkrétně zabývá rámováním požadavků a protestních kampaní, v rámci 
analýzy politiky analýzou různých významů, které (veřejné) politiky 
v různých fázích politického cyklu nabývají. V neposlední řadě se věnuje 
i analýze významů, které politici a političky v rámci svého každodenního 
působení v politice konstruují. Publikuje v časopisech, jako jsou East Eu-
ropean Politics and Societies: and Cultures nebo East European Politics.
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(Re)konstrukce příběhu

Milan Hrubeš

EDICE STUDIE

Evropská unie 
v českém veřejném
diskursu

katalog jaro 2023 zmenšeno.indd   47katalog jaro 2023 zmenšeno.indd   47 15.03.2023   10:14:5915.03.2023   10:14:59



UNIVERZITA KARLOVA

44

KATALOG JARO 2023

HUMANITNÍ VĚDY – POLITOLOGIE

The Natural Gas 
Conundrum 
Transformation 
of the Central Asian Energy 
Security Complex after 1991
VÁCLAV LÍDL

Publikace se zabývá energetickou bezpečnos-
tí v regionu Střední Asie s důrazem na sektor 
zemního plynu. Odpovídá na otázku, zda jsou 
jednotliví státní aktéři ve Střední Asii více na-
kloněni strategickému, nebo tržnímu přístupu 
k formulaci energetické politiky. Na základě 
teoretické literatury byl sestaven model pro 
posuzování sektoru zemního plynu z hlediska 
formulace energetické politiky jednotlivých 
státních aktérů. Tento model byl následně 
aplikován na tři případové studie klíčových 
států v rámci regionálního komplexu energe-
tické bezpečnosti Střední Asie – Ruska, Číny 
a Turkmenistánu.

Přistěhovalecká politika 
v Evropské unii 
v letech 2009–2014 
Mezi Lisabonem a migrační krizí 
ZUZANA KASÁKOVÁ, 
TOMÁŠ WEISS A KOL.

Kniha zpracovává problematiku přistěhovalec-
ké politiky v Evropské unii v letech 2009–2014, 
tedy v období po Lisabonské smlouvě před vy-
puknutím migrační krize v roce 2015. Analyzu-
je, jakým způsobem se vyvíjela státní přistěho-
valecká politika členských zemí EU v kontextu 
refl exe principů a pravidel stanovených na ev-
ropské úrovni a nakolik aktivní roli sehráva-
jí členské země při tvorbě těchto pravidel na 
úrovni EU. První část publikace se zaměřuje 
na horizontální aspekty přistěhovalecké poli-
tiky EU – právní rámec, bezpečnostní rozměr 
a vnější dimenzi. Druhá část se komparativně 
věnuje vybraným členským zemím Unie.

BROŽOVANÁ, 192 STRAN, 1. VYDÁNÍ
CENA: 380 KČ
ISBN: 978-80-246-5265-8
E-KNIHA: 978-80-246-5285-6
VYŠLO: LEDEN 2023

BROŽOVANÁ,  316 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-5177-4
E-KNIHA: 978-80-246-5229-0 
VYCHÁZÍ: JARO 2023

Václav Lídl

The Natural Gas 
Conundrum
Transformation
of the Central Asian
Energy Security Complex
after 1991
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The study examines energy security in the 
Central Asia region, with an emphasis on the 
natural gas sector. The research presented in 
the book attempts to answer the question of 
whether the various state actors in Central 
Asia are more inclined towards a strategic 
or market-oriented approach to energy 
policy formulation. Answering this research 
question aimed at better understanding the 
approach of individual state actors towards 
large infrastructure projects such as the 
construction of the Central Asia-China Gas 
Pipeline. Based on the theoretical literature, 
a model was constructed to assess the 
natural gas sector in terms of energy policy 
formulation by individual state actors. This 
model was then applied to three case studies 
of key state actors within the Central Asian 
regional energy security complex. These 
are the case studies of Russia, China and 
Turkmenistan.

natural gas conundrum_mont.indd   1natural gas conundrum_mont.indd   1 02.01.2023   11:3202.01.2023   11:32

Zuzana Kasáková,
Tomáš Weiss a kol.

Přistěhovalecká 
politika 
v Evropské unii 
v letech 
2009–2014
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Dějiny klasické sociologie 
JAN KELLER

Kniha podává výklad dějin sociologického myšlení 
s přihlédnutím k proměnám, jimiž prochází moderní 
společnost v dnešní době. Autor vychází z analogie mezi 
krizí tradiční společnosti, z níž se zrodila modernita, 
a současnou krizí organizované modernity, jejíž příchod 
byl z různých úhlů zachycen v teoriích klasiků socio-
logie. Kniha se tak snaží na jedné straně podat výklad 
základních kategorií sociologického myšlení u zhruba 
desítky předních sociologů 19. a počátku 20. století. Zá-
roveň na druhé straně usiluje o teoretické propojení této 
myšlenkové tradice s nejaktuálnějšími problémy dnešní 
doby. Autor dospívá k názoru, že mnohé prvky sociolo-
gické tradice mohou posloužit k orientaci v současných 
proměnách modernity. Je dnešní vývoj triumfem mo-
dernity, anebo jejím selháním? Lze ještě vymyslet něco 
nového po Marxovi, Weberovi a Paretovi? Znamená pro-
ces individualizace nárůst svobody? Mýlili se více osví-
cenci, anebo konzervativní myslitelé? Byly organizace 
nadějí modernity, anebo jejím prokletím? Pohybuje se 
modernita v kruhu?

Kniha Jana Kellera Dějiny klasické sociologie by nemě-
la chybět v knihovně historika a nikoho, kdo se zajímá 
o dějiny moderního myšlení. 
  Ve společenských vědách není příbuznějších oborů, 
než je historiografi e a sociologie. Dlouho se vedly spory, 
jaký je vlastně mezi nimi rozdíl. Nejsou moderní dějiny 
společnosti, každodennosti, sociálních skupin, vyděděn-
ců, ale i symbolů, rituálů, autorit vlastně sociologií pro-
mítnutou do minulosti? Keller je také historik a interak-
ce sociologie a historie tvoří kostru tohoto jeho textu. 
Perfektně a jasně napsaná učebnice je postavena na 
výkladu sociologických teoretických systémů velkých 
autorů a jejich působení v kultuře. Avšak lze je také stu-
dovat podle témat seřazených do věcného rejstříku. 
— z recenze Josefa Války, 2006

Původní i přeložené výkladové texty, studie přinášející nové a netradič-
ní pohledy na společenské problémy a antologie překladů k tématům, 
která u nás nejsou dobře badatelsky zpracována. Jsou určeny přede-
vším pro studenty a pedagogy vysokých, vyšších odborných i středních 
škol. Edici řídí  Helena Kubátová, Alena Miltová  a Jiří Ryba.

BROŽOVANÁ, 530 STRAN, 
3. VYDÁNÍ, CENA: 470 KČ
ISBN: 978-80-246-5336-5
E-KNIHA: 978-80-246-5347-1  
VYŠLO: LISTOPAD 2022

Kniha podává výklad dějin sociologického myšlení s přihlédnutím k proměnám, ji-
miž prochází moderní společnost v dnešní době. Autor vychází z analogie mezi krizí 
tradiční společnosti, z níž se zrodila modernita, a současnou krizí organizované mo-
dernity, jejíž příchod byl z různých úhlů zachycen v teoriích klasiků sociologie. Kniha 
se tak snaží na jedné straně podat výklad základních kategorií sociologického my-
šlení u zhruba desítky předních sociologů 19. a počátku 20. století. Zároveň na 
druhé straně usiluje o teoretické propojení této myšlenkové tradice s nejaktuálněj-
šími problémy dnešní doby. Autor dospívá k názoru, že mnohé prvky sociologické 
tradice mohou posloužit k orientaci v současných proměnách modernity.

Je dnešní vývoj triumfem modernity, anebo jejím selháním?
Lze ještě vymyslet něco nového po Marxovi, Weberovi a Paretovi?
Znamená proces individualizace nárůst svobody? 
Mýlili se více osvícenci, anebo konzervativní myslitelé?
Byly organizace nadějí modernity, anebo jejím prokletím?
Pohybuje se modernita v kruhu?

Jan Keller (*1955) vystudoval dějepis a sociologii na filozofické fakultě v Brně, 
kde též řadu let působil, poté začal vyučovat na Ostravské univerzitě, kde působí 
dodnes. Je autorem mnoha knih, z poslední doby jsou to například Odsouzeni 
k modernitě (2015), ve které konfrontuje sociologické teorie s díly světových roma-
nopisců, nebo Společnost věčného mládí (2019, 2021). Působí též jako publici-
sta. Během posledních dvaceti let uveřejnil několik tisíc komentářů a delších textů, 
převážně v deníku Právo a v literární příloze tohoto deníku Salon. V letech 2014 až 
2019 byl poslancem Evropského parlamentu.

ISBN 978-80-246-5336-5

Jan Keller DĚJINY
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Dějiny klasické sociologie 
JAN KELLER

Kniha podává výklad dějin sociologického myšlení 
s přihlédnutím k proměnám, jimiž prochází moderní 
společnost v dnešní době. Autor vychází z analogie mezi 
krizí tradiční společnosti, z níž se zrodila modernita, 
a současnou krizí organizované modernity, jejíž příchod 
byl z různých úhlů zachycen v teoriích klasiků socio-
logie. Kniha se tak snaží na jedné straně podat výklad 
základních kategorií sociologického myšlení u zhruba 
desítky předních sociologů 19. a počátku 20. století. Zá-
roveň na druhé straně usiluje o teoretické propojení této 
myšlenkové tradice s nejaktuálnějšími problémy dnešní 
doby. Autor dospívá k názoru, že mnohé prvky sociolo-
gické tradice mohou posloužit k orientaci v současných 
proměnách modernity. Je dnešní vývoj triumfem mo-
dernity, anebo jejím selháním? Lze ještě vymyslet něco 
nového po Marxovi, Weberovi a Paretovi? Znamená pro-
ces individualizace nárůst svobody? Mýlili se více osví-
cenci, anebo konzervativní myslitelé? Byly organizace 
nadějí modernity, anebo jejím prokletím? Pohybuje se 
modernita v kruhu?

Kniha Jana Kellera Dějiny klasické sociologie by nemě-
la chybět v knihovně historika a nikoho, kdo se zajímá 
o dějiny moderního myšlení. 
  Ve společenských vědách není příbuznějších oborů, 
než je historiografi e a sociologie. Dlouho se vedly spory, 
jaký je vlastně mezi nimi rozdíl. Nejsou moderní dějiny 
společnosti, každodennosti, sociálních skupin, vyděděn-
ců, ale i symbolů, rituálů, autorit vlastně sociologií pro-
mítnutou do minulosti? Keller je také historik a interak-
ce sociologie a historie tvoří kostru tohoto jeho textu. 
Perfektně a jasně napsaná učebnice je postavena na 
výkladu sociologických teoretických systémů velkých 
autorů a jejich působení v kultuře. Avšak lze je také stu-
dovat podle témat seřazených do věcného rejstříku. 
— z recenze Josefa Války, 2006

Původní i přeložené výkladové texty, studie přinášející nové a netradič-
ní pohledy na společenské problémy a antologie překladů k tématům, 
která u nás nejsou dobře badatelsky zpracována. Jsou určeny přede-
vším pro studenty a pedagogy vysokých, vyšších odborných i středních 
škol. Edici řídí  Helena Kubátová, Alena Miltová  a Jiří Ryba.

BROŽOVANÁ, 530 STRAN, 
3. VYDÁNÍ, CENA: 470 KČ
ISBN: 978-80-246-5336-5
E-KNIHA: 978-80-246-5347-1  
VYŠLO: LISTOPAD 2022

Kniha podává výklad dějin sociologického myšlení s přihlédnutím k proměnám, ji-
miž prochází moderní společnost v dnešní době. Autor vychází z analogie mezi krizí 
tradiční společnosti, z níž se zrodila modernita, a současnou krizí organizované mo-
dernity, jejíž příchod byl z různých úhlů zachycen v teoriích klasiků sociologie. Kniha 
se tak snaží na jedné straně podat výklad základních kategorií sociologického my-
šlení u zhruba desítky předních sociologů 19. a počátku 20. století. Zároveň na 
druhé straně usiluje o teoretické propojení této myšlenkové tradice s nejaktuálněj-
šími problémy dnešní doby. Autor dospívá k názoru, že mnohé prvky sociologické 
tradice mohou posloužit k orientaci v současných proměnách modernity.

Je dnešní vývoj triumfem modernity, anebo jejím selháním?
Lze ještě vymyslet něco nového po Marxovi, Weberovi a Paretovi?
Znamená proces individualizace nárůst svobody? 
Mýlili se více osvícenci, anebo konzervativní myslitelé?
Byly organizace nadějí modernity, anebo jejím prokletím?
Pohybuje se modernita v kruhu?

Jan Keller (*1955) vystudoval dějepis a sociologii na filozofické fakultě v Brně, 
kde též řadu let působil, poté začal vyučovat na Ostravské univerzitě, kde působí 
dodnes. Je autorem mnoha knih, z poslední doby jsou to například Odsouzeni 
k modernitě (2015), ve které konfrontuje sociologické teorie s díly světových roma-
nopisců, nebo Společnost věčného mládí (2019, 2021). Působí též jako publici-
sta. Během posledních dvaceti let uveřejnil několik tisíc komentářů a delších textů, 
převážně v deníku Právo a v literární příloze tohoto deníku Salon. V letech 2014 až 
2019 byl poslancem Evropského parlamentu.

ISBN 978-80-246-5336-5
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Současná francouzská 
sociologie 
JAN KELLER

Kniha analyzuje vývoj francouzské společnosti 
a její sociologie za poslední více než půlstoletí. 
Napětí vznikající při střetu původních sociolo-
gických konceptů s rychle se měnící sociální 
realitou autor dokládá na bohatém materiálu, 
který refl ektuje proměny v oblasti sociální struk-
tury, práce a zaměstnání, organizačního vývoje, 
školství a vzdělanosti, rodiny a manželství, měst 
a bydlení. Ukazuje proměny sociologie v době, 
kdy sociální realita již neodpovídá klasickému 
modelu modernity, kdy je zpochybněna před-
stava, podle níž sociální příslušnost determinu-
je chování svých členů, a kdy se radikálně mění 
formy sociální integrace a regulace.

Zelená svatozář
Kapitoly z ekologické etiky
ERAZIM KOHÁK

Slavná kniha Erazima Koháka představuje vý-
znamný vklad do diskuse o ekologické etice. 
Začíná pohledem na vztah lidstva k ostatním 
obyvatelům země, „zvířatům“, ve vší jeho krutos-
ti, něze a dvojznačnosti. Z rozboru těchto vztahů 
přechází autor k zamyšlení nad vztahem lidstva 
k přírodě jako celku. Provádí čtenáře soudobými 
představami o přírodě a její hodnotě. Kniha dále 
obsahuje přehled strategií ekologického aktivis-
mu – jak strategií „subjektivizujících“ (praktic-
ké „fl anelové“ přístupy, hlubinná ekologie atd.), 
tak „objektivizujících “, které hledají kořen krize 
v objektivních podmínkách života na Zemi (teo-
rie GAIA, sociobio logie, systémová teorie). V zá-
věrečné kapitole čtenář nalezne osobní názory 
a vyznání autora.

BROŽOVANÁ, 370 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 450 KČ
ISBN: 978-80-246-5359-4
E-KNIHA: 978-80-246-5381-5 
VYŠLO: PROSINEC 2022

BROŽOVANÁ,  3. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-5337-2
E-KNIHA: 978-80-246-5343-3 
VYCHÁZÍ: JARO 2023 

KAPITOLY Z EKOLOGICKÉ ETIKY

ERAZIM KOHÁK

PŘEPRACOVANÉ VYDÁNÍ

STUDIJNÍ TEXTY

KAPITOLY Z EKOLOGICKÉ ETIKY

ERAZIM KOHÁK

PŘEPRACOVANÉ VYDÁNÍ

STUDIJNÍ TEXTY

Kniha analyzuje vývoj francouzské společnosti a její sociologie za poslední 
více než půlstoletí. Napětí vznikající při střetu původních sociologických kon-
ceptů s rychle se měnící sociální realitou autor dokládá na bohatém mate-
riálu, který reflektuje proměny v oblasti sociální struktury, práce a zaměst-
nání, organizačního vývoje, školství a vzdělanosti, rodiny a manželství, měst 
a bydlení. Ukazuje proměny sociologie v době, kdy sociální realita již neodpo-
vídá klasickému modelu modernity, kdy je zpochybněna představa, podle níž 
sociální příslušnost determinuje chování svých členů, a kdy se radikálně mění 
formy sociální integrace a regulace.

Nakolik jsou životní osudy lidí určovány jejich sociální příslušností?
Ztratila sociální identita význam pro budování identity individuální?
Byla sociální nerovnost nahrazena nekonečnou růzností?
Může se stát anomie normálním stavem společnosti?
Dochází k rozpojení placené práce a sociálních jistot?
Je člověk obětí velkých organizací, anebo jejich komplicem?
Je přechod od pyramidálních organizací na síťovou strukturu mocensky 
neutrální?
V čem spočívá rozdíl mezi zmasověním školství a jeho demokratizací?
Dává vzdělání přístup k moci?
Stane se rodina kontraktem na dobu určitou?
Je větší výhrou dobrý sňatek, anebo dobrý rozvod?
Kolik rychlostí má město?
Stanou se metropole městskými státy?
Snižuje individualismus míru sociální segregace?
Je individualismus právem, anebo povinností moderního člověka?

Jan Keller (*1955) vystudoval dějepis a  sociologii na filozofické fakultě 
v Brně, kde též řadu let působil, poté začal vyučovat na Ostravské univerzitě, 
kde působí dodnes. Je autorem mnoha knih, z poslední doby jsou to napří-
klad Odsouzeni k modernitě (2015), ve které konfrontuje sociologické teorie 
s díly světových romanopisců, nebo Společnost věčného mládí (2019, 2021). 
Působí též jako publicista. Během posledních dvaceti let uveřejnil několik 
tisíc komentářů a delších textů, převážně v deníku Právo a v literární příloze 
tohoto deníku Salon. V letech 2014 až 2019 byl poslancem Evropského parla-
mentu.
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Fakta a trendy 
v současné české 
společnosti 
Jak se neztratit v datech
DAN RYŠAVÝ, DAVID FIEDOR ( ED.)

Cílem knihy je na dostupných datech ukázat 
proměňující se podmínky života naší společ-
nosti zhruba od začátku milénia. Vedle vývoje 
v čase kniha přináší řadu mezinárodních srov-
nání a také mapky ukazující diverzitu mnoha 
jevů uvnitř ČR. V knize se čtenář setká i s vy-
branými výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 
2021. Je určena všem, kdo si kladou otázky tý-
kající se společenských proměn a toho, nakolik 
jsme si jich vědomi. Všem, kteří se brání vlivu 
dezinformací a snaží se kriticky přistupovat 
k dostupným datům. Je vhodnou pomůckou 
např. pro středoškolské hodiny Základů spole-
čenských věd, nebo úvodní kurzy sociálněvěd-
ních oborů na vysokých školách.

Podpora příležitostí lidí 
s mentálním handicapem 
MILOŠ VOTOUPAL, HANS VAN EWIJK, 
LIBOR MUSIL ( ED.)

Cílem knihy je pomoci lidem s mentálním han-
dicapem zapojovat se do každodenního života 
v obci podle vlastních představ, spontánně 
a bez obav, že je ostatní nepřijmou. Kniha při-
chází s představou, že tito lidé jsou plnohod-
notnými lidskými bytostmi, které zasluhují 
úctu a respekt a disponují osobní silou potřeb-
nou pro využívání běžných životních příleži-
tostí. Autoři popisují teoretické perspektivy 
a praktické postupy, které umožňují uspořádat 
vzájemné vztahy mezi lidmi s mentálním han-
dicapem a bez něj tak, aby ti s handicapem 
byli přijímáni a byly jim dostupné příležitosti 
pro spontánní zapojování se do vztahů a čin-
ností v místní komunitě.

Vyšlo v koedici s Masarykovou univerzitou.

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-5473-7
VYCHÁZÍ: JARO 2023

BROŽOVANÁ, 246 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 320 KČ
ISBN: 978-80-246-5451-5
VYŠLO: LISTOPAD 2022

Dan Ryšavý 
a DaviD FieDoR (eDitoři)

FAKTA 
A TRENDY 
V SOUČASNÉ 
ČESKÉ 
SPOLEČNOSTI
Jak se neztratit v datech

STUDIJNÍ TEXTY

Kniha je věnována snahám uskutečňovat přání lidí s mentálním handicapem 
žít a trávit čas mezi lidmi v obci, v níž žijí. Autoři vycházejí ze zkušenosti, že 
příležitosti samostatně rozhodovat o  sobě, o  vlastním soukromí, bydlení 
nebo o trávení času ve veřejném prostoru bývají lidem s mentálním handi-
capem hůře dostupné. Mnoho lidí si navíc bez zamyšlení myslí, že je to tak 
správně. Cílem knihy je pomoci tato omezení příležitostí k samostatnému 
rozhodování utlumit, aby se lidé žijící se stigmatem mentálního handicapu 
mohli zapojit do každodenního života v obci podle svých představ, spon-
tánně a bez obav, že nebudou přijati.
Nejen podle autorů knihy jsou lidé s mentálním handicapem plnohodnot-
nými lidskými bytostmi, které zasluhují úctu a respekt a disponují osobní 
silou potřebnou pro využívání běžných životních příležitostí. Autoři popi-
sují teoretické perspektivy (důstojnost a práva lidí s handicapem, sociální 
inkluze lidí s mentálním handicapem, sociálně orientovaná pojetí handicapu 
aj.) a praktické postupy (deinstitucionalizace, komunitní práce, sebeobhajo-
vání, zapojování do práce sportovního klubu, zapojení do výzkumu významu 
míst setkávání s obyvateli místní komunity, hluboké naslouchání aj.), které 
umožňují uspořádat vzájemné vztahy mezi lidmi s mentálním handicapem 
a bez něj tak, aby se zlepšilo přijetí jedněch druhými a naopak. Lze předpoklá-
dat, že díky tomu by lidem s mentálním handicapem byly lépe dostupné příle-
žitosti ke spontánnímu zapojování se do vztahů a činností v místní komunitě.

Jsou lidé s mentálním handicapem „postižení“, nebo jsou plnohodnotnými 
lidskými bytostmi, které jejich spoluobčané omezují jen proto, 
že je zbytečně podceňují?
Musí pořád někdo rozhodovat nebo mluvit za ně, když lidé s mentálním 
handicapem sami nejlépe vědí a umí říct, co jim chybí a co potřebují?
Mají asistenti z chráněného bydlení nebo rodiče-opatrovníci vodit lidi 
s mentálním handicapem za ruku, když ti chtějí žít podle svého 
ve vlastním bytě?
Mají sociální pracovníci a pedagogové vymýšlet lidem s mentálním 
handicapem život, nebo jim mají pomáhat naplňovat jejich sny, přání, 
zájmy a práva?

Autoři deseti kapitol, z nichž kniha sestává, jsou akademičtí pracovníci a soci-
ální pracovníci z České republiky, Velké Británie, Nizozemska, Estonska a Aus-
trálie, kteří se setkali v letech 2019 až 2022 při realizaci projektu podpory 
inkluze lidí s  mentálním handicapem do volnočasových aktivit. Při psaní 
svých kapitol čerpali inspiraci z rozmluv a spolupráce s obyvateli chráněného 
bydlení, v němž se projekt realizoval.
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PODPORA 
PŘÍLEŽITOSTÍ 
LIDÍ 
S MENTÁLNÍM 
HANDICAPEM

STUDIJNÍ TEXTY

Miloš Votoupal 
Hans Van Ewijk 
libor Musil 
(Editoři)

ISBN 978-80-246-5451-5
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Rok s pandemií covid-19 
Refl exe v poločase
TOMÁŠ DIVIÁK, JOSEF ŠLERKA, 
MARTIN ŠMÍD, MILAN ZAJÍČEK ( ED.)

Kniha je sborníkem z konference pořádané 
Centrem pro modelování společenských a bio-
logických procesů (BISOP) v polovině červ-
na 2021, jde tedy o jakýsi snímek stavu věcí, 
poznání a společenské diskuse v době jejího 
konání. První část představuje obecné tex-
ty, které mohou čtenáři posloužit k orientaci 
v problematice. V druhé části lze najít příspěv-
ky věnující se konkrétním problémům nasta-
lým v souvislosti s pandemií z pohledu mate-
matického modelování, logistiky, psychologie 
a sociologie. Příspěvky v závěrečné části se 
věnují zhodnocení dopadů pandemie a mož-
nostem, jak se z nich poučit. Je na čtenáři, aby 
posoudil, co z obsahu knihy s časovým odstu-
pem obstálo a co nikoli, v každém případě jde 
o zajímavý dokument o působení jedné vědec-
ké iniciativy. 

Paradigma, výzkumný 
program a přístupy ve 
vědeckém zkoumání 
FRANTIŠEK OCHRANA 

Kniha se zabývá vybranými klíčovými pro-
blémy metodologie vědy: vědeckým paradig-
matem a vědeckými přístupy. První kapitola 
zkoumá např. problém vědeckého paradigma-
tu a nesouměřitelnost paradigmat. Druhá ka-
pitola se zabývá problémem Lakatosovy me-
todologie vědeckovýzkumných programů. 
Třetí kapitola vymezuje pojem „volba přístupu 
ve vědeckém zkoumání“. Čtvrtá kapitola vy-
pracovává nový vědecký přístup, který je vý-
chodiskem ke zkoumání trajektorie sociálních 
a historických jevů. Autor jej pojmenovává „his-
toricko-evolucionistický přístup“. V jeho rám-
ci rozpracovává metodu retrográdní analýzy. 

BROŽOVANÁ, 266 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 380 KČ 
ISBN: 978-80-246-5273-3
E-KNIHA: 978-80-246-4217-8 
 VYŠLO: ÚNOR 2023

BROŽOVANÁ, 136 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 210 KČ
ISBN: 978-80-246-5355-6
E-KNIHA: 978-80-246-5375-4 
VYŠLO: LEDEN 2023

TOMÁŠ DIVIÁK
JOSEF ŠLERKA
MARTIN ŠMÍD
MILAN ZAJÍČEK 
(EDITOŘI)
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SEKniha je sborníkem z konference pořádané 
Centrem pro modelování společenských 
a biologických procesů (BISOP) v polovině 
června 2021, jde tedy o jakýsi snímek stavu 
věcí, poznání a společenské diskuse v době 
jejího konání. První část představuje obecné 
texty, které mohou čtenáři posloužit k orientaci 
v problematice. V druhé části lze najít příspěvky 
věnující se konkrétním problémům nastalým 
v souvislosti s pandemií z pohledu matematického 
modelování, logistiky, psychologie a sociologie. 
Příspěvky v závěrečné části se věnují zhodnocení 
dopadů pandemie a možnostem, jak se z nich 
poučit. Je na čtenáři, aby posoudil, co z obsahu 
knihy s časovým odstupem obstálo a co nikoli, 
v každém případě jde o zajímavý dokument 
o působení jedné vědecké iniciativy.
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František Ochrana

Paradigma,
výzkumný program
a přístupy
ve vědeckém
zkoumání
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Kniha se zabývá vybranými klíčovými 
problémy metodologie vědy: vědeckým 
paradigmatem a vědeckými přístupy. 
První kapitola zkoumá problém 
vědeckého paradigmatu, pozornost je dále 
věnována problému nesouměřitelnosti 
paradigmat, explanačnímu a výkladovému 
paradigmatu. Druhá kapitola se zabývá 
problémem Lakatosovy metodologie 
vědeckovýzkumných programů. Lakatos 
svoji metodologii rozvíjí na příkladu 
přírodních věd. Autor ukazuje, že je 
možné ji aplikovat i v oblasti jiných věd. 
Třetí kapitola vymezuje pojem „volba 
přístupu ve vědeckém zkoumání“. Na 
základě dichotomického přístupu jsou 
vymezeny a charakterizovány jednotlivé 
vědecké přístupy: tradiční a netradiční 
paradigmatický přístup, nenormativní 
a normativní přístup, induktivní 
a deduktivní přístup, aprioristický 
a relativistický přístup, evolucionistický 
versus kreacionistický přístup. Čtvrtá 
kapitola vypracovává nový vědecký 
přístup, který je východiskem ke zkoumání 
trajektorie sociálních a historických 
jevů. Autor jej pojmenovává „historicko
evolucionistický přístup“. V jeho rámci 
rozpracovává metodu retrográdní analýzy. 
Tento přístup je demonstrován na příkladu 
historického vývoje veřejné správy 
v českých zemích.
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HUMANITNÍ VĚDY – SPORT A TĚLOVÝCHOVA

Body image 
a pohybové aktivity 
mládeže 
PETR SCHLEGEL, LUDMILA FIALOVÁ

Publikace popisuje teoretická východiska pro-
blematiky týkající se vztahu k tělu, významu 
pohybových aktivit, zdravotního oslabení sou-
visejícího s životním stylem i možností hod-
nocení zdatnosti a funkčnosti těla. Všímá si 
toho zvláště u mladé generace, která vnímá 
body image s ohledem na své zdraví jako pod-
statný prvek. Do pohybového režimu mládeže 
zasahuje školní tělesná výchova. Čtenář se 
proto setká s pojmy, jako je tělesná zdatnost, 
klasifi kace, obsah výuky či držení těla, které 
jsou však nahlíženy nově. Kniha obsahuje řadu 
praktických doporučení i námětů k diskusi 
a své uplatnění nalezne zvláště v rukou peda-
gogických pracovníků.

Možnosti ovlivnění 
výkonnosti elitních 
plavců silovou přípravou 
SIMONA KUBOVÁ, RADIM JEBAVÝ, 
VLADIMÍR HOJKA 

V žádném jiném sportu, než je plavání, se rych-
leji nemění tabulky s národními a světovými 
rekordy. Naši trenéři si kladou otázku, v čem 
jsou ve světě plavci lepší než u nás. Na to nelze 
snadno odpovědět. Důvodů je nepochybně více. 
Určité kvalitativní rozdíly v přípravě nachází-
me i mimo bazén. Naše kolektivní monografi e 
se snaží propojit pohled na možná rizika pře-
tížených tělesných segmentů, konkrétně ple-
tence ramenního, a na důležité prvky zejména 
silové neplavecké přípravy.

BROŽOVANÁ, 204 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 290 KČ
ISBN: 978-80-246-5406-5
E-KNIHA: 978-80-246-5429-4  
VYŠLO: LEDEN 2023

BROŽOVANÁ, 140 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 250 KČ
ISBN: 978-80-246-5145-3
E-KNIHA: 978-80-246-5238-2 
VYŠLO: ŘÍJEN 2022

Petr Schlegel
Ludmila Fialová

Body image
a pohybové
aktivity
mládeže
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ePublikace popisuje teoretická východiska 
problematiky týkající se vztahu k tělu, 
významu pohybových aktivit, zdravotního 
oslabení souvisejícího s životním stylem 
i možností hodnocení zdatnosti a funkčnosti 
těla. Všímá si toho zvláště u mladé generace, 
která vnímá body image s ohledem na své 
zdraví jako podstatný prvek. Do pohybového 
režimu mládeže zasahuje školní tělesná 
výchova. Čtenář se proto setká s pojmy, jako 
je tělesná zdatnost, klasifi kace, obsah výuky 
či držení těla, které jsou však nahlíženy nově. 
Kniha obsahuje řadu praktických doporučení 
i námětů k diskusi a své uplatnění nalezne 
zvláště v rukou pedagogických pracovníků.  
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Simona Kubová
Radim Jebavý
Vladimír Hojka

Možnosti ovlivnění 
výkonnosti
elitních plavců
silovou přípravou
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V žádném jiném sportu, než je 
plavání, se rychleji nemění tabulky 
s národními a světovými rekordy. 
Naši trenéři si kladou otázku, 
v čem jsou ve světě plavci lepší 
než u nás. Na to nelze snadno 
odpovědět. Důvodů je nepochybně 
více. Určité kvalitativní rozdíly 
v přípravě nacházíme i mimo 
bazén. Naše kolektivní monografie 
se snaží propojit pohled na možná 
rizika přetížených tělesných 
segmentů, konkrétně pletence 
ramenního, a na důležité prvky 
zejména silové neplavecké přípravy.
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53HUMANITNÍ VĚDY – EDICE VÁCLAVA HAVLA

Why So Easily … 
Some Family Reasons 
for the Velvet Revolution 
A Sociological Essay
IVO MOŽNÝ

PŘEKLAD PHILIP JONES

Sociologický esej vychází po třech desetiletích od své-
ho vzniku v anglickém vydání. Vypráví příběh o tom, 
jak despotický socialistický stát v padesátých letech 
nejprve vyvlastnil rodinu, tedy soukromou sféru života, 
aby se nakonec dočkal toho, že rodina kolonizovala stát. 
Přenáší nás do myšlení přelomové doby svého vzniku 
a přináší stále platná vysvětlení nejníže položených 
příčin pádu starého režimu, tedy soukromých aspira-
cí a vynucených strategií velmi různých skupin beze-
jmenných sociálních aktérů starého režimu, těch dole 
i těch nahoře, které vedly nakonec k tomu, že tu nezbyl 
téměř nikdo, kdo by měl zájem na jeho dalším udržení.

Edice Václava Havla představuje navázání na intelektuální činnost myslitele, dra-
matika, disidenta a prezidenta, jehož jméno nese. Tím je  fi lozofi 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.

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-5315-0
E-KNIHA: 978-80-246-5316-7 
VYCHÁZÍ: JARO 2023

JIŽ VYŠLO:

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

Václav Havel Series

VÁCLAV
HAVEL
SERIES

Spartakiads

�e Politics of Physical 
Culture in Communist 
Czechoslovakia

KAROLINUM PRESS VÁCLAV HAVEL SERIES 
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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
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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

KAROLINUM PRESS VÁCLAV HAVEL SERIES 
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Ivo M
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o Easily …
When communism was ushered into Czechoslovakia, it was supposed 
to last forever – yet over eleven days in November 1989, this supposedly 
eternal order collapsed. Why did it fall apart so easily? 
This respected sociological essay, written in the pivotal years of 1989 
and 1990, is now available for the first time in English. Ivo Možný tells 
the story of a despotic state expropriating the Czechoslovak family and 
subjugating the personal sphere in exchange for promises of a bright 
collective future, only for the regime to be vanquished forty years 
later by the very institution it had dispossessed. The essay explains the 
reasons for communism’s downfall, examining the private aspirations 
of whole swaths of nameless social actors that left hardly anyone 
interested in keeping the regime afloat. 

“If we had known ourselves better, we could have spared ourselves 
some surprises later on. Ivo Možný’s method of inquiry is unique and 
unparalleled to this day.”
Jiří Suk, Czech Academy of Sciences

ISBN 978 -80 -246 -5315- 0

Václav Havel Series

KAROLINUM PRESS VÁCLAV HAVEL SERIES 

Ivo 
Možný
Why So 
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HUMANITNÍ VĚDY – EDICE VIZUÁLNÍ KULTURA

Ne-lidská fotografi e 
JOANNA ZYLINSKA

PŘEKLAD ROBERT SILVERIO 

Ne-lidská fotografi e hledá koncepční rámec pro takové 
pochopení obrazových médií, jejich vizuality a percepce, 
jaké odpovídá situaci, kde člověk nefi guruje jako objekt, 
aktér ani adresát. V tomto ohledu  jsou totiž klasické 
teo rie fotografi e, které se zaměřují na indexikalitu nebo 
pěstují konvenční narativ člověk versus stroj, už bez 
užitku. Zylinska proto přesouvá pozornost na ne-repre-
zentativní aspekty fotografi cké tvorby. S jejich pomocí 
představuje fotografi i jako životodárnou sílu, formativ-
ní životní činnost i médium, které má moc adekvátně 
reagovat na mezní situaci, v níž se lidstvo a tato plane-
ta ocitají.

S rozšířením fi lmu, televize a nových médií jsme každodenně doslova zaplaveni 
obrazy a vizualita se stává dominantní a často prvoplánovou a manipulativní brá-
nou vnímaní světa. Studium vizuální kultury tak může dopomoci k lepší orientaci 
a dekódování skrytých významů v komunikaci. Edice Vizuální kultura je zamě-
řena na širší odbornou veřejnost a čtenáře se zájmem o obraz, vizualitu, vizuální 
kulturu, fotografi i, fotožurnalistiku a další formy obrazu a jeho fungování ve spo-
lečnosti. Přináší aktuální díla zabývající se obrazovou tematikou, původní texty 
domácích autorů, stejně jako překlady důležitých a aktuálních zahraničních textů.

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4963-4
VYCHÁZÍ: JARO 2023

JIŽ VYŠLO:
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V edici Vizuální 
kultura vyšlo: 

W. J. T. Mitchell 
Teorie obrazu –
Eseje o verbální 
a vizuální reprezentaci
2016

Alena Lábová
Česká novinářská 
fotografie 1945–1989
2019

Fred Ritchin
Snímání rámu 
2020

Karolinum

 Filip
Láb   www.karolinum.cz

ISBN 978-80-246-4760-9
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Fotografie, které pořizujeme 
dnešní generací mobilních telefonů 
a digitálních fotoaparátů, vznikají
způsobem, který se radikálně liší 
od tradičních fotografických principů.
Jejich povaha je algoritmická:
zmáčknutím spouště uvádíme do chodu
množství komplikovaných výpočetních
úkonů, jejichž samotná existence 
i funkce nám unikají. Aktivní lidský
prvek hraje stále menší roli, narůstá
význam umělé inteligence a sama
vizualita začíná mít výpočetní povahu;
do nové éry vstoupily i fotografické
manipulace a jejich vnímání ve
fotožurnalismu. Filip Láb tuto éru
popisuje s nevšedním zaujetím, 
s citem pro technický detail i étos
fotografické práce.

Vizuální 
kultura
S rozšířením filmu, televize
a nových médií jsme každo-
denně doslova zaplaveni
obrazy a vizualita se stává
dominantní a často prvo-
plánovou a manipulativní
bránou vnímání světa. 
Studium vizuální kultury
může dopomoci k lepší 
orientaci ve skrytých 
významech komunikace 
a k jejich dekódování.
Edice Vizuální kultura
je zaměřena na širší odbor-
nou veřejnost a čtenáře 
se zájmem o obraz, 
vizualitu, vizuální kulturu,
fotografii, fotožurnalistiku
a další formy obrazu a jeho
fungování ve společnosti.
Přináší aktuální díla 
zabývající se obrazovou 
tematikou, původní 
texty domácích autorů,
stejně jako  překlady 
důležitých a aktuálních 
zahraničních textů. 
Edici řídí Filip Láb.

Post-digi.qxp_Obalka Digi  26.03.2021  19:32  Stránka 1

Snímání
rámu

Fr
ed

R
itc

hi
n:

Sn
ím

án
ír
ám

u

V edici Vizuální
kultura vyšlo:

W. J. T. Mitchell
Teorie obrazu –
Eseje o verbální
a vizuální reprezentaci
2016

Alena Lábová
Česká novinářská
fotografie 1945–1989
2019

Karolinum

Fred
Ritchin

Fotožurnalismus zaznamenával
dění světa s nadějí, že pohne
svědomím společnosti.
Miliardy dostupných fotografií
z nejrůznějších zdrojů, devalvace
práce žurnalistů, proměna médií
a současné společensko-politické
klima ale zpochybňují jeho
základní funkci. Ritchinova třetí
kniha o budoucnosti fotografie
se ptá, jaké možnosti vizuálním
médiím zůstaly, mají-li obrazy
i nadále měnit naše myšlení
a přístup ke světu.

Vizuální
kultura
S rozšířením filmu, televize
a nových médií jsme každo-
denně doslova zaplaveni
obrazy a vizualita se stává
dominantní a často prvo-
plánovou a manipulativní
bránou vnímání světa.
Studium vizuální kultury
může dopomoci k lepší
orientaci ve skrytých
významech komunikace
a k jejich dekódování.
Edice Vizuální kultura
je zaměřena na širší odbor-
nou veřejnost a čtenáře
se zájmem o obraz,
vizualitu, vizuální kulturu,
fotografii, fotožurnalistiku
a další formy obrazu a jeho
fungování ve společnosti.
Přináší aktuální díla
zabývající se obrazovou
tematikou, původní
texty domácích autorů,
stejně jako překlady
důležitých a aktuálních
zahraničních textů.
Edici řídí Filip Láb.

www.karolinum.cz

ISBN 978-80-246-3989-5
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Karolinum

Alena
Lábová

Publikace mapuje proměny novinářské
fotografie a nahlíží možnosti jejího
uplatnění v české mediální krajině druhé
poloviny 20. století. Rekapituluje postavení
fotožurnalismu, jeho role a úrovně
v jednotlivých vývojových etapách a snahy
českých publicistů o vytvoření teoretických
rámců. Mezi dobovými fotoreportéry
a fotožurnalisty si autorka vybírá především
ty, kteří svým pochopením pro fotografii
a její nekonvenční uplatňování přesahovali
obecně prosazované a akceptované
standardy. Fotografy, kteří fotografii
nevnímali jako ilustrační doprovod bez
jakýchkoli žurnalistických ambicí a svojí
prací v redakcích časopisů, jako byl Svět
v obrazech, Mladý svět nebo Stadión,
ovlivňovali vizuální vkus čtenářů.

Vizuální
kultura
S rozšířením filmu, televize
a nových médií jsme každo-
denně doslova zaplaveni
obrazy a vizualita se stává
dominantní a často prvo-
plánovou a manipulativní
bránou vnímání světa.
Studium vizuální kultury
může dopomoci k lepší
orientaci ve skrytých
významech komunikace
a k jejich dekódování.
Edice Vizuální kultura
je zaměřena na širší odbor-
nou veřejnost a čtenáře
se zájmem o obraz,
vizualitu, vizuální kulturu,
fotografii, fotožurnalistiku
a další formy obrazu a jeho
fungování ve společnosti.
Přináší aktuální díla
zabývající se obrazovou
tematikou, původní
texty domácích autorů,
stejně jako překlady
důležitých a aktuálních
zahraničních textů.
Edici řídí Filip Láb.

www.karolinum.cz

ISBN 978-80-246-3713-6

9 788024 637136
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Publikace je souborem esejí, které se věnují
jednotlivým aspektům vztahu textu a obrazu.
Mitchell rozebírá reprezentace obrazové i verbální,
souvislosti obrazu a jazyka, a to vše dokládá na
velmi široké škále praktických ukázek z každoden-
ního života. Základem Mitchellova přístupu k obra-
zům (a nejen k nim) je interdisciplinarita: jeho
hlavní argument pro multidisciplinární náhled vy-
chází z obavy, že důkladná lingvistická interpretace
obrazů fakticky brání jejich hlubšímu porozumění.
Kouzlem jeho textů je, že se v nich nenásilně potká-
vají William Blake, dinosauři z Jurského parku,
Nelson Goodman, přímý přenos CNN, Spike Lee,
Erwin Panofsky a Oliver Stone.

Mitchell dochází k závěru, že obrazům, které
nás obklopují, se sice nemůžeme bránit, ale můžeme
jim lépe rozumět, a tak činit svět lepším. Kniha je
vhodnou vstupní branou do světa obrazů, nástrojem
a pomůckou pro lepší pochopení vizuální složky
světa, ve kterém žijeme.

Karolinum

Vizuální
kultura
S rozšířením filmu, televize
a nových médií jsme každo-
denně doslova zaplaveni
obrazy a vizualita se stává
dominantní a často prvo-
plánovou a manipulativní
bránou vnímání světa.
Studium vizuální kultury
může dopomoci k lepší
orientaci ve skrytých
významech komunikace
a k jejich dekódování.
Edice Vizuální kultura
je zaměřena na širší odbor-
nou veřejnost a čtenáře se
zájmem o obraz, vizualitu,
vizuální kulturu, fotografii,
fotožurnalistiku a další
formy obrazu a jeho fungo-
vání ve společnosti. Přináší
aktuální díla zabývající se
obrazovou tematikou,
původní texty domácích
autorů, stejně jako překlady
důležitých a aktuálních
zahraničních textů.
Edici řídí Filip Láb.

Eseje
o verbální
a vizuální
reprezentaci

www.karolinum.cz
ISBN 978-80-246-3202-5

9 788024 632025
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Kosmické stromy 
a magické portály 
Náboženství 
a alternativní spiritualita 
v mayských studiích
ZUZANA MARIE KOSTIĆOVÁ 

Kniha je sondou do různých pojetí mayského 
náboženství, jak se objevují v dějinách mayis-
tiky. Na jedné straně se rozsáhle věnuje teo-
retickým a metodologickým přístupům, které 
obor upřednostňoval, a ukazuje vzájemné vzta-
hy mayistiky a religionistiky zvláště v druhé 
polovině 20. století. Na druhé straně pak ma-
puje způsob, jakým do oboru nepozorovaně 
pronikaly  také dílčí motivy západního esote-
rismu a později i alternativní spirituality.

Buddhismus v židovských 
náboženských textech 
18.–21. století 
ALEŠ WEISS

Monografi e sleduje židovskou náboženskou te-
matizaci buddhismu od konce 18. století až po 
současnost. Činí tak za pomoci podrobné tex-
tové analýzy, jejímž cílem je ukázat základní 
osy kontextualizace buddhismu v židovských 
náboženských textech a jeho podíl na formo-
vání moderního judaismu. Autor předkládá tři 
na sebe navazující modely fungování buddhis-
mu v židovské náboženské literatuře. Jedná se 
o buddhismus jako nástroj polemiky a sebede-
fi nice, buddhismus jako formu univerzalistic-
ké spirituality plně kompatibilní s judaismem 
a konečně buddhismus jako náboženského 
konkurenta judaismu představujícího ohrožení 
jeho sociální i ideové integrity. 

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-5505-5
E-KNIHA: 978-80-246-5543-7 
VYCHÁZÍ: JARO 2023

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-5444-7
E-KNIHA: 978-80-246-5466-9  
VYCHÁZÍ: JARO 2023

Zuzana Marie Kostićová

Kosmické stromy
a magické portály
Náboženství
a alternativní spiritualita
v mayských studiích
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Je to právě kontext polemiky 
a sebedefi nice, v němž se ob-
jevují první významné zmín-
ky o buddhismu v židovských 
textech. Jejich prostřednictvím 
buddhismus poprvé vstupuje do 
zorného pole židovských autorů 
a čtenářů jejich textů. I když 
s příchodem snahy o vypořádá-
vání se s buddhismem ze stra-
ny evropských fi losofů [...]  prvek 
„senzační etnografi e“ mizí, po-
lemický charakter tematizace 
buddhismu se neztrácí. 
— z úvodu autora
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Kniha je sondou do různých pojetí mayského 
náboženství, jak se objevují v dějinách mayis-
tiky. Na jedné straně se rozsáhle věnuje teo-
retickým a metodologickým přístupům, které 
obor upřednostňoval, a ukazuje vzájemné vzta-
hy mayistiky a religionistiky zvláště v druhé 
polovině 20. století. Na druhé straně pak ma-
puje způsob, jakým do oboru nepozorovaně 
pronikaly  také dílčí motivy západního esote-
rismu a později i alternativní spirituality.

Buddhismus v židovských 
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ALEŠ WEISS

Monografi e sleduje židovskou náboženskou te-
matizaci buddhismu od konce 18. století až po 
současnost. Činí tak za pomoci podrobné tex-
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náboženských textech a jeho podíl na formo-
vání moderního judaismu. Autor předkládá tři 
na sebe navazující modely fungování buddhis-
mu v židovské náboženské literatuře. Jedná se 
o buddhismus jako nástroj polemiky a sebede-
fi nice, buddhismus jako formu univerzalistic-
ké spirituality plně kompatibilní s judaismem 
a konečně buddhismus jako náboženského 
konkurenta judaismu představujícího ohrožení 
jeho sociální i ideové integrity. 
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Encyklopedie Církve 
československé husitské 
ZDENĚK R. NEŠPOR A KOL.

Církev československá (husitská) byla po vět-
šinu 20. století druhou nejpočetnější českou 
církví, i dnes patří mezi nejvýznamnější nábo-
ženské organizace. Je v mnoha ohledech svě-
tovým unikátem. Její vznik před sto lety byl 
v rámci jediného národního společenství nej-
větším církevním rozkolem od časů reformace. 
Kniha přibližuje nejen obecné, ale především 
lokální a regionální rozměry těchto snah. Po-
skytuje základní informace o vzniku a vývoji 
všech jednotlivých náboženských obcí a dal-
ších organizačních útvarů církve stejně jako 
shrnující kapitoly o její historii, teologii a litur-
gice, vývoji sakrální architektury a proměnách 
členské základny. 

Kolektivní paměť 
v bibli a křesťanství 
Od teoretických otázek 
k praktickým aplikacím
DÁVID CIELONTKO, FILIP ČAPEK ( ED.)

 Kniha přibližuje konstruktivní využití podně-
tů vycházejících z různých podob teorie kolek-
tivní paměti v biblických studiích a současně 
s nimi vede kritický rozhovor. Ve třinácti ka-
pitolách se zabývá teoretickými otázkami na 
poli fi lozofi e i různými pokusy o aplikaci v ob-
lasti biblických textů, dějin Izraele a raného 
křesťanství. Poskytuje tak představu o mož-
ném přínosu teorie kolektivní paměti pro bib-
listiku, ale i o jejích problematických místech 
a limitech.

VÁZANÁ, 466 STRAN, 1. VYDÁNÍ 
CENA: 450 KČ
ISBN: 978-80-246-5357-0
E-KNIHA: 978-80-246-5364-8 
VYŠLO: PROSINEC 2022

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-5099-9
E-KNIHA: 978-80-246-5138-5 
VYCHÁZÍ: JARO 2023

ENCYKLOPEDIE 
CÍRKVE 

ČESKOSLOVENSKÉ 
HUSITSKÉ
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Zdeněk R. Nešpor
a kol.

Dávid Cielontko
Filip Čapek
editoři

Kolektivní paměť
v bibli a křesťanství 
Od teoretických otázek
k praktickým 
aplikacím 
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O pohřbech 
a pohřbívání 
PETR PIŤHA

Kniha prof. Piťhy O pohřbech a pohřbívání ve 
své první části nabízí s nadhledem a v nefor-
málním tónu historizující přehled o posledních 
věcech člověka, se kterými se většina lidí se-
tkává v rozpoložení smutku ze ztráty, úzkosti 
z osamění a pocitu bezmoci. 

Slova duchovní útěchy  v souboru promluv 
a kázání z let 2001–2022 jsou  v druhé čás-
ti knihy nejen povzbuzením pro pozůstalé, ale 
i příkladem pro budoucí kleriky, jak při posled-
ním rozloučení citlivě formulovat lidské i Boží 
odpuštění a projevem  pokory dojít ke smíření 
s nevyhnutelným a k víře v pokračování života.

Bible, Christianity, 
and Culture 
Essays in Honor 
of Professor Petr Pokorný
PAVOL BARGÁR (ED.)

PŘEKLAD JOYCE J. MAULER

U zrodu této knihy stál projekt vedený Petrem 
Pokorným, zaměřený na zkoumání biblických 
kořenů křesťanské kultury, a výsledkem měla 
být koherentní kolektivní monografi e na  dané 
téma. V důsledku  jeho neočekávaného úmrtí 
na začátku roku 2020 však nemohl být usku-
tečněn podle původního plánu. Ve výsledku 
 tak jde spíše o volný soubor statí, které zkou-
mají rozličné aspekty Bible a křesťanství v je-
jich vztahu ke kultuře. První část se soustředí 
na speciální biblistická témata, druhá pak sle-
duje historické, filo zofické a kulturní souvis-
losti. Autorem dvou statí je i sám profesor Po-
korný a celá kniha je věnována  jeho památce.

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4196-6 
E-KNIHA: 978-80-246-5545-1
VYCHÁZÍ: JARO 2023

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ
ISBN: 978-80-246-5407-2
VYCHÁZÍ: JARO 2023

Petr Piťha

O pohřbech
a pohřbívání
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MKniha prof. Piťhy O pohřbech a pohřbívání ve své 

první části nabízí s nadhledem a v neformálním 
tónu historizující přehled o posledních věcech 
člověka, se kterými se většina lidí setkává 
v rozpoložení smutku ze ztráty, úzkosti z osamění 
a pocitu bezmoci.

Slova duchovní útěchy v souboru promluv 
a kázání z let 2001–2022 jsou v druhé části knihy 
nejen povzbuzením pro pozůstalé, ale i příkladem 
pro budoucí kazatele, jak při posledním 
rozloučení citlivě formulovat lidské i Boží 
odpuštění a projevem pokory dojít ke smíření 
s nevyhnutelným a k víře v pokračování života.
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LÉKAŘSKÉ VĚDY

Neurochirurgie 
VLADIMÍR PŘIBÁŇ , JAN MRAČEK (ED.)

Učebnice je základním materiálem pro vý-
uku oboru na lékařských fakultách. Společně 
s přednáškami a praktickými cvičeními tvo-
ří souhrn informací pro přípravu na zkouš-
ku z neurochirurgie. Aktuální text s bohatou 
grafickou dokumentací poskytne informace 
i mladým rezidentům v oboru, pro něž může být 
zdrojem informací při studiu k atestaci z neu-
rochirurgie. Kniha je členěna na část obecnou 
a speciální. V obecné části byl kladen důraz 
na neurologicko-neurochirurgickou propedeu-
tiku, zejména na klinické vyšetření pacienta. 
Ve speciální části upozorňujeme na začlenění 
nové klasifi kace CNS tumorů z roku 2021 a na 
moderní trendy v terapii cévních onemocnění 
mozku.

Základy anesteziologie 
a intenzivní medicíny
PAVEL MICHÁLEK, JAN KUNSTÝŘ, 
JAN BLÁHA, ALEŠ POŘÍZKA

Anesteziologie i perioperační a intenzivní me-
dicína jsou dynamicky se rozvíjející obory, kte-
ré mají přesah do většiny ostatních odvětví 
medicíny. Učební text obsahuje souhrn látky 
prezentované studentům všeobecného lékař-
ství během předmětu „Anesteziologie a neod-
kladná péče“. Zahrnuje přehled kardiopulmo-
nální resuscitace podle platných doporučení, 
anesteziologickou anatomii, fyziologii, pato-
fyziologii i farmakologii a také stručné postu-
py perioperační a pooperační anesteziologické 
péče u jednotlivých operačních oborů. Velká 
část textu je věnována postupům urgentní 
a intenzivní medicíny, včetně diferenciální dia-
gnostiky a komplexní terapie.

VÁZANÁ, 282 STRAN, 2. VYDÁNÍ 
CENA: 380 KČ
ISBN: 978-80-246-3688-7
E-KNIHA: 978-80-246-5456-0 
VYŠLO: PROSINEC 2022

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ
ISBN: 978-80-246-5169-9
E-KNIHA: 978-80-246-5286-3
VYCHÁZÍ:  JARO/LÉTO 2023 
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Neurochirurgie  
Vladimír Přibáň
Jan Mraček
(ed.)

K A R O L I N U M

Publikace přináší systematicky a  přehledně uspořádané informace o  oboru 
neurochirurgie v rozsahu, který je potřebný pro studenty všeobecného lékařství. 
Aktuální text s bohatou gra  ckou dokumentací poskytne informace i mladým 
rezidentům v oboru, pro něž může být zdrojem informací při studiu k atestaci 
z neurochirurgie. 
Učebnice je členěna na část obecnou a speciální. Shrnuje současné poznatky 
z obecné patofyziologie chirurgicky řešitelných stavů nervového systému, uvádí 
indikační kritéria a možnosti chirurgické léčby postižení centrálního a perifer-
ního nervového systému. 
Kniha navazuje na skripta Neurochirurgie, jejichž editorem byl zesnulý MUDr. 
Luděk Navrátil, Ph.D. Původní texty, při jejichž tvorbě byl dr. Navrátil klíčovým 
autorem, byly aktualizovány a rozšířeny. Tvoří páteř zejména obecné části knihy. 
Věnujeme  učebnici jako vzpomínku tomuto našemu kolegovi a spoluautorovi.

Neurochirurgie obalka_hrb 21,5mm.indd   1Neurochirurgie obalka_hrb 21,5mm.indd   1 29.11.2022   9:0329.11.2022   9:03
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Kočka se čtyřmi ocasy 
Lidé v roce 2023
FRANTIŠEK KOUKOLÍK

Třetí soubor padesáti drobných esejů populari-
zátora vědy Františka Koukolíka plynule nava-
zuje na předchozí knížky Chlap kousl psa (2021) 
a Břevno v oku (2022) (obě v Nakladatelství Karo-
linum). Dodržuje již nastavenou věcnou i formální 
strukturu abecedního uspořádání textů zpracová-
vajících aktuální poznatky a trendy soudobé vědy, 
tak jak je autor čerpá ze špičkových světových 
odborných publikací a časopisů (prameny jsou 
uvedeny za každým textem) a jak to čtenář zná již 
z předešlých dvou knih.

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-5469-0
E-KNIHA: 978-80-246-5489-8 
VYCHÁZÍ: JARO 2023
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Hledání smyslu 
KAREL HVÍŽĎALA, JIŘÍ PŘIBÁŇ

V Hledání smyslu se autoři vracejí k tomu, co je 
provázelo po celé roky práce na dříve vydaných 
knihách společných rozhovorů: zda se ke všem 
těm právním, historickým a etickým tématům 
váže ještě cosi obecnějšího, hledání samotného 
smyslu existence člověka i společnosti. Hledání 
smyslu znamená schopnost určit rozdíl mezi tím, 
co nás přesahuje a zůstává nám nepřístupné, tedy 
transcendencí, a tím, jak si tento přesah převádí-
me do imanentního světa naší kultury, umění nebo 
společenských pravidel. A protože právě o tom 
s gustem a zalíbením oba autoři diskutují, zůstává 
jejich kniha, navzdory svým velkým ambicím, pře-
devším čtenářsky atraktivní.

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ
VYCHÁZÍ: KVĚTEN 2023

Karel 

Hvížďala
Jiří 

Přibáň

Hledání
smyslu
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BELETRIE – MODERN CZECH CLASSICS

Transfi gured Night 
LIBUŠE MONÍKOVÁ

PŘEKLAD ANNE POSTEN

Píše se rok 1992, od pádu komunismu uběhly tři roky, 
Československo se chystá rozdělit na dva samostat-
né státy a věhlasná tanečnice a choreografka Leono-
ra Marty se vrací domů. P o návratu do země, kterou 
opustila, musí čelit třem vztahům: k městu svého mládí, 
k minulosti své vlasti a novému románku s německým 
ctitelem, Thomasem Aspergerem. Vzhledem k tomu, že 
Thomas je potomkem odsunutých sudetských Němců, 
jsou všechny tři vztahy neoddělitelně propojeny. Ro-
mán, který poprvé vyšel v roce 1995 v němčině, vypráví 
příběh hrdinky, která sdílí stejný osud s jeho autorkou. 
Provádí čtenáře jejím rodným městem a současným 
světem. Transfi gured Night je mistrovským dílem české 
literatury, které čerpá inspiraci z osobitého stylu Leo-
še Janáčka a Thomase Pynchona. Je důkazem toho, že 
národní literatura nemusí být psaná v jediném jazyce.

V ediční řadě Modern Czech Classics vychází překlady významných děl čes-
ké literatury do světových jazyků. Zahraniční čtenář má tak možnost seznámit 
se s díly, která zachycují 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.

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-5172-9
E-KNIHA: 978-80-246-5302-0 
VYCHÁZÍ: JARO 2023

JIŽ VYŠLO:
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61BELETRIE – DÍLO KARLA ŠIKTANCE

Dílo 9 
KAREL ŠIKTANC 

Devátým svazkem se uzavírá Dílo Karla Šik-
tance. Jeho uspořádání a postupné vydání 
před více než dvaceti lety iniciovalo a básní-
kovi nabídlo Nakladatelství Karolinum. Závě-
rečný svazek zahrnuje texty vzniklé v letech 
2014–2019, vydané nejprve v jednotlivých 
sbírkách a nyní shromážděné v knize Dílo 9.
Svazek obsahuje sbírky Na Knížecí (Pražská 
preludia), Horniny, Ubírati se, Opovážení a je 
doplněn devíti básněmi v oddílu Z pozůstalosti. 
Celek završuje příloha sestavená z reprodukcí 
originálních strojopisů i rukopisů posledních 
básní.

Dílo 9 i celý vydavatelský projekt zakončuje 
bilanční ediční komentář prof. Jiřího Brabce.

VÁZANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-5168-2
E-KNIHA: 978-80-246-5382-2 
VYCHÁZÍ: JARO 2023
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 JMENNÝ REJSTŘÍK

Bargár, Pavol 57
Bláha, Jan 58
Blommaert, Jan 34
Bourdieu, Pierre 24
Brčák, Marek 29
Buchtele, Tomáš 35
Bureš, Jan 31
Buriánek, Jiří 47

Cielontko, Dávid 56
Cvejnová Skalická, Bronislava 

10, 25, 29
Cvrček, Lukáš 31

Čapek, Filip 56
Čechura, Jaroslav 28
Čeňková, Jana 38
Čermák, Petr 35
Čermáková, Iveta 18, 33

Diviák, Tomáš 51
Ducreux, Marie-Élizabeth 29

Ďurčo, Michal 30

van Ewijk, Hans 50  

Fialka, Jiří 31
Fialová, Ludmila 52
Fiedor, David 50
Fikarová, Lucie 32  
Foucault, Michel 6, 23
Fučíková, Milena 39

Giddens, Anthony 46

Hajdinová, Eva 31
Hallon, Ľudovít 30
Hellerová, Kristina 33
Herold, Kryštof 34
Hladík, Radim 40
Hojka, Vladimír 52
Homolková, Kamila 34
Honč, Petr 33  
Hubka Albert, Gwendolyn 22
Hutcheonová, Linda 36
Hvížďala, Karel 8, 59   

Janišová, Míla 41
Jebavý, Radim 52  
Jedličková, Alice 39
Jirsa, Jakub 41
Jones, Philip 53

Kasáková, Zuzana 44  
Keller, Jan 48, 49
Klír, Tomáš 28
Kohák, Erazim 20, 49
Kopecká, Tereza 32
Kostićová, Zuzana Marie 55
Koťátková, Adéla 35
Koukolík, František 59
Křížová, Eva 45
Kubová, Simona 52  
Kunštýř, Jan 58

Lídl, Václav 44

Mandzák, Daniel Atanáz 31
Matějčková, Tereza 12, 24
Mauler, Joyce J. 57
Michálek, Pavel 58
Moníková, Libuše 60
Moravcová, Mirjam 22
Možný, Ivo 53
Mraček, Jan 16, 58
Mrva, Jan 35
Musil, Libor 50
Musilová, Markéta 36
Müller, Karel 46

Nešpor, Zdeněk R. 56

Ochrana, František 51

Pelikán, Čestmír 6, 23
Petříček, Jan 24
Piťha, Petr 57
Podaná, Zuzana 47
Pokorný, Martin 37
Poláková, Dora 38
Pořízka, Aleš 58
Posten, Anne 60
Přibáň, Jiří 8, 59
Přibáň, Vladimír 16, 58
Přívratská, Jana 33 

Rabaté, Dominique 37
Rádková, Adéla 31
Ryšavý, Dan 50  

Sabol, Miroslav 30
Schlegel, Petr 52  
Schnerb, Bertrand 10, 25
Schwarzová, Zuzana 43
Silverio, Robert 54
Stellner, František 14, 27
Stranjik, Helena 35
Strouhal, Martin 41
Stříbrná, Adéla 29
Svobodová, Zuzana 42

Šiktanc, Karel 4, 61  
Šlerka, Josef 51
Šmahel, František 2, 26
Šmíd, Marek 31
Šmíd, Martin 51
Štemberk, Jan 30

Ther, Philipp 43

Votoupal, Miloš 50  

Weiss, Aleš 55
Weiss, Tomáš 44

Zajíček, Milan 51
Zylinska, Joanna 54
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63ČASOPISY

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.

Acta Medica (Hradec Králové)
AUC Geographica
AUC Historia Universitatis Carolinae
 Pragensis
AUC Interpretationes
AUC Iuridica
AUC Kinanthropologica
AUC Philologica
AUC Philosophica et Historica
AUC Studia Territorialia
AUC Theologica
Central European Journal
 for Contemporary Religion
Envigogika
European Journal of Environmental
 Sciences
Historická sociologie
Ibero-Americana Pragensia
Orbis scholae
Praehistorica
Prague Medical Report
Právněhistorické studie
 Refl exe
Scientia in educatione

REFLEXE
FILOSOFICKÝ ČASOPIS

61

Vladislav Obrazy Sókrata
Suvák	 v Diónových Řečech

Matyáš Aristotelská logika jako nástroj
Havrda řešení problémů

Vít Čtení literárního díla
Zeman	 jako fenomenologický problém

Thomas Nagel Absurdno

Jakub Ber to s humorem.
Čapek Camus aNagel ve sporu o absurdno

Rush Rhees Wittgensteinovi stavitelé

Ondřej Rheesovi Stavitelé.
Beran Krok za Wittgensteina?

Kamila Rozhovor:
Pacovská Lesky a bídy současné

Ondřej Švec české filosofie

Vojtěch Nejen o nerozumnosti
Šimek sebeusmrcení
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21ČTĚTE V TOMTO ČÍSLE

Je třeba se ptát, s jakou autoritou by měl filosof vstupovat
do veřejné debaty. Doba, kdy tak mohl činit díky autoritě
universálního intelektuála, schopného promlouvat v pondělí
za dělnické hnutí, ve středu za všechny psance této
Země a o víkendu diktovat spisovatelům, jak se správně
„angažovat“, už jistě pominula. Otřesení takovéto pozice,
která pojednávala o palčivých otázkách současnosti ze
zdánlivě nadřazeného postavení, velmi pravděpodobně
souvisí i s nedůvěrou v universální smysl historického dění,
jež by se ubíralo všem kotrmelcům navzdory jediným směrem
definovatelným právě filosofií dějin. Může tedy filosof
promlouvat k politickým otázkám jinak než z pozice občana?
Snad by mohl minimálně poukázat na nesamozřejmost
některých metafor, které nevědomky vedou naše myšlení
a jednání, mimo jiné ozřejměním kontextu, v němž vznikly.
Nebo alespoň nabídnout jistou zpřehledňující analýzu
probíhajícího sporu, aniž by si však zastíral, že i on je jedním
z jeho účastníků, a nikoli nadstranickým arbitrem.

Z rozhovoru s Kamilou Pacovskou
a Ondřejem Švecem

Reflexe 61_8285_obalka_hrb 9mm.indd   1Reflexe 61_8285_obalka_hrb 9mm.indd   1 16.02.22   9:4416.02.22   9:44
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E-KNIHY

E -knihy Nakladatelství Karolinum

nabízíme více než  1000 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 tiš-
těné a elektronické verze textu

v elektronické podobě nabízíme texty odborné 
i pro širší veřejnost, včetně bestselerů 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, kos-
mas.cz, martinus.cz, martinus.sk, palmknihy.
cz, Google Books/Play, monografi e v angličtině 
také na Amazon.com a v Apple Book Store

e-knihy jsou nově přístupné i formou předplat-
ného 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 zaměstnan-
cům UK

podrobné informace, jak číst a stahovat naše 
e -knihy, naleznete na  https://karolinum.cz/
informace-a-sluzby/e-knihy
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Vybíráme z našich titulů
Humanitní vědy
Antropologie
Filozofi e – edice Dějiny politické fi lozofi e
Filozofi e – edice Myšlení současnosti
Historie – edice Medievistika
Historie
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