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v letošním katalogu publikací Univerzity Karlovy v Praze,
Nakladatelství Karolinum najdete informace o našich nových
a připravovaných titulech. Ty jsou pak doplněny reprezentativním
výběrem dříve vydaných publikací, které se k čerstvým novinkám
úzce vážou a které by neměly uniknout vaší pozornosti.
Kompletní údaje o všech našich knihách, učebních textech
užívaných na jednotlivých fakultách Univerzity Karlovy a dostupné
starší produkci naleznete na našich internetových stránkách
(http://cupress.cuni.cz). Údaje jsou průběžně aktualizovány,
součástí prezentace jsou anotace, obsahy knih, odborné posudky,
recenze z tisku či ukázky.
Na internetových stránkách najdete i elektronické knihkupectví,
jehož prostřednictvím nabízíme veškerou naši produkci za
výhodné ceny. Základní internetová sleva činí 15 %. Pravidelným
zákazníkům poskytujeme množstevní slevy a zvýhodňujeme také
studenty a pedagogy Univerzity Karlovy. Až 30 % ceny pak ušetříte,
objednáteli si vybrané publikace předem (vydání knihy do dvou
měsíců od objednání zaručujeme).
Děkujeme vám za vaši dosavadní přízeň a věříme, že i v letošním
roce si z nabídky Nakladatelství Karolinum vyberete a naše knihy
naleznou důležité místo ve vaší knihovně.
Nakladatelství Karolinum
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vydáno: duben 2008

petrusek, Miloslav

… ať je stůl
k pohoštění prostřený
Úvahy a eseje
k 660. výročí založení
univerzity Karlovy v praze
Vázaná, 240 str., 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑1448‑9, cena: 250 Kč

K letošnímu výročí 660 let od založení Univer
zity Karlovy přispívá Nakladatelství Karolinum
ojedinělou publikací. Autorem záměrně netra
diční pocty alma mater české vzdělanosti je pro
fesor sociologie Miloslav Petrusek. Tato výrazná
osobnost novodobé historie univerzity splňuje
všechny předpoklady pro zasvěcený a zároveň
poutavý pohled na její minulou i současnou
podobu. Na jednu stranu je s ní autor velmi
úzce spjat svou dlouholetou praxí – vyučuje
zde, v devadesátých letech byl děkanem fakul
ty sociálních věd a na přelomu tisíciletí působil
ve funkci prorektora UK – na druhou stranu vůči
ní má profesionální odstup a nadhled potřebný
k nezaujaté a originální perspektivě.
Soubor jeho úvah a esejů, který si do názvu ve
tkl slova ze Zakládací listiny Univerzity Karlovy
z roku 1348, je koncipován tak, že nesupluje ani
nesleduje již existující čtyřsvazkové Dějiny (vy
dalo Karolinum v letech 1995–1998), ale jde na
příč dějinami a obory, událostmi a příběhy a hle
dá jejich skryté souvislosti. Propojuje tak tradici
s aktualitou, historické se svrchovaně součas
ným a vážné s lehce groteskním v perspektivě,
která překračuje horizont „společnosti vědění“
směrem k „informační“ či „globální společnos
ti“ a roli, jakou v ní Univerzita Karlova zastává
a také bude zastávat v nadcházejících letech.
V jedenácti volně komponovaných oddílech
se Petruskovi daří připomenout dnes už vše
obecné, závazné a zavazující dědictví – světlých
i temných let minulosti –, které nám univerzita
zanechává, stejně jako příběhy, osobnosti a tex
ty obohacující celek o subjektivní vizi (Deset svě
tů Karlovy univerzity, Doctores honoris causa či

uniVerzita KarlOVa V praze naKlaDatelství Karolinum

kapitoly nahlížející téma z pohledu modernity
a postmoderny, inspirace osobností Zygmunta
Baumana a dalších). Zastavuje se i u každoden
ní praxe v chodu UK, ať už ve vztahu k vyučují
cím či studentům, důraz však vždy klade na pře
sah za tento rozměr – směrem ke „kulturní
každodennosti“, k hlubším otázkám vzdělávání
a vědění, zahraničnímu kontextu či úloze no
vých technologií v celé struktuře univerzitních
aktivit.
Nelze si představit, že by živá, proměňující
se a inspirativní tvář současné Univerzity Kar
lovy našla lepší svědectví, než je přítomná slav
nostní, a přesto naprosto neformální a otevřená
kniha.
OBsah
Otevřená univerzita v otevřené společnosti / Deset světů
Karlovy univerzity / Hrdinové a mučedníci – základ tradi
ce a vzory hodné následování / Zrada vzdělanců: Karlovo
učení ve stínu totalitních diktatur / Z Albertova do Ka
rolina aneb život studentský život veselý? / I vychovatel
musí být vychováván / Od bakaláře k bakaláři aneb jsme
opravdu přetitulováni? / Doctores honoris causa / Kni
hy, knihovny a nové technologie na Univerzitě Karlově /
Vzdělanost, kultura a umění / Závěrem: Namíchej si každý
svůj koktejl, nebo vědomí odpovědnosti? / Literatura

Katalog 2008

oBraZovÉ PuBliKaCe → děJiny uMění

4

vyjde: jaro 2008

horyna, Mojmír – hugo, robert –
Mádl, Martin – preiss, pavel

Kostel sv. Kateřiny
na novém městě Pražském
Vázaná, 124 str., 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑1487‑8

Reprezentativní publikace kolektivu renomova
ných odborníků pod vedením Mojmíra Horyny
je vůbec první větší monografií významné pa
mátky, jež byla na dlouhou dobu uzavřena pro
veřejnost a odsunuta na okraj zájmu, který si
jakožto stavba plně srovnatelná s nejslavnější
mi díly pražského baroka zasloužila. Kniha, jež
vychází při příležitosti dokončení konzervace
a restaurace celého komplexu, seznamuje čtená
ře jak s dějinami někdejšího augustiniánského
kláštera, tak s osudy kostela sv. Kateřiny, jehož
architektuře a výzdobě jsou věnovány ústřed
ní kapitoly. Detailní analýza Mojmíra Horyny
zdůrazňuje aspekt promyšleného „Gesamtkun
stwerku“ v souhře Dientzenhoferova architek
tonického řešení a sochařské a výtvarné výzdo
by. Autorem stati o freskách Václava Vavřince
Reinera je Pavel Preiss, který o tomto malíři již
napsal samostatnou monografii a který společně
s Martinem Mádlem připravil také část věnova
nou oltářním obrazům s důrazem na tvorbu Itala
Gregoria Guglielmiho. Pozornost je věnována
i atypickým kostelním varhanám (R. Hugo).
Statěmi dokumentujícími průběh a výsledky re
staurátorských prací v letech 1999–2007 přispě
li do publikace Vladimír Fiala a Vajica Hejdová,
zvláštní kapitolou o restaurování Guglielmiho
obrazu na hlavním oltáři pak Radana Hamsí
ková. Publikace doprovozená 58 reprodukcemi
obsahuje také podrobné biografie všech umělců
podílejících se na původní stavbě a výzdobě kos
tela i zevrubnou bibliografii k tématu.
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OBsah
Legenda o svaté Kateřině (Jakub de Voragine: Legenda
aurea / Zlatá legenda) / Úvod (Mojmír Horyna) / Dějiny
kláštera a kostela sv. Kateřiny (Mojmír Horyna) / Dient
zenhoferova architektura kostela sv. Kateřiny (Mojmír
Horyna) / Sochařská výzdoba kostela sv. Kateřiny a její
tvůrce (Mojmír Horyna) / Fresky Václava Vavřince Reine
ra v kostele sv. Kateřiny (Pavel Preiss) / Fresky Jana Eze
chiela Vodňanského v kostele sv. Kateřiny (Martin Mádl)
/ Oltářní obrazy kostela sv. Kateřiny (Pavel Preiss, Martin
Mádl) / Varhany v kostele sv. Kateřiny (Robert Hugo) /
Biografie zúčastněných umělců / Průběh rekonstrukce
a restaurování kostela sv. Kateřiny v letech 1999–2007
(Vladimír Fiala) / Restaurace Guglielmiho obrazu
na hlavním oltáři kostela sv. Kateřiny (Radana Hamsíko
vá) / Restaurátorské práce v kostele sv. Kateřiny (Vaica
Hejdová) / Seznam reprudukcí / Literatura / Rejstříky
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vydáno: listopad 2007

Buchvaldek, Miroslav – lippert,
andreas– Košnar, lubomír

archeologický atlas
pravěké evropy

Vázaná, 724 str., 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑0774‑0, cena: 1500 Kč

Výjimečný projekt, který inicioval profesor Mi
roslav Buchvaldek a na němž spolupracovali od
borníci z Ústavů pro pravěk a ranou dobu dějin
nou filozofických fakult univerzit v Praze a Vídni
a materiály dodávali odborníci z celé Evropy
v průběhu let 1995–2003, podává přehled vý
voje, trvání a významu jednotlivých evropských
kultur a nalezišť. Je strukturován do dvou částí.
První obsahuje 27 velkých, barevných a skláda
cích map s rozšířením kultur v Evropě, jež jsou
děleny na časové úseky podle kalibrovaných dat
C14 od paleolitu po dobu laténskou. Druhá část
obsahuje přes osm set malých map s rozšířením
kultur a významnými nalezišti v jednotlivých,
abecedně řazených zemích Evropy. Čtenáři zde
také naleznou hlavní principy datování, rej
stříky názvů kultur a nalezišť a zejména velmi
cenný kompletní seznam odkazů na literaturu
k jednotlivým lokalitám. Obsáhlý atlas je určený
pro odborníky, vysokoškolské studenty i zájem
ce o archeologii z řad širší veřejnosti.
OBsah

the Archaeological Atlas // Introduction / La structure de
l’Atlas / Le Fondateur de l’Atlas Archéologique / Seznam
spolupracovníků / Verzeichnis der Mitarbeiter // Časové
horizonty / Zeithorizonte // Symboly a názvy zemí / Be
zeichnungen der Länder // Země podle obvyklých němec
kých názvů / Länder und Ländergruppen nach den übli
chen Namen // Uspořádání zemí v textu / Reihenfolge
der Länder und Ländergruppen im Texteill // Zkratky /
Verkürzungen // Mapy zemí a komentáře / Länderkarten
und Kommentare / Maps of Lands and Commentaries /
Cartes des pays et commentaires // Symboly na bmapách
/ Die Symbole auf den bKarten / Symbols on the bmaps

Úvod / Koncepce a struktura atlasu / Prof. Miroslav Buch

/ Les symboles sur les cartes b // Literatura / Literaturver

valdek (1930–2002) // Einführung // Zum Aufbau des At

zeichnis // Rejstřík kultur / Kulturenregister // Rejstřík

las / Zum Begründer des Archäologischen Atlas // Intro

lokalit / Ortsregister

duction / The construction of the Atlas / The Founder of

uniVerzita KarlOVa V praze naKlaDatelství Karolinum
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vydáno: duben 2008

Wittlich, petr

literatura k dějinám umění
Vývojový přehled
Brožovaná, 120 str., 2. vydání
isBn 978‑80‑246‑1470‑0, cena: 150 Kč

Druhé vydání učebního textu, který poprvé vy
šel v roce 1992, bylo přehlédnuto a doplněno
jak o údaje o novějších směrech uměnovědného
bádání (např. vizuální studia), tak o literaturu
v české a zahraniční výběrové bibliografii. Kniha
shrnuje vývoj myšlení o uměleckém díle od za
kladatelských prací v antice přes středověkou te
orii, budovanou na empirickoracionálních zá
kladech, kterou rozvinulo italské quattrocento,
význam Vasariho uměleckých životopisů, dále
vznik klasicistních koncepcí a vůbec prvních
univerzálních dějin umění v dílech italských, ně
meckých a francouzských autorů až po osamo
statnění disciplíny v 19. století a rozvoj moderní
a současné teorie a kritiky. Základní příručka
pro studenty dějin umění a cenný zdroj informa
cí pro všechny zájemce o problematiku.
OBsah
Počátky literatury o umění / Vznik teorie umění a životo
pisy umělců / Klasicismus a vznik dějin umění / Rozvoj
výtvarné kritiky a osamostatnění dějin umění / Moderní
dějiny umění / Současné přístupy / Český dějepis umění
/ Výběr z literatury

vydáno: listopad 2000
Wittlich, petr
sochařství české secese
Vázaná, 400 str., 1. vydání,
isBn 80‑7184‑973‑1, cena: 1775 Kč

vydáno: červenec 2001
Wittlich, petr
sculpture of the Czech art nouveau
Vázaná, 431 str., 1. vydání,
isBn 80‑246‑0235‑0, cena: 2400 Kč
vydáno: červenec 2001
Wittlich, petr
Die Bildhauerkunst
der tschechischen sezession
Vázaná, 431 str., 1. vydání,
isBn 80‑246‑0234‑2, cena: 2400 Kč
vydáno: květen 2007
Wittlich, petr
secesní Prahou
Brožovaná, 136 str., dotisk 1. vydání,
isBn 978‑80‑246‑0847‑1, cena: 290 Kč
vydáno: květen 2007
Wittlich, petr
art‑nouveau Prague
Brožovaná, 136 str., 1. vydání,
isBn 978‑80‑246‑1346‑8, cena: 400 Kč
vydáno: květen 2007
Wittlich, petr
Prag im Jugendstil
Brožovaná, 136 str., 1. vydání,
isBn 978‑80‑246‑1345‑1, cena: 400 Kč
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vydáno: listopad 2007

vydáno: únor 2008

Kuchař, pavel

Klusoň, Václav

trh práce
sociologická analýza
Brožovaná, 184 str., 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑1383‑3, cena: 180 Kč
Studie je věnována sociologické analýze pro
cesů, jež se odehrávaly a odehrávají na českém
trhu práce, a to zejména vztahům mezi vzdělá
ním, kvalifikací, vykonávanou prací a zaměstná
ním. Využívá četných empirických dat nashro
mážděných v průběhu uplynulých let v rámci
řady národních i mezinárodních sociologických
výzkumů.
OBsah
Koncepty trhu práce / Podmíněnost trhu práce / Dynami
ka zaměstnanosti / Nejistoty trhu práce

Úvahy post‑transformační
Brožovaná, 334 str., 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑1430‑4, cena: 350 Kč

Studie vychází z nástinu metodologie reformy,
v rámci níž jsou diskutována její základní vý
chodiska a různé sekvence privatizace a libera
lizace ekonomiky. Zvláštní pohled na reformu
nabízí sociální inženýrství v pojetí britského
filosofa K. R. Poppera. Klíčovou je však otáz
ka: Kam směřujeme…? Při jejím zodpovězení
byl položen důraz na dvě oblasti: na fiskální
politiku státu a životní způsob dnešního člově
ka, který podstatným způsobem poznamenává
ekonomický i sociální rozvoj společnosti. Dal
šími významnými tématy studie jsou: občanská
společnost a neziskové organizace, ekonomická
odpovědnost a myšlenkový odkaz filosofie ordo
liberalismu. V závěru studie se autor pokusil
podat průnik myšlenek významného anglického
filosofa z přelomu sedmnáctého a osmnáctého
století, Bernarda Mandevilla, do současnosti,
speciálně do období transformace.
OBsah
O jedné zapomenuté variantě privatizace / Transformace
z pohledu sociálního inženýrství / Kam směřujeme…? /
Občanská společnost a neziskové organizace / O ekono
mické odpovědnosti / Ordoliberalismus a hospodářská
politika / Návraty Dr. Bernarda Mandevilla aneb Počest
ní darebové v ekonomické transformaci / Příloha: Daně
na „Ostrově tučňáků“
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vydáno: červenec 2007

Vaňková, irena

nádoba plná řeči
Člověk, řeč a přirozený svět
Brožovaná, 314 str., 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑1122‑8, cena: 260 Kč
vydáno: leden 2008

Koupil, Ondřej

grammatykáři
gramatograﬁcká
a kulturní reﬂexe češtiny
1533–1672
Brožovaná, 330 str., 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑1364‑2, cena: 310 Kč
Kniha komplexně představuje práce nejstarších
gramatiků českého jazyka v 16. a 17. století na po
zadí tradic, které formovaly jejich myšlení. Prv
ní kapitola sleduje vznik gramatografie v rámci
starověké filologie. Kapitola druhá se postupně
zabývá autory jednotlivých mluvnic (jsou to au
toři mluvnice náměšťské, Jan Blahoslav, Matouš
Benešovský /Philonomus/, Vavřinec Benedikt
Nudožerský, Jan Drachovský, Matěj Václav Šta
jer, Jiří Konstanc a anonymní autor mluvničky
Prima principia). Třetí kapitola podrobuje jejich
dílo analytickým sondám. Poslední kapitola vy
zvedává jako syntézu předcházejících gramatik
Čechořečnost Václava Jana Rosy. Exkurzy od
bočují k postavám Jana Caramuela z Lobkovic
a Matouše Benešovského. Kniha je opatřena
rejstříkem a anglickým i německým resumé.
OBsah
Bibliografie / Kontexty a tradice / Gramatiky češtiny 1 /
Gramatiky češtiny 2 / Čechořečnost jako syntéza tradic /
Zkratky, poznámky k transliteraci, resumé a rejstřík

Katalog 2008

V centru knihy stojí pojem řeč. Oproti pojmu
jazykasystému, o nějž se opírá strukturalismus,
a textu, spojeného s komunikačně a pragmatic
ky zaměřeným lingvistickým zkoumáním, má
řeč (langage) akcentovat mnohoaspektovost
a povýtce lidský charakter této skutečnosti: se
pětí s tělesněsmyslovým ukotvením člověka
a jeho prožíváním, s široce chápanou kogni
tivitou, a také s kulturou, s jazykovým obra
zem světa. Kniha vychází z pohledu vlastního
fenomenologickohermeneutické filosofii (Hei
degger, Gadamer, Patočka). V propojení s teorií
a metodami kognitivně orientované lingvistiky
ukazuje, jak se řeč jeví nejen v kontextu filosofie,
lingvistiky a sémiotiky, ale také v českém (naiv
ním) jazykovém obrazu světa, např. ve svých me
taforických konceptualizacích (řeč jako vodní
tok, jako vlákno apod.), včetně těch přítomných
ve folkloru a poezii.
OBsah
Třikrát na úvod: O džbánu plném vína, o domově v řeči
a o jednom paradoxu / Přirozený svět a jazyk (Kontext
fenomenologicko hermeneutické filosofie) / Oči a brýle
(Kontext kognitivně a kulturně orientované lingvistiky) /
Kapitoly o řeči (Řeč v českém obrazu světa)

vydáno: říjen 2005
Vaňková, irena – nebeská, iva –
saicová Římalová, lucie – Šlédrová, Jasňa
Co na srdci, to na jazyku
Brožovaná, 344 str., 1. vydání
isBn 80 ‑246 ‑0919 ‑3, cena: 270 Kč
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vydáno: listopad 2007

Čermák, František a kol.

Frekvenční slovník
mluvené češtiny

Vázaná, 512 str., 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑1425‑0, cena: 490 Kč
vydáno: prosinec 2007

Čermák, František

Frazeologie a idiomatika
česká a obecná
czech and general
phraseology
Vázaná, 720 str., 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑1371‑0, cena: 600 Kč
Kniha podává první ucelený a systematický pře
hled po celé oblasti frazeologie a idiomatiky
v širším lingvistickém rámci. Vedle základní te
orie frazeologie nabízí i řadu studií o hlavních
aspektech disciplíny, často dosud nestudova
ných, základy teorie popisu frazeologie (frazeo
grafii) a plný popis celé oblasti české frazeologie
z hlediska lexikologického, především v návaz
nosti na Slovník české frazeologie a idiomatiky.
Kniha je psána česky a anglicky, vždy s resumé
v druhém z obou jazyků.

Frekvenční slovník mluvené češtiny je vůbec
první slovník svého druhu, představující auten
tickou mluvenou češtinu, která tu stojí v proti
kladu, často příkrém, k češtině spisovné a psané.
Ukazuje, jak lidé mluví skutečně, tj. bez kodi
fikačních zásahů a deformací. Slovník vychází
z Pražského mluveného korpusu, založeného
na sociolingvisticky reprezentativních nahráv
kách rozhovorů. Materiál byl jednak bohatě
anotován (slovnědruhově, gramaticky, valenčně
a stylisticky), jednak lemmatizován včetně lexé
mů víceslovných atd. Slovník doprovází obsluž
ný program na připojeném CD, kde si uživatel
může podle zájmu vyhledávat mnoho dalšího,
a to především v autentickém kontextu, v němž
se ten který výraz skutečně užívá. Nabízí se tu
takto mimořádná možnost studia autentického
mluveného jazyka v kontextu včetně jeho statis
tického vyhodnocení, což až dosud nebylo k dis
pozici ani pro vědecké, ani například pedagogic
ké účely.
OBsah
Mluvená čeština v číslech: předmluva k jejímu frekvenč
nímu slovníku / Frekvenční slovník mluvené češtiny, jeho
pojetí a povaha / Prezentace a hledání ve Frekvenčním

OBsah

slovníku / Plný kódovník Pražského mluveného korpu

Teorie a podstata / Theory and Substance // Typy a oblas

su / Abecední slovník mluvené češtiny (lemmat i tvarů,

ti / Types and Areas // Studie / Studies // Frazeografie /

s frekvencemi) / Abecední slovník málo frekventovaných

Phraseography

slov (s frekvencí 1, tj. jen lemmata) / Frekvenční přehledy
/ Frekvenční zastoupení slovních druhů v Pražském mlu
veném korpusu

uniVerzita KarlOVa V praze naKlaDatelství Karolinum
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vydáno: duben 2008

vyjde: léto 2008

dohalská, Marie – schulzová, Olga

Marvan, Jiří

Brožovaná, 238 str., 3. vydání
isBn 978‑80‑246‑1471‑7, cena: 270 Kč

Brožovaná, 328 str., 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑1301‑7

Třetí, doplněné vydání učebnice určené všem,
kdo se chtějí zdokonalit ve francouzské výslov
nosti. Těžiště práce je proto zejména ve výkla
du hláskového systému současné francouzštiny
a zvukové stránky souvislé francouzské promlu
vy. Zájemce o francouzštinu v učebnici nalezne
i obecné údaje o jazyce, přehled transkripce
a výklad vztahu fonetiky a fonologie. Na závěr je
připojen slovníček fonetických a lingvistických
termínů a seznam odborné literatury. Součástí
knihy je CD, které obsahuje zvukové záznamy
vybraných cvičení.

České stupňování vykazuje všechny nejdůleži
tější flektivní (tvaroslovné) rysy. Je plně grama
tikalizováno souborem 6 paradigmat, v nichž
lze vyjádřit vyčerpávajícím způsobem stupňo
vací tvarosloví všech českých adjektiv/adverbií.
Na základě tohoto přístupu je možno vysvětlit
řadu dalších společných rysů evropského lin
gvoareálu, ale zároveň i jinak pojmout flexi a její
okolí. Prostřednictvím tvarosloví dospívá autor
k hypotéze endosféry, tj. vnitrojazykového sy
stému jako protějšku exosféry, tj. vnější, mimo
jazykové reality. Obě roviny spojuje mezosféra,
na niž spíše než na endosféru byl v lingvistické
tradici soustředěn hlavní zájem. Kniha zdůraz
ňuje i princip lingvoekologický a lingvoetický:
pojem endosféry je pevně spjat s otázkou jazyka
jakožto nadmateriálního prostředí, v němž je
každý jazyk jedinečný, a tedy i pro celé lidstvo
nezbytný.

Fonetika francouzštiny

OBsah
O jazyce obecně / Fonetika a fonologie / Produkce, per
cepce, akustická podstata řeči / Francouzská výslovnost
a její rozvrstvení / Francouzský hláskový systém / Zvuko
vá výstavba souvislé francouzské promluvy / Transkribo
vané texty

České stupňování

OBsah
Prolegomena: České stupňování jako předobraz evropei
zace a evropského lingvoareálu / Stupňování jako jazy
kovědný problém / Tvarosloví českého stupňování / Dia
chronní a synchronní kontext českého stupňování

Katalog 2008
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vydáno: březen 2008

dejmek, Jindřich

edvard Beneš. Politická biograﬁe
českého demokrata
Část druhá – prezident republiky
a vůdce národního odboje (1935–1948)
Vázaná, 792 str., 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑1473‑1, cena: 480 Kč
Druhá část politické biografie Edvarda Beneše
se věnuje období od roku 1935, kdy je už profes
ně i lidsky vyzrálý politik s přehledem po složi
té mezinárodní situaci jmenován prezidentem
ČSR, až do poválečných let poznamenaných
marnými snahami o záchranu demokracie. Kni
ha přináší chronologický obraz „mnichovské
krize“, druhého československého odboje a bu
dování poválečné republiky, dosud roztříštěný
v obrovské literatuře a faktografii, a sjednocuje
ho dramatickým politickým příběhem osobnos
ti, která se stala spolutvůrcem i obětí českých
dějin.

Druhá část textu jen potvrzuje, že Dejmek je dnes
nejpovolanějším českým autorem pro Benešovu
politickou biograﬁi. Vytvořil si k ní pevný odborný
přístup a důsledně ho naplnil. Platí to, co o první
části: o ohlas má i tato část postaráno, jistě nebude – už vzhledem k Benešovi – jednoznačný, ale takový autor asi ani neočekává. Zájem a respekt však
biograﬁe vzbudí obecně, a právem.
Z recenzního posudku
prof. dr. Roberta Kvačka, CSc.
OBsah
Politický vůdce spartánské demokracie (prosinec 1935
až říjen 1938) / Vůdce národního odboje za obnovu demo

V druhé části politické biograﬁe Edvarda Beneše
navázal Jindřich Dejmek organicky, koncepcí, pojetím, faktograﬁckou výbavou na už vydanou část
první. Přitom téma ještě „ztěžklo“, přišla nejtěžší
léta Benešova politického života, způsobená především dramatickou dobou. Dejmek se tak musel
vyrovnávat s událostmi, na něž se obecnější pozornost, živená i značně různorodou a spíše politicky
než odborně motivovanou publicistikou, především
zaměřuje, s mnichovským pádem Československa
a s komunistickým únorovým převratem – v obojím byl Beneš jednou z ústředních postav, i když
spíše v situaci oběti než opravdu vlivného aktéra.
Dejmek vyložil oba údery Benešovi, ale především
jeho hlavnímu dílu, Československu, velmi věrojatně, zcela v duchu své interpretační metody, způsobu
výkladu a posuzujících měřítek. Kapitoly „netrčí“,
jsou součástí široce rozklenutého děje, který k nim
spěje – ne fatálně, ne předurčeně, ale tendencemi
a akty, jež pak přinesou mnichovský a únorový výsledek. Dejmek přitom detailně zaznamenává, jak
si v tomto až příliš dějinném čase počínal Beneš, co
dělal, jak politicky smýšlel, co dokázal, kde a proč
ve svých záměrech, představách, nadějích, konstrukcích neuspěl. […]
uniVerzita KarlOVa V praze naKlaDatelství Karolinum

kratického Československa (říjen 1938 až březen 1945) /
Budovatel socializující demokracie a jeho finální prohra
(březen 1945 až červen 1948) / Závěr: Edvard Beneš a jeho
místo v dějinách 20. století / Přehled využitých pramenů
a literatury / Jmenný rejstřík

vydáno: říjen 2006
dejmek, Jindřich
edvard Beneš. Politická biograﬁe
českého demokrata
Část první – revolucionář a diplomat
(1884–1935)
Vázaná, 632 str., 1. vydání
isBn 80 ‑246 ‑1224‑0, cena: 480 Kč

Katalog 2008

humanitní vědy → historie

vydáno: únor 2008

Kural, Václav – Štěpánek, Zdeněk

České národní povstání
v květnu 1945
Brožovaná, 234 str., 1. vydání
ISBN 978‑80‑246‑1376‑5, cena: 250 Kč

Autoři popisují události z konce 2. světové války
v českých zemích v dosud nebývalé syntetické
podobě. Na rozdíl od většiny českých historiků
a publicistů nesledují jen události, které se ode
hrály v Praze, ale věnují pozornost ozbrojené
mu povstání českého národa na celém území
Protektorátu Čechy a Morava. Práce založená
na rozsáhlé literatuře a archivním výzkumu
ukazuje, jak spontánní, mnohdy lokální a vzá
jemně nekoordinované vystoupení obyvatelstva
pozvolna dospělo k takřka celoplošnému vzpla
nutí, „Českému národnímu povstání“, a to těsně
před osvobozujícím proniknutím americké i so
větské fronty na území protektorátu.

vyjde: podzim 2008

Rákosník, Jakub

Odvrácená tvář
meziválečné prosperity
Nezaměstnanost
v Československu
v letech 1918–1938
Brožovaná, 655 str., 1. vydání
ISBN 978‑80‑246‑1429‑8

Kniha pojednává o problémech nezaměstna
nosti v meziválečném Československu v me
zinárodních souvislostech. Důraz je kladen
na otázky tvorby legislativy a popis strukturál
ně hospodářských předpokladů problematiky.
Zároveň jsou příslušné části věnovány dějinám
každodenního života tehdejších nezaměst
naných, jejich strategiím přežití a propočtům
pravděpodobného vývoje životní úrovně jejich
domácností. Kniha obsahuje rovněž teoreticky
Katalog 2008
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pojatý úvod o genezi fenoménu nezaměstna
nosti v moderních ekonomikách a formách je
jího diskurzivního uchopení, resp. obecněji její
společenské reflexe.

vyjde: léto 2008

Kaplan, Karel

Druhý proces
Milada Horáková a spol. –
rehabilitační řízení
1968–1990
Brožovaná, 655 str., 1. vydání
ISBN 978‑80‑246‑1431‑1
V knize Druhý proces se renomovaný historik
Karel Kaplan vrací k jednomu ze svých celoži
votních témat a zároveň k snad nejsledovaněj
šímu politickému procesu v novodobých čes
kých dějinách – soudu s Miladou Horákovou
a dalšími nekomunistickými politiky. Tématem
práce, založené na rozsáhlém archivním vý
zkumu a na bohaté osobní zkušenosti autora,
však tentokrát nejsou samotné kritické udá
losti vykonstruovaného procesu, ale jeho další
osudy. Počínaje amnestií a prvním rehabilitač
ním řízením v roce 1963 se odvíjí vyčerpávající
dokument o peripetiích hlavního i následných
procesů, jejichž aktéry se staly desítky odsouze
ných, svědků, členů komisí a příslušníků STB.
Výpovědi těchto osob tvoří druhou, rozsáhlejší
část knihy, doplňují je další přílohy (statistiky
a dobové dokumenty). Těžiště knihy spočí
vá v událostech druhé poloviny šedesátých let
a první poloviny let sedmdesátých, přináší však
také bilanci z perspektivy dneška, kdy se opět
ukazuje vysoká aktuálnost klíčové tragédie naší
poválečné historie.
Obsah
Osudy rehabilitace / Stručně o historii / První revize poli
tických procesů / Amnestie / První rehabilitační rok 1963
Ohlas druhé zprávy o prověrce procesů / Třetí komi
se – barnabitská / Nová rehabilitační vlna / Dvě posled
ní rehabilitační komise / Rehabilitační řízení procesu
M. Horáková a spol. / Rok 1969 / Rok 1970 / Rok 1971
/ Rok 1972 / Rok 1973 / Závěrečná bilance / Svědectví /
Přílohy / Rejstřík
http://cupress.cuni.cz
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vydáno: březen 2008

tobolka, zdeněk Václav

můj deník
z první světové války
Brožovaná, 558 str., 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑1283‑6, cena: 380 Kč

Deník Zdeňka Václava Tobolky, prorakousky
orientovaného mladočeského poslance, v době
první republiky sociálního demokrata, historika
a zakladatele moderního českého knihovnictví,
dokumentuje válečný vývoj českých elit v letech
1914–1918. Kniha přináší pohled z nezvyklého
úhlu – pomíjí zahraniční odboj a zabývá se pře
devším vývojem české vnitrorakouské politiky.
Věnuje se například zinscenovanému procesu
s Karlem Kramářem a Aloisem Rašínem a vzni
ku českých, k mocnářství loajálních politických
organizací Národní strany (1915) či Českého
svazu (1916). Deník obsahuje četné citace do
bových veřejných projevů, korespondence a no
vinových článků. Knihu doplňuje úvodní studie
Martina Kučery. Publikace vychází v edici Pra
meny k dějinám českého myšlení.

zájmů, či vyhraněněji řečeno, přesně v protikladu
proti nim. To na jedné straně. Na druhé pak proto, že se do velmocensky pojatého konceptu vítěze
podařilo české (československé) emigraci prosadit
nové situaci odpovídající, austroﬁlům protikladné
řešení, jež stvořilo nové české dějiny. O zvratu samotném deník tolik nevypovídá; je totiž až na menší pasáže v závěru věnován dílčím postupům i celkovému směrování skupiny (personálně nejlépe
vyjádřitelné jmény Švehla – Šmeral – Tobolka)
v době, kdy reprezentovala jádro, velkou většinu
i autoritu domácí české politiky vůbec. Edice deníku je skvělou příležitostí přivést na pravou míru
znalosti o těchto záležitostech. […]
Z recenzního posudku
prof. PhDr. Zdeňka Kárníka, Dr.Sc.

Tobolkův deník náleží zcela bez pochyb do skupiny těch primárních pramenů s nejvyšší výpovědní
hodnotou a vůbec neumenšuje jeho důležitost,
že si všímá povýtce záležitostí politických. Je ve své
výpovědi o to sevřenější. Jeho význam je o to větší,
že přináší svědectví o názorech a jednáních ve vývoji politické skupiny orientované česko-rakušansky,
která stála po dlouhá léta v ústraní pozornosti.
Silný motiv její teorie a praxe byl nepochybně dán
(jen problémově úspěšným) zájmem ochrany národních českých zájmů za Velké války v téměř bezvýchodné situaci.
Skupina byla nakonec nejen poražena a rozpadla
se, nýbrž byla i rozmetána (a někdy zneuctěna)
strukturami nové státní moci; dokonce jako jedni
z mála byli uvedeni do bezvýznamnosti (až na pár
výjimek) i její protagonisté – nikoli ovšem přímo
zvláštním zaviněním. Mocnářství a předlitavská
(a zalitavská) vláda se zachovaly v duchu naprostého nepochopení vlastních reálných (historických)

1914 / 1915 / 1916 / 1917 / 1918 / Epilog / Závěrečná ediční

uniVerzita KarlOVa V praze naKlaDatelství Karolinum

OBsah
poznámka / Život a dílo Zdeňka V. Tobolky (Martin Ku
čera)

vydáno: duben 2007
Černý, Jan Matěj
Boj za právo
Brožovaná, 1200 str., 1. vydání
isBn 978‑80 ‑246 ‑1159 ‑4, cena: 340 Kč
vydáno: řijen 2007
Weiss, Vilém
Dějiny chirurgie v Čechách
Brožovaná, 190 str., 1. vydání
isBn 978‑80 ‑246 ‑1281‑2, cena: 170 Kč
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vydáno: listopad 2007

pacner, Karel – Koubská, libuše – houdek, František

Čeští vědci v exilu

Brožovaná, 360 str., 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑1412‑0, cena: 290 Kč

„Čeští vědci v exilu“ jsou fascinující příběhy
třiceti českých vědců, kteří ve 20. století za růz
ných okolností odešli do zahraničí, kde se ve
svých oborech proslavili. Většina z nich utekla
před komunistickým systémem, protože v něm
nemohli svobodně rozvíjet svůj talent. A tak
byla naše země ochuzena o vynikající počítačo
vé specialisty, historiky, chemiky, fyziky, mate
matiky, astronomy, geochemiky, lékaře. Všichni
už zapustili kořeny jinde, ale občas se vracejí,
aby doma aspoň pomáhali tyto obory dál rozví
jet.

Pacner) / Imunolog Jan Klein – Ve stopách Mendlových
(František Houdek) / Systémový vědec Jiří Klír – De
monstrovat půjdeme až po zkoušce (Karel Pacner) / As
tronom Zdeněk Kopal – Od dvojhvězd na Měsíc (Karel
Pacner) / Molekulární chemik Jindřich Kopeček – Léky
zasílané doporučeně (František Houdek) / Klimatolog
Jiří Kukla – Pane prezidente, začíná doba ledová (Karel
Pacner) / Imunolog Ivan Lefkovits – Výborný nápad, jděte
do toho! (Libuše Koubská) / Experimentální fyzik Franti
šek Lehar – Každý má dvě vlasti – tu svou a Francii (Karel
Pacner) / Konstruktér raket Frank J. Malina – Zakladatel
„Klubu sebevrahů“ (Karel Pacner) / Historik Vojtěch Mast
ný – Smlouva jako hrad z karet (Karel Pacner) / Chemik

OBsah

Josef Michl – Uděláme stavebnici z molekul (František

Proč jsme se nestali počítačovou velmocí (Karel Pacner)

Houdek) / Kardiochirurg Jan Navrátil – Nůž v srdci (Fran

/ Matematik Ivo Babuška – Nakonec se budete muset po

tišek Houdek) / Konstruktér lékařských přístrojů Bohu

depsat! (Karel Pacner) / Fyzik Jiří Čížek – Jak ten benzen

mil Peleška – Buditel lidských srdcí (František Houdek) /

vlastně vypadá? (František Houdek) / Literární historik

Astronom Mirek Plavec – Dvojhvězdy pro Ameriku (Karel

Sergej Davydov – Nikito Sergejeviči, najděte mi tatínka!

Pacner) / Fyziolog Otakar Poupa – Příběh srdce – pohled

(Karel Pacner) / Vynálezce Henry Hahn – Nejbídnější

do minulosti (Karel Pacner) / Biolog a historik Miloslav

povlak na kyčel (Karel Pacner) / Historička Eva Hahno

Rechcígl – Dvojka z mravů a pokus o útěk (Karel Pacner)

vá – Báječný luxus nezávislosti (Libuše Koubská) / Ma

/ Astronom Zdeněk Sekanina – Na vrcholu v sedmdesáti

tematik Václav Hlavatý – Einsteinův obyčejný násobilkář

(Karel Pacner) / Imunogenetik Emil Skamene – Zavázán

(František Houdek) / Antropolog Aleš Hrdlička – Nej

osudem (František Houdek) / Sociolog Zdeněk Suda – Pri

známější Čech meziválečné Ameriky (František Houdek)

vilegované zážitky z laboratoře dějin (Libuše Koubská)

/ Anorganický chemik Jiří Janata – Z náhody celoživotní

/ Konstruktér počítačů Antonín Svoboda – Navrhovat

téma (Karel Pacner) / Počítačový Lingvista Bedřich Jelí

počítače patří do sféry umění (Karel Pacner) / Fyzik Jan

nek – Počítače naslouchají člověku (Karel Pacner) / Mine

Tauc – Ty vaše polovodiče nás neuživí! (František Hou

ralog Zdeněk Johan – Ty jediný umíš francouzsky (Karel

dek)
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Popely ještě žhavé

durman, Karel

Popely ještě žhavé
ii. část – Konce dobrodružství

II.

KONCE
DOBRODRUŽST VÍ

Vázaná, 620 str., 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑1536‑3
Karel Durman

Pokračování monumentální historické syntézy
přináší opět řadu nových pohledů na světové dě
jiny 20. století. I druhý díl „životního díla“ Kar
la Durmana pojednává především o dění v glo
bální politice s důrazem na složitou síť vztahů
mezi mocnostmi Spojených států a Sovětského
svazu, tentokrát od roku 1964 až do počátku de
vadesátých let 20. století. Pozornost je věnová
na klíčovým událostem druhé poloviny šedesá
tých let v Evropě, americké zahraniční a válečné
politice v letech 1964–1975, proměnám studené
války ve vztahu k dění na Středním východě,
dále vztahům USA s Latinskou Amerikou a dal
šími částmi světa či celkovému vývoji levicové
politiky. Kniha vrcholí procesy demokratizace
evropských států v osmdesátých letech a roz
padem sovětského impéria. „Konce dobrodruž
ství“ završují v českém prostředí ojedinělé dílo,
psané svěžím stylem a provokující četnými re
interpretacemi tradičních názorů na osobnosti
a události velké politiky 20. století.

vydáno: květen 2004
durman, Karel
Popely ještě žhavé
i. část – Válka a nukleární mír
Vázaná, 607 str., 1. vydání
isBn 80 ‑246 ‑0697 ‑6, cena: 480 Kč
vydáno: září 1998
durman, Karel
Útěk od praporů
Kreml a krize impéria 1964–1991
Brožovaná, 531 str., 1. vydání,
isBn 80‑7184‑672‑4, cena: 230 Kč

Durman je odvážný a ambiciózní v celkovém rozvržení své syntézy politických dějin ��. století, suverénní ve zvládnutí nejnovější literatury i v interpretacích čerstvě zpřístupněných dokumentů a umí
psát o velké politice strhujícím stylem, jenž potvrzuje, že velký historik musí být i velký literát.
Jiří Ellinger,
Anketa o historickou knihu roku ����,
Dějiny a současnost �/����
OBsah
Zamořená léta (1964–1969) / Americká tragédie (1969 až
1975) / Trh marnosti (1976–1981) / Ofenziva demokracie
(1981–1985) / Zánik impéria (1985–1991)

uniVerzita KarlOVa V praze naKlaDatelství Karolinum

Katalog 2008

humanitní věDy → edice liMes

vydáno: listopad 2007

Burke, peter

společnost a vědění
Od gutenberga k diderotovi
překlad z anglického originálu Martin pokorný
Brožovaná, 306 str., 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑1319‑2, cena: 230 Kč
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měn tradičních kategorií vědění – „umění“
(ars) a věda (scientia) – a ukazuje, že v mo
derní době nešlo jednoduše o kumulativní růst
poznání a vědění, nýbrž o spojení pokroku
a regresu v jednotlivých sférách vědění. Zabý
vá se vztahy alternativního a oficiálního vědě
ní, zkoumá vztahy nového vědeckého poznání
k démonologii, čarodějnictví a podobně. Všímá
si také interakce mezi teoretickým poznáním
učenců a praktickými znalostmi řemeslníků.
Obraz „plurality vědění“ v knize dotvářejí od
kazy k ústně tradovaným vědomostem, teore
ticky nezpracovaným oblastem vědění (vaření,
lov atd.), muzejním sbírkám, encyklopedickým
projektům atd. Jednotlivé kapitoly se soustře
ďují na sociologii, geografii a antropologii vě
dění, dále na jeho politické a ekonomické as
pekty, úlohu čtenáře a otázky důvěryhodnosti
vědeckého poznání.
OBsah
Úvod: Poznání z pohledu sociologie a historie / Vědění
jakožto profese: Učenci a Evropa / Vědění etablované a in
stitucionální / Místa vědění: Centra a periferie / Utříděné

Kniha renomovaného cambridgeského histori
ka, předního představitele vlny „nové historie“,
se zabývá změnami statutu vědění a poznání
v raně moderní době. Vychází nejen ze socio
logických tendencí v americké historii vědy, ale
především z přístupů ovlivněných podstatnými
změnami v teorii a historii vědeckého pozná
ní v průběhu 60. let 20. století (Claude Lévi
Strauss, Thomas Kuhn, Michel Foucault, Peter
Berger a Thomas Luckmann) – objev „konkrét
ního myšlení“, diskursivní a institucionální
povaha vědění, struktura vědeckých „revolucí“,
realita jako „sociální konstrukt“, dále ze sociál
ní antropologie Émila Durkheima, ze sociolo
gie Karla Mannheima. Navazuje též na novější
teorie („kulturní kapitál“ aj. Pierra Bourdieua)
nebo dějiny pravdy jako společenského kon
struktu (Steven Shapin). Burke si všímá pro

Katalog 2008

poznání: Učební plány, knihovny a encyklopedie / Pozná
ní pod kontrolou: Církve a státy / Poznání na prodej: Trh
a zisk / Získávání poznatků: Ať si čtenář přijde na své /
Závěrem: Poznání přijímané s důvěrou i skepsí / Doslov –
Vědění jako kulturní fakt (Miroslav Petříček) / Výběrová
bibliografie / Rejstřík

vydáno: listopad 2006
Ong, Walter J.
technologizace slova
Mluvená a psaná řeč
překlad z anglického originálu petr Fantys
Brožovaná, 238 str., 1. vydání
isBn 80 ‑246 ‑1124‑4, cena: 190 Kč
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Bossy, John

Anderson, Benedict

Křesťanství na Západě
1400–1700
Překlad z anglického originálu Lucie Johnová
Brožovaná, 200 str., 1. vydání
ISBN 978‑80‑246‑1468‑7
Kniha Johna Bossyho, dalšího britského au
tora, jehož dílo vychází v edici Limes, mapuje
důležité proměny, které znamenaly přechod
od tradičního křesťanství k reformaci a protire
formaci. S termínem „reformace“ přitom autor
zachází velmi opatrně a programově se vyme
zuje proti některým zkreslujícím interpretacím
problematiky: nesouhlasí s běžným výkladem,
že by špatná představa křesťanství byla v tomto
období nahrazena představou lepší, reformaci
chápe jako „událost“ zasahující do konkrétních
lidských životů. Všímá si nejen doktrín – např.
zajímavým způsobem vykládá změny v inter
pretaci Posledního soudu a Kristovy oběti – ale
také rituálů, institucí a typických praktik, např.
poutnictví. Ve dvou částech knihy, z nichž první
je věnována originálnímu popisu tradičního či
předreformačního křesťanství a druhá se zamě
řuje na vlivy, které postavení klasických rituá
lů podkopávaly, John Bossy (emeritní profesor
historie na University of York) vytváří plastic
ký, velmi čtivý obraz rozpadu tradičního křes
ťanství, k němuž došlo v pozdním středověku
a na prahu novověku v západní Evropě.
Obsah
První část: Tradiční křesťanství / Kristus, Marie a světci /

Představy společenství
Úvahy o průběhu a šíření
nacionalismu
Překlad z anglického originálu Petr Fantys
Brožovaná, 230 str., 1. vydání
ISBN 978‑80‑246‑1490‑8

Kniha amerického politologa a historika, speci
alisty na kultury jihovýchodní Asie (Thajsko, In
donésie, Filipíny) si klade zásadní otázku, proč
v dobách komunistického internacionalismu
a následné globalizace přežívá a sílí nacionalis
mus. Nejde jen o politický nebo ideologický jev
ani o návrat k slavné historii nebo tradicím. Prá
vě v jižní a jihovýchodní Asii vzniká národní po
vědomí a vědomí u etnicky značně diferencova
ných celků. Podle Andersonovy teorie je národ
především společenstvím vzniklým v představi
vosti, která se rozvíjí pomocí moderních komu
nikačních technologií (počínaje knihtiskem),
vlivem literatury (zejména moderního romá
nu) a žurnalistiky. Na rozdíl od náboženského
společenství, které se formuje v kontinuálním
čase „posvátné historie“, čase, jenž má jasný
smysl a je zasazen do věčnosti, vzniká národ
jako „společenství v představách“ jednotlivců
v „prázdném“, sekularizovaném a mechanizo
vaném čase moderního světa. Přínosem knihy je
mimo jiné i sledování vzniku moderních národů
na americkém kontinentě a vlivu těchto procesů
na vývoj nacionalismu v Evropě.

Příbuzenstvo / Hřích a pokání / Společenský zázrak / Ne

Obsah

přátelé lidského rodu / Druhá část: Proměna křesťanství /

Úvod / Kulturní kořeny / Zdroje národního vědomí / Kre

Otec, Slovo a Duch / Instituce křesťanského náboženství /

olští průkopníci / Staré jazyky, nové vzory / Oficiální naci

Migrace svatosti / Literatura / Rejstřík

onalismus a imperialismus / Poslední vlna / Vlastenectví
a rasismus / Anděl dějin / Cenzus, mapa, muzeum / Paměť
a zapomínání / Putování a přenos: O geobiografii Představ
společenství / Doslov / Literatura / Rejstřík
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horák, slavomír

rusko a střední asie
po rozpadu sssr
Brožovaná, 280 str., 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑1472‑4
vydáno: březen 2008

gombár, eduard

Kmeny a klany
v arabském maghribu
Brožovaná, 230 str., 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑1418‑2, cena: 220 Kč
Monografie navazuje na autorovu knihu Kmeny
a klany v arabské politice (Karolinum 2004).
V pěti kapitolách analyzuje politický vliv kme
nových, klanových, městských a venkovských
elit v zemích arabského Maghribu (Lybie, Tunis
ko, Alžírsko, Maroko, Mauretánie). Qadhdháf
ího elitní „vnitřní kruh“ byl tvořen příslušníky
privilegovaných libyjských kmenů. V Tunisku
byl Burgibův autoritativní prezidentský systém,
opírající se o venkovskou elitu z oblasti Mo
nastiru, vystřídán novou elitou spřízněnou s ro
dinou prezidenta Ben Alího. Alžírsko je příkla
dem země, kdy během osvobozenecké války byly
tradiční městské elity nahrazeny revolučními
venkovskými elitami, jež tvořily jádro alžírské
armády. Pro marocký politický systém je klíčová
silná politická a náboženská autorita krále, jež
se tradičně opírala o berberské kmenové elity
marocké armády. V Mauritánii zaujala silnou
pozici tradiční elita „bílých Maurů“. Politicky
relevantní elity arabského Maghribu jsou však
stále více konfrontovány s tlakem demokrati
začního procesu.

Monografie se zaměřuje na komplexní zpraco
vání dynamiky vztahů Ruska a středoasijských
států po rozpadu SSSR. Přestože se vliv Ruska
na tomto prostoru postupně snižuje, závislost
místních režimů na bývalém centru nadále trvá,
i když specifickým způsobem. Tuto závislost,
resp. její formy zkoumá publikace v rovině po
litické, vojenské, ekonomické a sociální (hu
manitární). Přestože se Střední Asie jeví jako
jednotný prostor stmelený předchozí sovět
skou minulostí, více jak 15 let po rozpadu SSSR
se ukazují výrazné rozdíly, jak jednotlivé země
staví svou politiku vůči bývalému centru. Navíc
tyto vztahy procházely často výraznými a proti
chůdnými korekcemi. To vše ztěžuje komparač
ní možnosti této problematiky a nutí spíše k vy
tvoření specifických případových studií.

vydáno: prosinec 2001
gombár, eduard
Dramatický půlměsíc
Brožovaná, 216 str., 1. vydání
isBn 80 ‑246 ‑0370 ‑5, cena: 190 Kč
vydáno: září 1999
gombár, eduard
moderní dějiny islámských zemí
Brožovaná, 432 str., 1. vydání
isBn 80 ‑7184‑599‑X, cena: 320 Kč

OBsah
Kmeny a klany v Libyi / Městské a venkovské elity v Tu
nisku / Venkovské elity v Alžírsku / Městské a kmenové
elity v Maroku / Kmeny a klany v Mauritánii / Bibliografie
/ Přílohy
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connelly, John

vydáno: duben 2008

reznikow, stéphane

Frankoﬁlství
a česká identita
1848–1914

překlad z francouzského originálu alena lhotová
Brožovaná, 562 str., 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑1437‑3, cena: 450 Kč

V dobách habsburské monarchie se Francie
začala Čechům jevit jako potenciální spojenec,
politický model, kulturní vzor a také prostřed
ník integrace do západní Evropy. Frankofilství
se široce prolnulo s českým vlastenectvím, což
byl v Evropě druhé poloviny 19. století mimo
řádný jev, který nebyl pouhým projevem spole
čenského snobismu. Češi svým frankofilstvím
čelili poněmčování, vyjadřovali jím pasivní
rezistenci k Vídni, využívali ho v politických
zápasech mezi stranami a jím nastavovali sami
sobě zrcadlo. Tím vším frankofilství přispívalo
k budování národní identity. Zároveň kladlo
základy francouzskočeského přátelství a podí
lelo se na přípravě vyhlášení nezávislosti v roce
1918. Dílo historika Stéphana Reznikowa věno
vané úloze frankofilství při vytváření moderní
evropské kultury je doposud nejpodrobnějším
průvodcem dějinami vztahu českého národa
k Francii v uvedeném období.

Zotročená univerzita
sovětizace vysokého školství
ve východním německu,
v českých zemích
a v polsku v letech
1945–1956
překlad z anglického originálu Jan Kuklík
Brožovaná, 450 str., 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑1185‑6
Kniha analyzuje jedno ze závažných témat z ne
dávné historie středoevropské vzdělanosti, pří
běh „univerzit za mřížemi“ ve státech bývalého
sovětského bloku. Práce amerického historika
Johna Connellyho, profesora na univerzitě v Ber
kley, je založena na dlouholetém výzkumu evrop
ských archivů a využití tzv. „oral history“: Con
nelly v letech 1989 až 1998 získal řadu cenných
osobních svědectví od československých, pol
ských a německých účastníků socializace a sově
tizace školství padesátých let, ať to byli politici,
pracovníci aparátu politických stran, univerzitní
pedagogové či bývalí studenti. Díky autorovým
znalostem systému totalitního školství a dů
sledně komparativnímu přístupu je kniha, která
vyšla v originále v roce 2000, zajímavým pří
spěvkem k dějinám středoevropské společnosti.
OBsah
Sovětizace / Dědictví původního profesorského sboru /
Nový student / Seznam pramenů a literatury

OBsah
Politické a kulturní směřování na západ neněmeckou
cestou (1848–1879) / Frankofilství jako politický nástroj
(1879–1902) / Bezmocnost francouzské loby / Zájem o fran
couzskou civilizaci / Literatura / Rejstřík
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tejchman, Miroslav

Balkán ve válce a v revoluci
1939–1945
Brožovaná, 700 str., 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑1374‑1

Předkládaná práce je věnována vývoji jednotli
vých balkánských zemí i celému regionu a po
litice hlavních velmocí v letech druhé světové
války. Na rozdíl od dosavadních velkých děl,
zabývajících se např. britskou či německou poli
tikou v regionu nebo vývojem jednotlivých zemí
v průběhu války, jde o první syntézu, která má
shrnout současný stav vědomostí o kolaboraci
a rezistenci a fenoménu občanské války v jiho
východní Evropě, a tak vlastně i umožnit pocho
pení nástupu komunistické moci ve čtyřech bal
kánských zemích a jejich následné sovětizace.
Autor práci rozčlenil do tří chronologických celků,
z nichž první sleduje léta ����–����, kdy se situace
na Balkáně vyhrocuje v souvislosti s rozpadem tehdejších bezpečnostních systémů a kdy se v soupeření
evropských mocností začíná rýsovat budoucí účast
balkánských států ve válečném dění na té či oné straně. M. Tejchman ukazuje, jak se tato situace vyvíjela
nejen na poli diplomatickém, ale snaží se deﬁnovat
i další faktory, které zásadním způsobem rozdělení
preferencí mezi mocnosti Osy a západoevropské demokracie ovlivňovaly. Tím je celé pojetí sympatičtější, že vyklouzává ze standardního, poněkud již obnošeného rámce politicko-diplomatických dějin a snaží
se problém zobrazovat mnohem pestřejším, a tím
i adekvátnějším způsobem.
Druhá část práce se soustřeďuje na vlastní průběh
války na Balkáně v letech ����–���� a opět velmi
mnohostranným způsobem rozebírá nejen čtenářsky vděčná témata vojenských kampaní, party-

Katalog 2008

zánských bojů a různých forem teroru, ale přihlíží
k souvislostem s meziválečnou radikalizací politiky,
upozorňuje na proměny nacionalistických programů a důvody jejich brutalizace, takže vytváří jakýsi
vnitřní portrét regionu, s nímž pak může vstupovat
do kontextů mezinárodní politiky a vidět je opět
v mnohem plastičtějším zobrazení.
Konečně třetí část knihy se zaměřuje na závěr válečné epochy, v němž se autor velmi důkladně věnuje jednak motivům vnitřních převratů, jejichž
prostřednictvím si některé satelitní země Osy chtějí
vylepšit své postavení v očekávaných poválečných
jednáních, jednak příčinám poválečné radikální
levicové vlny, která, na první pohled velmi paradoxně, převádí meziválečné i válečné poměry z radikálně pravicového k radikálně levicovému pólu
a samozřejmě také patřičným způsobem respektuje
narůstající roli Sovětského svazu v celobalkánských
poměrech.
Práci považuji za velmi nadstandardní přínos české
historické vědě kvůli úspěšnému komplexnímu pojetí problematiky, kvůli vysoké, současně však čtivě
podané úrovni jejího zpracování a konečně také
proto, že podobná práce citelně chyběla i v pedagogické praxi.
Z recenzního posudku
doc. PhDr. Jiřího Vykoukala, CSc.
OBsah
Boj o Balkán (1939–1941) / Válka na Balkáně (1941–1944)
/ Cesta k Jaltě a Postupimi (1944–1945) / Závěr / Seznam
použitých pramenů a literatury
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vydáno: leden 2008

vydáno: únor 2008

smetana, Vít

horčička, Václav

in the shadow of munich
British policy towards
czechoslovakia from
the endorsement
to the renunciation
of the Munich agreement
(1938 to 1942)
Brožovaná, 360 str., 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑1373‑4, cena: 350 Kč

Autor sleduje rozdílné přístupy a postupné pro
měňování britské politiky vůči Československu
v době od mnichovské konference v září 1938
do britského prohlášení ze srpna 1942, že Mni
chovská dohoda nebude mít jakýkoli vliv na bu
doucí teritoriální uspořádání. Klíčovým tématem
je přitom vliv Mnichova na britskou politickou
scénu a na následnou britskou politiku vůči Čes
koslovensku ve středoevropském kontextu a také
jeho rezonance v jednáních s československými
exilovými představiteli. Práce je výsledkem auto
rova mnohaletého výzkumu zejména v britských
archivech, doplněného o materiály z archivů
českých, a rovněž reflexe rozsáhlého množství
pramenných edic, deníků a memoárové a odbor
né literatury. Snaží se přitom rozptýlit řadu mýtů
a stereotypů, v jejichž zajetí zůstává dosavadní
česká a zčásti též anglofonní historiografie při
interpretaci britské politiky vůči Československu
bezprostředně před 2. světovou válkou a v jejím
průběhu.

uniVerzita KarlOVa V praze naKlaDatelství Karolinum

vztahy rakousko‑uherska
a spojených států
amerických v období
první světové války
Brožovaná, 366 str., 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑1375‑8, cena: 300 Kč
Publikace analyzuje rakouskouherskoamerické
vztahy v období první světové války. Této proble
matice dosud nebyla v domácí ani zahraniční
historiografii věnována dostatečná pozornost.
Existuje sice řada prací k okolnostem vzniku
národních států ve střední Evropě a k roli USA
v tomto procesu, není však k dispozici mono
grafie, která by se komplexně zabývala oficiální
rovinou vztahů mezi habsburskou monarchií
a klíčovou velmocí Nového světa.
OBsah
Na křižovatce. RakouskoUhersko a Spojené státy ame
rické v roce 1914 / Spor o výklad americké neutrality.
RakouskoUhersko a USA ve druhém roce světové války /
Rok 1916 – ticho před bouří / Konečně válka / Poslední
rok války a americká role při rozpadu RakouskoUherska
/ Závěr / Pramen a literatura / Jmenný rejstřík
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vydáno: listopad 2007

vydáno: červenec 2007

adamovičová, ana –
ivanovová, darina

adamovičová, ana –
ivanovová, darina – hrdlička, Milan

Brožovaná, 165 str., dotisk 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑10, cena: 250 Kč

Brožovaná, 252 str., 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑1320‑8, cena: 300 Kč

Basic Czech I je moderní učebnicí češtiny na zá
kladě angličtiny. Skládá se z šesti lekcí a me
todicky vychází z komunikativního a kompa
rativního přístupu. Cílem je seznámit zájemce
se základy české gramatiky pomocí plynulého
a systematického osvojování slovní zásoby
a konverzačních frází vážících se k jednotlivým
tématům: společenské obraty, město, bydlení,
restaurace, zájmy, nákupy a cestování. Gramati
ka v těsném sepětí se slovní zásobou je pouhým
prostředkem k dosažení tohoto cíle. Přehledné
tabulky umožní uživateli rychlé zapamatování
probírané látky. Zprostředkující jazyk se ob
jevuje minimálně a plní funkci výstižných vy
světlivek. Učebnice obsahuje řadu vtipných
dialogů. Basic Czech I odpovídá úrovni A1 Spo
lečného evropského referenčního rámce pro
výuku jazyků.

Basic Czech II je pokračováním titulu Basic
Czech I. Učebnice je koncipována obdobně
jako předcházející díl. Skládá se ze sedmi lekcí
a metodicky vychází z komunikativního a kom
parativního přístupu. Postupně se zde rozvíje
jí základy české gramatiky pomocí plynulého
a systematického osvojování slovní zásoby
a konverzačních frází vážících se k jednotlivým
tématům: denní režim, nákupy, oslava, bydle
ní, rodina, zdraví a nemoc, vzhled a povahové
vlastností, móda a oblečení, apod. Přehledné
tabulky umožní uživateli rychlé zapamatová
ní probírané látky. Zprostředkující jazyk (an
gličtina) se objevuje minimálně a plní funkci
výstižných vysvětlivek. Součástí učebnice jsou
přehledné tabulky české deklinace a slovesných
valencí a také CD, které obsahuje zároveň texty
a dialogy z Basic Czech I. Basic Czech II odpoví
dá úrovni A 2 Společného evropského referenč
ního rámce pro výuku jazyků.

Basic Czech i

vydáno: červenec 2005
adamovičová, ana
nebojte se češtiny
Brožovaná, 286 str., 1. vydání
isBn 80 ‑246 ‑1059 ‑0, cena: 270 Kč
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Basic Czech ii

OBsah
Lessons 7–13 / Hanna and Juan in Prague / Did she go
to the cinema or…? / Not enough time for money, lots of
work and problems / Where were Juan and Hanna after
all? / Honza’s family / I don’t feel well! What’s wrong? / To
stay or not to stay? / Appendices
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vydáno: září 2007

vydáno: září 2007

chromá, Marta

chromá, Marta

Brožovaná, 564 str., 5. vydání
isBn 978‑80‑246‑1406‑9, cena: 350 Kč

Brožovaná, 566 str., 5. vydání
isBn 978‑80‑246‑1422‑9, cena: 350 Kč

Učebnice právnické angličtiny ve dvou dílech
představuje úvod do angloamerického systému
práva. První díl ve čtrnácti lekcích seznamuje
s ústavním uspořádáním většiny anglicky mluví
cích zemí, s rozdělením práva na právo soukro
mé, veřejné a mezinárodní atd. Jednotlivé lekce
obsahují mnoho různých cvičení spolu s klíčem
a slovníkem nových termínů. Učebnice je urče
na nejen studentům právnických fakult, ale též
praktikujícím právníkům, soudcům a státním
zástupcům.

Nová učebnice právnické angličtiny ve dvou
dílech představuje značně rozšířenou podobu
předchozí knihy Introduction to Legal English,
přinášející úvod do angloamerického systému
práva. Dvanáct lekcí druhého dílu přináší krátké
texty a množství metodických cvičení týkajících
se porušení osobnostních práv, trestního a pra
covního práva, seznamuje rovněž s legislativou
a soudními institucemi Evropské unie. V každé
lekci jsou zařazena také gramatická a překlado
vá cvičení. Svazek uzavírají opakovací cvičení,
klíč a slovník. Učebnice je určena především
studentům právnických fakult, ale i praktikují
cím právníkům, soudcům a státním zástupcům.

new introduction
to legal english – vol. 1

uniVerzita KarlOVa V praze naKlaDatelství Karolinum

new introduction
to legal english – vol. 2

Katalog 2008

humanitní věDy → JazyKOVÉ uČeBnice

24

vyjde: jaro 2008

vyjde: jaro 2008

Krijtová, Olga –
Červenková, Jana

andersen, Mikael –
haušildová, Kateřina

Vázaná, 370 str., 3. přepracované vydání
isBn 978‑80‑246‑1435‑9, cena: 290 Kč

Vázaná, 440 str., 2. vydání
isBn 978‑80‑246‑1388‑8

Třetí, výrazně přepracované vydání stejnojmen
né publikace Olgy Krijtové (Karolinum 1995),
jejímž cílem je běžný dohovor v Nizozemí a ve
Flandrech. Nové vydání bylo zásadně rozšířeno
o aspekt komunikativní: o jednoduché rozhovo
ry a autentické texty, doplňující konverzační či
lexikální cvičení, klíč a nizozemskočeský abe
cední slovník; nově zpravována je i gramatická
část. Součástí publikace je zvuková nahrávka na
2 CD, namluvená rodilými mluvčími. Učebnice
probírá takřka veškerou gramatiku nizozemšti
ny a základní reálie a je vhodná jak pro jazykové
kurzy vedené učitelem, tak pro samostudium.

Učebnice dánštiny pro začátečníky shrnuje zá
kladní gramatické jevy dánského jazyka, slovní
zásobu a konverzační obraty. Probraná mluv
nice se procvičuje ve cvičeních a překladech,
jejichž text vychází ze současných dánských
reálií. Učebnice je doplněna pravidly výslovnos
ti a slovníčkem pojmů užitých v textu. Vhodná
učebnice i pro samouky.

učebnice nizozemštiny

učebnice dánštiny

OBsah
Předmluva k novému vydání / Základy nizozemské výslov
nosti / Poznámka k pravopisu / Lekce 1–30 / Het Neder
landse taalgebied / Doporučená literatura / Klíč ke cviče
ním / Tabulka nepravidelných sloves / Nizozemskočeský
abecední slovník
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vydáno: srpen 2007

hasil, Jiří a kol.

Brána jazyka českého otevřená
Brožovaná, 390 str., 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑1337‑6, cena: 330 Kč

Intenzivní kurz českého jazyka pro mírně po
kročilé z německy mluvících zemí. Publikace
představuje komplexní soubor sestávající z gra
matického přehledu českého jazyka, česko
německého slovníčku a dvou relativně samo
statných dílů učebnice. Na první díl učebnice,
který je určen mírně pokročilým studentům,
navazuje cyklicky díl druhý. Autoři učebnici
koncipovali tak, aby studenti s její pomocí zvlá
dali tajnosti českého jazyka a dosáhli takových
znalostí češtiny, jež odpovídají úrovni A2 dle
Společného evropského referenčního rámce pro
výuku jazyků.
Učebnice byla připravována především pro po
třeby pražské Letní školy slovanských studií,
a to s podporou Českoněmeckého fondu bu
doucnosti a v rámci partnerské spolupráce mezi
Univerzitou Karlovou a Humboldtovou univer
zitou v Berlíně.

k prezentaci jednotlivých gramatických jevů v lekci
procvičovaných. Autorům se podařilo umístit v textech co nejvíce příkladů na probírané jevy, aniž by
text přestal znít přirozeně. Za otázkami k textům
následuje několik dalších cvičení a na konci lekce
česko-německý slovníček obsahující novou slovní
zásobu.
Jednotlivé části lekce jsou tematicky, lexikálně
i gramaticky provázány. Tato propojenost jednotlivých složek umožňuje pevnější osvojení učiva.
Z recenzního posudku
PhDr. Evy Podhajské, Ph.D.
OBsah
Učebnice I (1.–14. lekce): Studujeme o prázdninách / Na
univerzitě / Jedeme na výlet / Zvu tě na večeři / V obchod
ním domě / Jdeme na koncert / Musím k lékaři / Stově
žatá Praha (Architektura) / Čtu, čteš, čteme (O literatuře
a nejen o ní) / Haló, kdo volá? / Diář / Rád bych studo
val v Praze / Hledám nový byt / Co Češi slaví / Učebnice

Záměrem autorů je, aby tato učební pomůcka byla
používána na Letní škole slovanských studií, a tomuto cíli je podřízena celková koncepce učebnice,
tj. rozsah, struktura i obsah, respektive tematika
zařazených textů. Autoři sami v předmluvě upozorňují mimo jiné na to, že pomůcka není určena pro
samouky, ale pro přímou výuku pod vedením vyučujícího.
Gramatický přehled čítá �� rukopisných stran,
jednotlivé části učebnice mají �� a �� lekcí, přibližně stejně dlouhých (v průměru devět až jedenáct
rukopisných stránek). Závěr učebnice tvoří česko-německý slovníček vztahující se ke všem částem
učebnice.
Struktura lekcí: Každá lekce začíná krátkým úvodním textem obsahujícím příklady gramatických jevů
v lekci probíraných. Následují cvičení komunikativního charakteru vztahující se k textu. Texty bývají
rozděleny i na více částí, z nichž každá je doplněna
komunikativními cvičeními. Všechny texty slouží
uniVerzita KarlOVa V praze naKlaDatelství Karolinum

II (1.–15. lekce): Už jsem v Praze! / Univerzita Karlova /
Výlet / Pražské kavárny a restaurace / Nákupy / Životo
pis / Jsem asi nemocný / Architektura / Česká literatura /
Telefonování / Schůze, porada, pracovní jednání / Česká
republika / Provoz v domácnosti / Praha / Jak se žije čes
ké rodině / Gramatický přehled / Českoněmecký slovník
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vydáno: leden 2008

Líman, Antonín

Ibuse Masuji:
A Century Remembered
Vázaná, 380 str., 1. vydání
ISBN 978‑80‑246‑1452‑6, cena: 500 Kč

Japonský prozaik Ibuse Masudži (1898–1993)
se proslavil svým románem Černý déšť (1966,
česky 1978 v překladu I. Krouského), který
se zabýval tragickými důsledky jaderného útoku
na Hirošimu. Přední světový japanolog české
ho původu měl příležitost se s Ibusem osobně
seznámit za svých studií na tokijské univerzitě
a stal se jeho „dvorním“ kritikem. Jak napovídá
podtitul, text je čtivým průvodcem po díle Ibuse
Masudžiho a jeho prostřednictvím po japonské
literatuře a kultuře 20. století. Kniha je autor
ským překladem publikace vydané v Academii
v roce 2004 a je určená pro zahraniční japano
logy.
Obsah
The Native Valley and the Inland Sea / Waseda Years and
the First Stories / Return to the Country / The Drifters and
the Rooted / The Extravagance of War / The Old Fisher
men and Japanese Identity / Black Rain as Document and
Myth / Bibliography / Index

vydáno: duben 2008

Obstová, Zora

Ženská próza
v italské moderní literatuře
Brožovaná, 126 str., 1. vydání
ISBN 978‑80‑246‑1458‑8, cena: 120 Kč

26

né body mezi jednotlivými díly, zda má moderní
ženská literatura v Itálii privilegovaný styl, pri
vilegovaná témata či žánry. Zvláštní pozornost
je věnována nejvýraznějším představitelkám
italské ženské prózy, jako byly Matilde Seraová,
Grazia Deleddová, Natalia Ginzburgová, Anna
Maria Ortesová či Elsa Morantová.
vydáno: prosinec 2007

Chitnis, Rajendra Anand

Vladislav Vančura:
The Heart of the Czech
Avant‑garde
Brožovaná, 174 str., 1. vydání
ISBN 978‑80‑246‑1456‑4, cena: 240 Kč
Ojedinělá monografie je čtivým úvodem do díla
Vladislava Vančury pro anglojazyčnou kulturní
veřejnost a zároveň literárněvědným příspěv
kem inspirativním i pro české bohemisty. Autor
podrobně prostudoval a promyslil celé Vančuro
vo dílo, uplatnil znalost rozsáhlé vančurovské
literatury i českých reálií a kultury. Vančurův
paradoxní postoj k rozporům, které se zároveň
snaží překonávat a zachovávat, je používán jako
klíč k pochopení jeho tvorby a jejího často am
bivalentního přijetí kritikou. Vančurova hlavní
díla jsou prozkoumána v kontextu „protipólů“
umění a medicíny, poetistického a proletář
ského umění, Bergsona a Marxe, kolektivismu
a nonkonformismu, odsouzení a odpuštění a re
nesančního a současného člověka. Chitnis ne
tradičním srovnáním dvojic Vančurových knih,
které spolu tematicky, žánrově či myšlenkově
souvisejí, dociluje originálních příčných řezů
nejen Vančurovým dílem, ale i českou mezivá
lečnou literaturou. Autor působí jako slavista
v britském Bristolu.

Autorka ve své knize zachycuje vývoj tvorby
italských prozaiček od druhé poloviny 19. sto
letí až po dnešní dobu. Zároveň hledá odpověď
na otázku, zda mezi tvorbou jednotlivých auto
rek existuje vnitřní souvislost, zda existují styč
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vyjde: jaro 2008

Osvaldová, Barbora – Kopáč, radim (editoři)

Pokusy a dobrodružství:
poznámky k eseji

Pokusy a dobrodružství: poznámky k eseji
Brožovaná, 145 str., 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑1498‑4

Soubor textů představuje žánr eseje v interpre
tačních, teoretických, básnických a publicis
tických příspěvcích renomovaných odborníků
a známých českých osobností. Přináší široké
spektrum názorů na esejistiku vůbec a její růz
norodé postavení v současných médiích. Může
se stát netradičním učebním materiálem pro
budoucí novinářeesejisty stejně jako konkrét
ním svědectvím o soudobém stavu tohoto žánru
v Čechách, neboť řada textů se vyznačuje neo
třelým propojením různých přístupů k myšlení
a psaní. V knize „esejů o eseji“ jsou zastoupeni
mj. Martin Hilský, Václav Cílek, Cyril Höschl,
Jan Štolba, Petr Král, Miroslav Balvín ml., Vik
tor Šlajchrt či Alena Lábová.

konkrétní tvar či jaké zacílení může mít esej a esejistika v současnosti, jakou podobu eseje modeluje
či koncipuje dnešní autor a nynější představitelé
daného žánru. Vybrané texty tak reprezentují polohu „quod erat demonstrandum“ – a v tomto smyslu
v určitém smyslu možná kvalitativně překonávají
nedávný, právě tak velice užitečný titul O fejetonu,
připravený stejným editorským týmem. Rovněž velice oceňuji, že naprostá většina z těchto textů byla
napsána přímo pro uvedený sborník, pouze ojediněle byly uvážlivě převzaty ze starších publikací
(i časopiseckých).
Z recenzního posudku
PhDr. Vladimíra Novotného, Ph.D.

Předkládaný rukopis či sborník příspěvků na jedné
straně splňuje cíl, který si vytkl – totiž být studijní
pomůckou svého druhu a poskytnout široké spektrum názorů renomovaných odborníků, event. dalších známých osobností soudobé české společnosti
na žánr eseje a esejistiku vůbec a jeho různorodé
postavení v médiích (s přihlédnutím k situaci „tady
a teď“) – a na straně druhé se z objektivního pohledu připravovaná publikace stává konkrétní zprávou,
resp. svědectvím o soudobém stavu české esejistiky.
Celá řada zařazených textů je totiž napsána výrazně esejistickým způsobem, takže jsme svědky „esejů
o eseji“, tzn. určitých metaesejistických pojednání.
Tuto skutečnost shledávám a pokládám za značné
pozitivum sborníku: vždyť čtenář nebo recipient
se tak při jeho četbě „názorně“ přesvědčuje, jaký

Jaroslav Balvín ml. / Václav Cílek / Roma Erben / Aleš
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OBsah
Haman / Ivo Harák / Martin Hilský / Cyril Höschl / Karel
Hvížďala / Stanislav Komárek / Radim Kopáč / Petr Král
/ Josef Kroutvor / Alena Lábová / Milena M. Marešová /
Barbora Osvaldová / Miloslav Petrusek / Jan Suk / Viktor
Šlajchrt / Jakub Šofar / Jan Štolba / Pavel Švanda

vydáno: červen 2007
Osvaldová, Barbora – Kopáč, radim (editoři)
o fejetonu, s fejetonem
Brožovaná, 106 str., 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑1286‑7, cena: 150 Kč
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vydáno: leden 2008

Fidlerová, alena – Bekešová, Martina a kol.

repertorium rukopisů 17. a 18. století
z muzejních sbírek v Čechách
díl ii, K–O
Vázaná, 894 str., 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑1459‑5, cena: 480 Kč

Pokračování rozsáhlého projektu Repertoria ru
kopisů 17. a 18. století navazuje na 1. díl vydaný
rovněž ve dvou svazcích v roce 2003. Obsahuje
soupis dochovaných bohemikálních rukopisů
z muzejních sbírek v místech počínajících pís
meny KL (1. svazek) a MO (2. svazek). Znač
nou část rukopisů opět tvoří modlitební knihy,
mravně nabádavé spisy, lékařské knihy a jiné
praktické příručky pro běžný životní provoz
českého venkova a malého města 17. a 18. sto
letí. Publikace systematizuje a doplňuje obtíž
ně dostupné a roztroušené údaje a upozorňuje
na rukopisy s význačnou výtvarnou kvalitou for
mou bohaté obrazové přílohy.
Jako pokračování starší práce navazuje nyní předložená část pochopitelně ve všech podstatných bodech na předchozí díl, autorky pouze zkorigovaly
v drobnostech údaje o rukopisných přídavcích v tiscích z doby před r. ���� z knihoven daných muzeí.
Pokračování v rozsahu uvedeném v I. díle by znamenalo neúměrné pracovní zatížení celého kolektivu
pracovníků na tomto záslužném díle a v žádném
případě by zjištěné fakty a textové segmenty nebyly
svým významem úměrné práci, kterou by na jejich
zjišťování bylo třeba vynaložit. Beze změny zůstává
v novém, tj. II. díle rozvrh u každého z probíraných
muzeí, tj. údaje o stáří a charakteru sbírky, o tom,
kdo je za příslušnou knihovní část odpovědný, kdo
příslušný fond pro Repertorium zpracovával atp.
Obsah v Repertoriu registrovaných rukopisů má
zcela podobnou povahu jako rukopisy evidované
v I. díle, tj. značnou část tvoří modlitební knihy,

Katalog 2008

mravně nabádavé spisy, knihy lékařské a léčebnické
a jiné praktické příručky pro běžný životní provoz
českého venkova a malého města ��. a ��. století.
Je příznačné, že v městech, která tvořila přirozené
centrum větších oblastí je skladba rukopisných sbírek v muzeích přibližně stejná jako v jiných, i zcela malých muzeích a jejich „centrální“ postavení
se jeví jen v množství materiálu, který jednotlivá
taková muzea větších měst nashromáždila. (…)
Znovu je na místě opakovat a zdůraznit význam
předložené práce pro historické sledování kulturního života v českých městech a jejich nejbližším
venkovském okolí v ��. a ��. století a vyslovit naději,
že dalšími svazky (předpokládám, že opět dvěma)
bude dílo úspěšně dokončeno. Podobných materiálově přehledových souborů má naše historická věda
pomálu a je na místě znovu zdůraznit jejich význam
pro současnou i budoucí badatelskou práci.
Z recenzního posudku
doc. PhDr. Jaroslava Kolára, CSc.
vydáno: prosinec 2003
linda, Jaromír – stich, alexandr –
Fidlerová, alena – Šulcková, Martina
repertorium rukopisů ��. a ��. století
z muzejních sbírek v Čechách
díl i, a–J
Vázaná, 810 str., 1. vydání
isBn 80‑246 ‑0607 ‑0, cena: 480 Kč
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pynsent, robert B.

Ďáblové, ženy a národ
Výbor z úvah o české literatuře
Brožovaná, cca 650 str., 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑1363‑5

Výbor z esejů a studií Roberta B. Pynsenta, jed
né z nejvýraznějších osobností zahraniční bohe
mistiky (od roku 1991 je profesorem na School
of Slavonic and European Studies v Londýně),
zahrnuje zhruba třetinu jeho článků o české
a slovenské literatuře, z nichž některé byly pře
loženy z anglických originálů a některé jsou
knižně publikovány vůbec poprvé. Tematicky
zasahují široké spektrum české a slovenské lite
ratury od středověku po současnost. K hlavním
Pynsentovým zájmům patří literatura čtrnác
tého století, raněnovověká próza, dekadence,
nacionalismus a antisemitismus v literatuře
a ženské psaní. Svůj nekonvenční, fascinovaný
i nesmlouvavý pohled zaměřuje jak na tradiční
ikony české kultury (Mácha, Masaryk, Čapek),
tak na okrajové autory a jejich „trochu neob
vyklé knihy“. Pynsent se i v tomto autorském
výboru drží hesla, že úkolem literárního kritika
je především bavit čtenáře, v hutném doslovu
se k závěrům svých starších studií vrací a ko
riguje je nebo obohacuje z jiné originální per
spektivy.
OBsah

studie o démonech a cizoložství v česky psané středověké
a raněnovověké literatuře / Barokní kontinuum v české
literatuře / Slávy Herder / Charakterizace v Máchově Máji
/ Západovýchodné zovretie, dve východiská: Ludovít
Štúr a Štěpán Launer / Pokus o ňadra (Od ňadrománie
k ňadrofobii se zmínkou o feministickém ňadromilství) /
Národ, nic a láska (Pokus o Masaryka) / Masaryk a deka
dence / Masarykova „Cesta demokracie“ aneb Demokra
tický národněsocialistický ideál / Literární reprezentace
T. G. Masaryka od osmdesátých let 19. století do padesá
tých let 20. století / K morfologii české dekadence (In
terstatualita) / Touha, frustrace a trocha uspokojení. Ko
mentář k Hlaváčkově Mstivé kantiléně / Nacionalistický
naturalismus: Brno Josefa Merhauta / Dekadentní sliz
nice. KraﬀtEbing, dekadence a Sezimova Passiﬂora /
Dekadentní národ: politické názory Arnošta Procházky
a Jiřího Karáska ze Lvovic / Čapkova Evropa a Durychova
Evropa / Tolerance a mýtus o Karlu Čapkovi / První dílo
Franze Baermanna Steinera Die Planeten ve svém českém
literárním kontextu / Český ženský antisemitismus v prv
ní polovici dvacátého století / Sentiment, sarkasmus a sil
ná žena: úvod k českému dílu Olgy Barényiové / České
umění a český národ: dva ženské portréty Josefa Mánesa
za druhé světové války / České spisovatelky v přechod
ném období / Jarmilo! Jarmilo!! Jarmilo!!! (K dílu Jarmily

Britské kočky a jejich barbarští imperialističtí páni: dva

Glazarové) / Krapet chlupatosti: Češi, židé a prózy Ireny

aspekty britskosti viděné očima české literatury / Ama

Douskové / Doslov / Bibliografie Roberta B. Pynsenta /

zonská víla a její příbuzné / Smrad ďáblův a živá voda:

Ediční poznámka / Jmenný rejstřík
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vydáno: prosinec 2007

vydáno: březen 2008

Eichler, Jan

Balabán, Miloš – Duchek, Jan –
Stejskal, Libor (eds.)

Terorismus a války
na počátku 21. století

Kapitoly o bezpečnosti

Brožovaná, 354 str., 1. vydání
ISBN 978‑80‑246‑1317‑8, cena: 320 Kč

Brožovaná, 517 str., 1. vydání
ISBN 978‑80‑246‑1440‑3, cena: 390 Kč

Publikace je jedním z prvních pokusů v české li
teratuře o postihnutí fenoménu terorismu a jeho
vztahu k vedení moderních válek regionálního
charakteru. Je rozdělena celkem do šesti kapitol.
Předmětem 1. kapitoly je hodnocení odkazu stu
dené války a hlavních rysů globalizace, tedy eta
py od roku 1990 do současnosti. 2. kapitola po
jednává o válkách, které ve sledovaném období
proběhly v tzv. historickém světě – v Africe, v La
tinské Americe a v jihovýchodní Asii, 3. kapitola
se zabývá dvěma „velkými válkami“ pod vedením
USA: Pouštní bouře 1991 a Spojenecká síla 1999.
Ve 4. kapitole autor hodnotí globální terorismus,
který na scénu světové politiky vstoupil dne 11. 9.
2001, vysvětluje jeho příčiny, základní rysy a stra
tegické cíle, seznamuje čtenáře s rozdílnými
hodnoceními hrozby terorismu a se dvěma sou
časnými strategiemi v přístupu k terorismu (vál
ka vs. boj proti terorismu). 5. kapitola je zaměře
na na dvě velké vojenské operace, které zahájila
Bushova administrativa v rámci globální války
proti terorismu – Afghánistán 2001 a Irák 2003.
V závěrečné části pak autor charakterizuje spo
lečné a specifické rysy jednotlivých válek období
globalizace. Zdůrazňuje, že i když ve velké větši
ně případů jde o války asymetrické, vojáci armád
NATO jsou při nich vystaveni řadě vážných hro
zeb plynoucích z úskočných a zákeřných metod
bojové činnosti. A země NATO, které tyto války
vedou, mohou být stiženy teroristickými útoky.

Kapitoly o bezpečnosti představují publikaci,
která se zabývá ve velmi širokém kontextu proce
sem zajišťování bezpečnosti ČR na národní i me
zinárodní úrovni. Tematické okruhy publikace
jsou zaměřeny na teoretické aspekty bezpečnos
ti, legislativní právní a ekonomickou dimenzi
zajišťování bezpečnosti a fungování, strukturu,
vzájemné vazby a komponenty bezpečnostního
systému. Pozornost je věnována i mezinárod
nímu rámci zajišťování bezpečnosti, především
s ohledem na členství ČR v EU a NATO.

Obsah
Válka a mír ve světě po roce 1990 / Mapa: Oblasti válek
a konfliktů s dopadem na mezinárodní bezpečnost v letech
1990–2006 / Dědictví studené války a nástup globalizace /
Války v „historickém světě“ / Války za účasti USA a jejich
spojenců – 90. léta 20. století / Globální terorismus – nej
vážnější bezpečnostní hrozba současnosti / Války vedené
USA a jejich spojenci po nástupu globálního terorismu /
Shodné a rozdílné rysy válek na počátku 21. století
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Obsah
Úvodní slovo (Miloš Balabán) / Bezpečnost – hrozby – rizi
ka / Bezpečnost ČR – legislativní a ekonomický kontext /
Bezpečnostní systém ČR a jeho hlavní komponenty / Me
zinárodní zajištění bezpečnosti České republiky (Marek
Hruška) / Prognóza vývoje bezpečnostní situace ve světě
v horizontu roku 2020 (Miloš Balabán) / Přílohy

vydáno: březen 2008

Karlas, Jan

Forma mezinárodních
institucí: teoretická analýza
Brožovaná, 208 str., 1. vydání
ISBN 978‑80‑246‑1433‑5, cena: 240 Kč

Skutečnost, že struktury různých mezinárod
ních institucí – a tedy jejich forma – se často
velmi liší, představuje jednu z nejzajímavějších
a nejpodstatnějších otázek současné mezinárod
ní politiky. Tato práce si klade za cíl prohloubit
zatím nedostatečný výzkum této problematiky.
Vedle toho nabízí i první rozsáhlejší přehled teo
retických přístupů k mezinárodním institucím
publikovaný v ČR.
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vydáno: říjen 2007

gronský, Ján

Komentované dokumenty
k ústavním dějinám Československa
díl iV, 1989–1992
Vázaná, 652 str., 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑1389‑5, cena: 500 Kč
Čtvrtý a poslední díl Komentovaných dokumen
tů k ústavním dějinám Československa obsahuje
dokumenty krátkého období po listopadu 1989,
ve kterém na jedné straně vstoupila českoslo
venská ústavnost do zcela nové kvality v návra
tu ke státní ideji, již do ní vložili její zakladate
lé, avšak které se na druhé straně stalo poslední
etapou československé státnosti a ústavnosti,
etapou ústavně utvrzeného rozkladu a nakonec
i rozpadu společného státu Čechů a Slováků.
V publikovaných dokumentech a rozsáhlých
komentujících poznámkách kniha ilustruje
dvojjediný a rozporný proces budování demo
kratického ústavního státu a současně vytváření
politicky a ústavně zdůvodnitelných podmínek
pro jeho sebelikvidaci.
Kromě všech federálních ústavních zákonů to
hoto období obsahuje IV. díl i řadu dalších legis
lativních aktů, obnovujících lidská a občanská
práva a svobody a kladoucích základy demo
kratického právního státu. Ve sborníku jsou též
zařazena některá klíčová usnesení Federálního
shromáždění a obou národních rad a dále tři
pracovní návrhy ústav (ČSR, ČSFR a ČR), kte
ré nebyly realizovány. Politické materiály jsou
soustředěny zejména v šestnácti dokumentech
z listopadu a prosince 1989.
OBsah

vydáno: prosinec 2005
gronský, Ján
Komentované dokumenty
k ústavním dějinám Československa
díl i, 1914–1945
Vázaná, 586 str., 1. vydání
isBn 80 ‑246 ‑1027 ‑2, cena: 500 Kč
vydáno: září 2006
gronský, Ján
Komentované dokumenty
k ústavním dějinám Československa
díl ii, 1945–1960
Vázaná, 512 str., 1. vydání
isBn 80 ‑246 ‑1210 ‑0, cena: 450 Kč
vydáno: únor 2007
gronský, Ján
Komentované dokumenty
k ústavním dějinám Československa
díl iii, 1960–1989
Vázaná, 442 str., 1. vydání
isBn 978‑80 ‑246 ‑1285‑0, cena: 420 Kč

Úvodní poznámka ke IV. dílu „Komentovaných dokumen
tů k ústavním dějinám Československa“ / VIII. Českoslo
venská federace od listopadu 1989 do zániku společného
státu Čechů a Slováků (17. 11. 1989 – 31. 12. 1992)
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vyjde: podzim 2008

Vágnerová, Marie – Klégrová, Jarmila

Poradenská psychologická diagnostika
dětí a mládeže
Vázaná, 400 str., 1. vydání
ISBN 978‑80‑246‑1538‑7

Publikace sleduje v dosud nejkomplexnější po
době problematiku psychologické diagnostiky
dětí ve školním věku. Autorky nejprve zkouma
jí oblast kognitivních funkcí u standardní části
dětské populace a v případě diagnostiky men
tálně postižených dětí, nadprůměrně nadaných
dětí a dětí ze specifického sociokulturního pro
středí. V kapitole o tzv. školní zralosti se věnují
schopnostem plnění úkolu a sociální adaptace,
opět v úzké souvztažnosti s praktickým škol
ním poradentstvím a prací školního psychologa
a s ohledem na děti trpící poruchami některých
dovedností (čtení, psaní, počítání). Další kapi
toly jsou zaměřeny na emoční charakteristiky
a behaviorální projevy dítěte, problematiku
školní úspěšnosti, motivace a sociální pozice
v kolektivu třídy. Kniha nabízí obsahově bohatý
materiál pro každodenní využití v praxi škol
ních a poradenských psychologů i originální
podněty pro další rozvoj odborné psychodia
gnostiky.
Obsah
Úvod / Diagnostika schopností / Diagnostika školní zra
losti a školních dovedností / Diagnostika mimointelekto
vých faktorů ovlivňujících školní výkon / Diagnostika dět
ského chování a s ním souvisejícího postavení ve třídě

vydáno: leden 2006
Vágnerová, Marie
Základy psychologie
Vázaná, 359 str., 1. vydání
ISBN 80‑246‑0841‑3, cena: 280 Kč
vydáno: listopad 2005
Vágnerová, Marie
Vývojová psychologie I
Dětství a dospívání
Vázaná, 468 str., 1. vydání
ISBN 80‑246‑0956‑8, cena: 290 Kč
vydáno: duben 2007
Vágnerová, Marie
Vývojová psychologie II
Dospělost a stáří
Vázaná, 400 str., 1. vydání
ISBN 978‑80‑246‑ 1318‑5, cena: 290 Kč
vydáno: prosinec 2005
Vágnerová, Marie
Školní poradenská psychologie
pro pedagogy
Vázaná, 432 str., 1. vydání
ISBN 80‑246‑ 1074‑4, cena: 330 Kč
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vydáno: únor 2008

Šubrt, Jiří a kol.

soudobá sociologie ii
teorie sociálního jednání
a sociální struktury
Brožovaná, 394 str., 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑1413‑7, cena: 310 Kč

Série učebních textů je zaměřena na aktuální
otázky soudobé sociologie; druhý díl se tema
ticky orientuje na problematiku sociálního
jednání a sociální struktury. Komplikovaný
a nejednoznačný vztah mezi těmito dvěma klí
čovými pojmy představuje už po mnoho desítek
let pro teoreticky orientovanou sociologii inte
lektuální výzvu. Publikace zahrnuje rozmanité,
v celku dosud nezpracované spektrum přístupů
(od neopozitivismu, přes mikro a makrosocio
logii až po diskurzivní analýzu či teorii her),
reprezentované též různorodým autorským ko
lektivem zkušených specialistů i nadějných au
torů mladší generace. Kvalitní texty jsou určeny
jak studentům, kteří již mají základní znalosti
oboru a chtějí se seznámit s novými tématy, tak
sociologům a dalším odborníkům, kteří si chtějí
udržovat kontakt s aktuální teoretickou socio
logií, jejími problémy, polemikami a vývojem.

Vávra) / Co znamená mluvit: Ke strukturalistické sociologii

OBsah

Teorie světového systému Immanuela Wallersteina (Stani-

jazyka Pierra Bourdieua (Jan Radimský) / James S. Cole
man: Metodologický individualismus (Jiří Šubrt) / Teorie
her jako formální teorie racionálního rozhodování (Michal
Peliš) / Hlavní proudy teorie a výzkumu sociální stratifika
ce (Jadwiga Šanderová) / Koncept sociální koheze, důvěry
a sociálního kapitálu v sociologii (Markéta Sedláčková, Jiří
Šafr) / O deviaci v současné společnosti (Lukáš Urban)

vydáno: březen 2007
Šubrt, Jiří a kol.
soudobá sociologie i
teoretické koncepce a jejich autoři
Brožovaná, 334 str., 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑1275‑1, cena: 300 Kč
OBsah

Úvodem / Neopozitivistická sociologie: Sociologie jako

slav Holubec) / Zygmunt Bauman: Teoretik doby postmo

výzkum (Miloslav Petrusek) / Herbert Blumer: Symbolický

derní (Markéta Sedláčková) / Alvin a Heidi Toﬄerovi aneb

interakcionismus – teoretické a metodologické vymezení

cesta do budoucnosti (Naděžda Čadová) / Niklas Luhmann:

(Martin Horváth) / Etnometodologie Harolda Garfinkela

Komplexita, evoluce, kontingence (Jiří Šubrt) / Strukturní

(Eva Sanigová) / Analýza rámců Ervinga Goﬀmana (Jana

neofunkcionalismus Richarda Müncha (Marek Německý)

Šilhanová) / Sociální konstruktivismus Petera Bergera

/ Anthony Giddens: Teorie strukturace, teorie modernity

a Thomase Luckmanna (v zrcadle české sociologie) (Ida

(Jiří Šubrt) / Městská otázka a informační věk v díle Ma

Kaiserová) / Osobní identita v diskurzu společnosti pozdní

nuela Castellse (Petr Lupač, Jan Sládek) / Druhá moderna

moderny (Josef Bernard) / Mikrosociální základy makroso

a její rizika: Ulrich Beck (Jiří Šubrt) / Kritická teorie a teo

ciologie v pojetí Randalla Collinse (Jiří Šubrt) / Funkcio

rie uznání Axela Honnetha (Ondřej Lánský) / Feministická

nální vysvětlení v sociálních vědách (Marek Německý) /

společenská kritika: Rovnost a diference (Zuzana Uhde) /

Teorie komunikativního jednání Jürgena Habermase (Jan

Amitai Etzioni: Od organizace k aktivnímu společenství

Balon) / Diskurz a diskurzivní analýza v sociologii (Martin

(Ondřej Štěch)
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vyjde: léto 2008

gabal, ivan

hrách na stěnu
Vázaná, 240 str., 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑1537‑0

Komentáře, kritické články, sociologické analý
zy a odborné statě Ivana Gabala z let 1997–2007
se věnují problematice bezpečnosti, zahranič
něpolitické orientace a armády ČR na pozadí
zarážející nekoncepčnosti a nekompetentnosti
polistopadových politických elit v oblasti obrany
státu. Informovaný rozbor bezpečnostních kauz
„nákup gripenů“ či „radar“ vypovídá o celkové
úrovni rozhledu a vyspělosti české společnosti
a její politické a mediální scény. Politolog a soci
olog Ivan Gabal soustavně a kriticky mapuje čes
kou politiku v zahraničním kontextu, publikoval
více než 150 článků v médiích a je autorem knihy
Etnické menšiny ve střední Evropě (G plus G 1999).
Nastal čas, kdy potřebujeme ostře změnit paradigma posuzování dění v českých zemích. Až dosud
jsme změny viděli zejména v kontrastu s komunismem. Mezi tím ale nastal nový věk a komunismus
i transformace patří minulému století. Po dekádě
relativního klidu k pěstování své kondice jsme s nebývalou intenzitou konfrontováni s tím, zda obstojíme v nových reáliích světa vyspělých zemí, který
opět nabral tempo. Dokážeme tento svět absorbovat a dokážeme v něm také uspět? Dokážeme být
k něčemu v řešení dnešních globálních problémů?
Udržíme se mezi elitou, nebo opět propadneme
do druhého či třetího světa?
��. století skončilo ��. září ����. Útoky na New
York a Washington ukončily euforii z pádu komunismu a i na nás dolehla odpovědnost za poměry
ve světě mimo Evropu a Ameriku. Na žhavou půdu
��. století jsme vstoupili �. května ����, kdy jsme
členstvím EU získali moře i spoluodpovědnost
za stav moří, ovzduší i energetických zdrojů globál-
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ně. Jsme součástí nejmocnějšího hospodářského
spolku světa a tomu odpovídá i naše globální odpovědnost. Zvládneme ji?
V EU již nejsme reprezentováni a chráněni svým
státem, diplomaty, úřednickými profesionály nebo
institucemi, ale účastníme se života přímo, svým
vlastním snažením, profesionálními schopnostmi
a výkonností, jako jednotlivci, jako ﬁrmy, jako obce
či regiony. V novém světě se měří nejen stát, ale společnost, její struktura, skupiny a jednotlivci, kultura, vzdělanost, výkonnost a schopnost synergie
a spolupráce s ostatními. Nejen nejlepší hokejisté
v NHL nebo fotbalisté v evropských klubech. Nyní si
každý student může vybrat evropskou školu a ověřit
si, na co má.
Tváří v tvář této konfrontaci někteří mají strach
o vlastní identitu a hledají ochranu národním státem. Čím více totiž roste soudržnost EU, tím více
klesá ochranný význam národně či etnicky založené
identity a soudržnosti členských zemí. V multinárodních organizacích není až tak podstatné, kdo
je Čech a kdo Němec, ale co kdo dokázal a dokáže.
A čím více bude Evropa kulturně neutrální, tím více
bude otevřená i přílivu a legitimní existenci i mimoevropských přistěhovaleckých komunit, tím komplikovanější bude výstavba nové evropské identity.
A čím méně demokracie, prosperity a modernizace
bude v okolí EU, tím silnější bude gravitační síla
hodnotově neutrální EU jako prostoru společných
regulačních acquis pro příliv a usídlování imigrantů. A imigranty mimochodem budeme potřebovat
v míře, která odpovídá tomu, jak upřednostňujeme
svůj blahobyt před náklady a potížemi s rozením,
výchovou a vzděláváním dětí. (…)
Ivan Gabal: Změna paradigmatu
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vydáno: březen 2008

vydáno: duben 2008

dovalil, Jiří a kol.

skopová, Marie – zítko, Miroslav

lexikon
sportovního tréninku
Vázaná, 364 str., 2. vydání
isBn 978‑80‑246‑1404‑5, cena: 300 Kč
Lexikon přináší aktuální výklad celkem 211 frek
ventovaných pojmů tréninku, včetně termínů
z oborů souvisejících s danou tematikou (fyzio
logie, psychologie, pedagogiky, biomechaniky,
didaktiky, biochemie, antropomotoriky apod.).
Pojmy jsou objasňovány především z pohledu
praktických potřeb. Soubor hesel postihuje
podstatné problémy tréninku s cílem přispět
k odborné komunikaci ve sportu a příbuzných
oborech. Abecední uspořádání umožňuje rych
le potřebné informace vyhledat. Lexikon je
primárně koncipován jako výuková opora pro
vysokoškolské studenty tělovýchovných oborů
(na FTVS), uplatnění najde také při vzdělávání
trenérů, metodiků apod. Může být využit jako
výchozí zdroj pro seznámení s otázkami spor
tovního tréninku i jako repetitorium, k němuž
se lze obracet a pohotově vracet také při studiu
odborné literatury.

Základní gymnastika

Brožovaná, 179 str., 2. vydání
isBn 978‑80‑246‑1478‑6, cena: 190 Kč

Učební text je určen posluchačům fakult tělesné
výchovy, ale i trenérům a cvičitelům. Po mnoha
letech nově shrnuje a vymezuje obsah jednoho
ze základních druhů gymnastiky. Autorům se
podařilo obohatit danou problematiku novým
přístupem, založeným na aktuálním požadav
ku zdravotního hlediska provádění pohybových
aktivit a zároveň respektování soudobých po
znatků vědy a výzkumu. Základní gymnastika
se v tomto pojetí stává přirozenou součástí kon
dičního tréninku v nejrůznějších sportovních
disciplínách. Srozumitelnost odborného textu,
logické členění problematiky spolu s praktic
kými příklady cviků a názornými ilustracemi
předurčují učebnici k širokému využití v praxi.
Druhé, doplněné vydání.
OBsah
Teoretická část / Pojem a vývoj gymnastiky / Základní
gymnastika / Tělesná zdatnost / Držení těla / Svalová síla
/ Kloubní pohyblivost / Aerobní zdatnost / Stavba cvičeb
ní jednotky / Rozcvičení / Základy pořadových cvičení
/ Didaktika a příklady pohybových činností v základní
gymnastice: Rozcvičení / Cvičení jednotlivce / Cvičení ve
dvojicích / Cvičení s náčiním a na nářadí / Akrobatická
příprava / Příklady kondičních programů / Použitá a do
poručená literatura
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vyjde: podzim 2008

vydáno: říjen 2007

Ryšková, Mireia

Förster, Josef

Doba Ježíše Nazaretského
Historicko‑teologický úvod
do Nového zákona
Brožovaná, 485 str., 1. vydání
ISBN 978‑80‑246‑1465‑6

Kniha přináší vhled do prostředí a okolností,
v nichž žil a působil Ježíš Nazaretský. Je však
věnována nejen konkrétní historické, nábo
ženské, sociální a politické problematice spo
jené s Ježíšovým narozením, působením, smr
tí a zmrtvýchvstáním, nýbrž poskytuje i širší
pohled na předchozí dějiny a následné dění.
V pěti kapitolách může čtenář sledovat událos
ti a okolnosti, které mu napomohou postavu
Ježíše z Nazareta i následný vývoj historicky
a teologicky lépe uchopit a pochopit, k jakým
změnám a nábožensko‑společenským promě
nám v 1. století n. l. v souvislosti s Ježíšem
a jeho hnutím docházelo. Kniha přináší sou
hrnný pohled na dané téma, který je doplněn
velkým množstvím citací a odkazů na dostup
né prameny, především na díla Josepha Flavia,
Nový zákon, spisy apoštolských otců a antické
písemnictví. Dovoluje tak vidět dobře známé
antické dějiny z jiné perspektivy, z perspektivy
osudu tehdy málo známého proroka a učitele,
jehož násilná smrt vzápětí začala měnit dějiny.
Zároveň může sloužit jako zdroj informací pro
ty, kdo chtějí lépe rozumět Novému zákonu ja
kožto textům, které vycházely z konkrétní his
torické zkušenosti.
Obsah

Arbeo z Freisingu:
Život a umučení
svatého Jimrama,
mučedníka
Brožovaná, 92 str., 1. vydání
ISBN 978‑80‑246‑1341‑3, cena: 100 Kč
Publikace přináší v paralelní česko‑latinské ver
zi první český překlad původní, obtížně čitelné
recenze latinského textu legendy o sv. Jimramo
vi od Arbeona z Freisingu (8. stol.) s komen
tářem a úvodní studií. Arbeonovo místo v ději
nách literatury je významné dvěma závažnými
skutečnostmi. Jednak má své zakladatelské mís
to v dějinách evropské středolatinské literatury:
je prvním spisovatelem na německém území,
který je znám svým jménem. Jednak má velký
význam pro české kulturní, zvláště literární
dějiny. Arbeonova legenda sloužila jako před
loha pro sepsání našich nejstarších václavských
a ludmilských legend, jak bylo dokázáno v po
sledních desetiletích nejprve německou medie
valistikou. Text je klíčovým svědkem doby, kdy
se rodila podoba křesťanské střední Evropy, jak
v podstatě trvá dodnes, jejíž vznik však v žád
ném případě nebyl samozřejmostí. Kniha vychá
zí vstříc studentům a vyučujícím starší české li
teratury, medievalistiky, germanistiky a teologie
na našich vysokých školách.
Obsah
Arbeo z Freisingu. Život a dílo / Osobnost sv. Jimrama
a svatojimramská úcta / Sv. Jimram ve výtvarném umění
/ Intertextové vztahy mezi legendou o sv. Jimramovi a sva

Historické pozadí novozákonní doby / Sociální a hospo

továclavskou legendistikou (J. Hošna) / Vita vel passio

dářské poměry v Římské říši a v Palestině v době pozdního

sancti Haimhrammi martyris / Život a umučení svatého

židovstva a novozákonní / Ježíš v historickém kontextu

Jimrama, mučedníka / Obrazová příloha / Poznámky k la

své doby / Proces vzniku Nového zákona / Prvotní církev

tinskému znění / Ediční poznámka / Prameny a literatura

(1. století n. l.) – skutečnost a legenda / Přílohy / Rejstřík

/ Zkratky
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vyjde: podzim 2008

vyjde: léto 2008

Nosek, Bedřich –
Damohorská, Pavla

Boušek, Daniel

Židovské tradice a zvyky
Vázaná, 360 str., 1. vydání
ISBN 978‑80-246-1518-9
Otázka židovských tradic a zvyků představuje
jednu z nejzajímavějších a také nejvíce různo
rodých oblastí judaistiky vůbec, neboť daná pro
blematika zasahuje i do mnoha dalších oborů,
jako jsou historie, sociologie, pedagogika, prá
vo, politologie, kulturologie či dějiny umění.
Publikace Židovské tradice a zvyky pojednává
o životě věřícího žida a rituálech, které ho pro
vázejí, o jeho zvyklostech charakteristických
pro každodenní život (například návštěva syna
gogy, kašrut), ale také o svátcích a významných
dnech, jež tvoří nedílnou součást jeho života.
Kniha je doplněna dokumentárními ilustracemi
a fotografiemi a je vhodná pro laickou i odbor
nou veřejnost.
Obsah
Běh života / Náboženská praxe / Židovské svátky

Židovská pouť a poutní
místa na Blízkém východě
v hebrejské cestopisné
literatuře 12.–16. století
Brožovaná, 420 str., 1. vydání
ISBN 978‑80‑246‑1444‑1
Kniha na základě hebrejské cestopisné litera
tury 12.–16. století a dalších hebrejských nebo
arabských pramenů pojednává o vývoji židovské
pouti do Svaté země a o postavení poutních míst
na Blízkém východě a především ve Svaté zemi,
v náboženském životě Židů v Evropě a v islám
ských zemích. Židovská poutní literatura a se
znamy svatých míst, jež vznikaly od druhé polo
viny 12. století, nepopisují pouze tradiční pouť
do Jeruzaléma, nýbrž i v judaismu doposud nový
fenomén – návštěvu hrobů světců (zijāra). Počí
naje přibližně tímto obdobím vznikají na mapě
Blízkého východu židovská svatá místa, která
se z lokálních svatých míst, sloužících místním
„uživatelům“, proměnila na místa s přesně sta
noveným kalendářem a poutním rituálem, která
k sobě přitahovala poutníky i ze širšího okolí.
Kniha si všímá historie jen nejvýznamnějších
z nich: Mojžíšovy synagogy Dammūhu v Egyp
tě, Ezechielova hrobu v Iráku, Elijášovy syna
gogy u Damašku, Hilelova a Šamajova hrobu
v Meronu a Samuelova hrobu v Rámě. Cestopisy
evropských židovských poutníků dávají nahléd
nout do rozličných aspektů spojených s proje
vy uctívání svatých míst, jako jsou úkazy ohně
nebo kouře nad hroby anebo léčebná a ochran
ná funkce svatého místa apod.
Obsah
Seznamy svatých míst a cestopisná literatura / Pouť
do Erec Jisra’ele / Hlavní židovská poutní místa / Hroby
světců v hebrejské cestopisné literatuře / Závěr / Prameny
a literatura
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vyjde: jaro 2008

Koukolík, František

Před úsvitem, po ránu
eseje o dětech a rodičích
Brožovaná, 220 str., 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑1496‑0, cena: 240 Kč

Publikace vycházející z nových vědeckých po
znatků vypráví v sedmi kapitolách o vývoji dět
ského mozku před narozením a během prvního
roku života. Málokdo si uvědomuje, proč a jak si
v hlavách neseme dědictví starší než 600 milionů
let. Eseje zabývající se citovým životem, pozná
váním, pamětí, jazykem a řečí a vývojem číselné
ho smyslu ukazují, že už nejmenší děti pozná
vají, pamatují si a prožívají jevy daleko hlouběji
a šíře, než jsme si dokázali ještě před nedávnem
představit. Víte, že šestiměsíční děti bezpečně
rozlišují správné výsledky jednoduchých aritme
tických operací od nesprávných? Nejmenší děti
jsou podstatně „chytřejší“ a přitom křehčí, než
tušíme. Lze jim snadno nevědomě nebo vědomě
ublížit a těžce je poškodit na dlouhou dobu, ně
kdy na celý život. Text nejnovější knihy Františ
ka Koukolíka chce přispět k lepšímu pochopení
života dětí. Doplňují jej průběžné vysvětlivky
některých probíraných jevů a pojmů a instruk
tivní obrazová příloha.
OBsah
Předmluva / Před úsvitem / Citový život / Poznávání / Pa
měť / Jazyk a řeč / Příběhy s čísly / Jak se tvoří člověk /
Slovo na závěr / Užitá literatura

vydáno: leden 2008
Koukolík, František
sociální mozek
Brožovaná, 272 str., dotisk 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑1242‑3, cena: 260 Kč
vydáno: září 2006
Koukolík, František
Já
O vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování
Brožovaná, 384 str., 1. vydání
isBn 80‑246‑0736‑0, cena: 275 Kč
vydáno: říjen 2003
goldberg, elkhonon
Paradox moudrosti
překlad z anglického originálu František Koukolík
Brožovaná, 288 str., 1. vydání
isBn 80‑246‑1090‑6, cena: 260 Kč
vydáno: říjen 2006
goldberg, elkhonon
Jak nás mozek civilizuje
překlad z anglického originálu František Koukolík
Brožovaná, 259 str., 1. vydání
isBn 80‑246‑0713‑1, cena: 260 Kč

Katalog 2008

http://cupress.cuni.cz

PříroDní věDy → cheMie

39

vydáno: březen 2007

vydáno: prosinec 2007

pacák, Josef

pacák, Josef

Brožovaná, 178 str., 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑1240‑2, cena: 230 Kč

Brožovaná, 306 str., 2. vydání
isBn 978‑80‑246‑1354‑3, cena: 270 Kč

Profesor Josef Pacák se v knize věnuje tématům,
která bývají ve většině učebnic zmiňována jen
velmi stručně. Čtenář se tak seznámí s různý
mi způsoby psaní vzorců a reakčních schémat
či stereochemií organických molekul. Rovněž
jsou uvedeny i poslední úpravy názvosloví or
ganických sloučenin a součástí knihy je etymo
logický slovníček. V knize autor publikuje i své
názory na význam a na reaktivitu nevazebných
elektronových párů, na stabilitu chemických
částic a na termodynamické zákonitosti, jimiž
se jejich proměny řídí. Publikace, která vol
ně navazuje na předchozí knihu téhož autora
„Jak porozumět organické chemii“ (Karolinum
1997) a významně ji rozšiřuje, je určena středo
školským studentům, jejich učitelům i těm, kte
ří se na toto poslání teprve připravují.

Učebnice, jejímž autorem je dlouholetý vysoko
školský profesor organické chemie Josef Pacák,
je určena studentům gymnázií pro přípravu
k maturitě a k přijímacímu řízení na VŠ, stře
doškolským profesorům, kterým poslouží jako
základní literatura pro přípravu a výuku, a dal
ším zájemcům o organickou chemii. V první
části jsou vysvětlovány základy organické che
mie, potřebné pro další studium, včetně ukázek
aplikací v každodenní praxi. V druhé, výběrové
části jsou některé partie základní látky doplně
ny podrobnějším teoretickým výkladem. Velmi
cenný je i soubor řešených příkladů, který tvoří
třetí část knihy.

reakce
organických sloučenin

OBsah

Jak porozumět
organické chemii

OBsah
Úvod do organické chemie / Systematická část / Orga
nická chemie kolem nás / Moderní názory na kovalentní
vazbu / Vztah mezi fyzikálními vlastnostmi a strukturou /

Několik vět úvodem / Chemie jako věda / Komunikace

Spontánnost dějů a chemické rovnováhy / Reakce redoxní

mezi chemiky / Izomerie / Konformace / Stereochemie

a acidobazické / Reakční mechanismy / Organická synté

sacharidů / Příčiny chemických dějů / Stálost chemických

za / Ekologie a organická chemie / Úlohy / Řešení úloh

částic / Acidobazické reakce / Chemické reakce jako dů
sledek transformace vazeb / Reakční mechanismy / Něko
lik vět závěrem / Rejstřík
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vydáno: listopad 2007

Matoušek, Jiří – nešetřil, Jaroslav

Kapitoly z diskrétní matematiky
Vázaná, 424 str., 3. vydání
isBn 978‑80‑246‑1411‑3, cena: 260 Kč

Kapitoly z diskrétní matematiky jsou učebnicí
kombinatoriky a teorie grafů určenou zejména
posluchačům úvodních přednášek z diskrétní
matematiky. Kniha je napsána s cílem podpořit
zájem o matematiku a je doprovázena 331 cviče
ními různé obtížnosti, z nichž mnoho je opat
řeno stručnými návody k řešení. Učebnice před
pokládá znalosti na úrovni střední školy. Třetí,
upravené vydání.
Kniha „Kapitoly z diskrétní matematiky“ autorů
J. Matouška a J. Nešetřila je podle mého názoru
výtečnou ukázkou přístupného, poutavého, ale přitom přesného a nezjednodušujícího úvodního textu
do studia diskrétní matematiky.
Po tematické stránce kniha obsahuje řadu „tradičních“ partií, které jsou součástí většiny podobných
úvodních publikací o kombinatorice (faktoriály, binomické koeﬁcienty, princip inkluze a exkluze atd.),
a teorii grafů (cesty a kružnice, stromy a kostry, Eulerovské grafy, rovinné grafy atd.), v textu jsou však
zařazeny i partie, které bývají obsahem spíše pokročilejších publikací (pravděpodobnostní důkazy,
konečné projektivní roviny, lineární prostory grafu,
bloková schémata aj.). Oproti druhému vydání je
kniha doplněna o některé další partie z první i druhé skupiny.
Čtenář by v knize marně hledal mnohé další „tradiční“ partie – například nezávislost, dominanci
a barevnost grafu (kromě rovinných), párování,
hamiltonovské grafy a další. Zde je však třeba zdůraznit, že tato skutečnost není v žádném případě
záporem. Volba zařazených témat je výsledkem zralé úvahy, podložené dlouholetými pedagogickými
zkušenostmi.
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Autorům se podařilo touto (zdařilou) volbou vyhnout úskalí encyklopedičnosti textu a vytvořit si
prostor pro svěží, ale přitom důkladné zpracování
zařazených témat. Způsob výkladu, podání a zpracování zvolených témat by bylo možno charakterizovat jako skvělou kombinaci jemného humoru
s nadhledem, ale přitom při zachování maximální
přesnosti vyjadřování a důkladnosti všech úvah.
Velmi šťastná (a v podobných úvodních textech
ne zrovna obvyklá) je myšlenka prezentace několika alternativních důkazů téhož tvrzení. Text tak
na mnoha místech čtenáře „vtáhne do děje“ a názorně tak ilustruje obecný (ale nikoliv obecně známý) fakt, že jedním z poznávacích znaků kvalitní
matematiky jsou (samozřejmě kromě formální
správnosti atd.) i aspekty rázu estetického (dobrá
matematika je elegantní a krásná).
Text je tak podle mého názoru zejména pro mladšího čtenáře výtečnou školou nejen látky samotné,
ale i (nebo spíše zejména) matematického způsobu
myšlení. Je potěšujícím faktem, že se tato výtečná
publikace dočkala již svého třetího českého vydání,
a jednoznačně doporučuji její publikaci.
Z recenzního posudku
prof. RNDr. Zdeňka Ryjáčka, DrSc.
OBsah
O uspořádaných množinách / Kombinatorické počítání /
Grafy: úvod / Stromy / Rovinné kreslení grafů / Počítání
dvěma způsoby / Počet koster / Konečné projektivní ro
viny / Pravděpodobnostní důkazy / Řád z nepravděpo
dobnosti: Ramseyova věta / Vytvořující funkce / Aplikace
lineární algebry / Dodatek: opakování algebry
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vydáno: listopad 2007

vydáno: březen 2008

Raidl, Aleš – Horák, Jiří

Malý, Petr

Hydrodynamická stabilita
atmosféry a nelineární
problémy geofyzikální
hydrodynamiky
Vázaná, 267 str., 1. vydání
ISBN 978‑80‑246‑1278‑2, cena: 390 Kč
Kniha čtenáře seznamuje s technikami vyšetření
stability hydrodynamického proudění jak v lineár
ním, tak nelineárním přiblížení. Druhá část knihy
pojednává o obecnějších problémech nelineární
geofyzikální hydrodynamiky a netradičních postu
pech při studiu proudění tekutin. Kniha je určena
zájemcům o mechaniku tekutin a nelineární dyna
miku v geofyzikální hydrodynamice. Zároveň slou
ží i jako studijní materiál k přednáškám Vybrané
partie geofyzikální hydrodynamiky a Vlnové pohy
by a energetika atmosféry konaným na MFF UK.
Obsah
I. / Úvod / Perturbační teorie / Normální mody / Kelvinova

Optika

Vázaná, 353 str., 1. vydání
ISBN 978‑80‑246‑1342‑0, cena: 330 Kč

Učebnice vznikla na základě přednášek z optiky
pro studenty fyziky na Matematicko‑fyzikální
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Snahou au
tora bylo napsat text, který by byl úvodem pro
další studium optiky, ale také zdrojem informací
pro studenty, kteří se v budoucnu budou věnovat
jiným oborům, na nichž se již optika dále nevyu
čuje. Vzhledem k tomu, že optika je tradiční sou
částí univerzitního základního kurzu fyziky, je
učebnice zaměřena na klasickou (tedy ne kvan
tovou) optiku. Nezůstává jen u obvyklých oblastí
(elektromagnetická povaha světla, geometrická
a přístrojová optika, ohyb a interference světla,
koherence světla), ale zahrnuje zároveň, i když
někdy jen stručně, některá témata z modernější
optiky (Fourierova optika, vláknová optika, la
serová fyzika, nelineární optika).

‑Helmholtzova instabilita, instabilita Taylorova a Helmholt

Obsah

zova typu / Perturbační stavová a termodynamická rovnice

Světlo jako elektromagnetické vlny / Polarizace světla ro

/ Stabilita vnitřních gravitačních (vztlakových) vln / Nele

vinné monochromatické vlny / Odraz a lom světla na ro

mentární zobecnění metody částice / Kritické Richardsono

vinném rozhraní dvou prostředí / Kvazimonochromatické

vo číslo / Stabilita Rayleighovy‑Bénardovy konvekce / Sta

elektromagnetické vlny / Interference světla / Koherence

bilitní kritéria vyplývající z Rayleighovy rovnice / Stabilita

světla / Holografie / Difrakce světla / Princip fourierovské

frontálních vln / Inerční instabilita / Symetrická instabilita /

optiky / Základy geometrické optiky / Spektrální přístroje

Barotropní a baroklinní instabilita z hlediska přeměny ener

/ Základy fotometrie / Šíření světla v anizotropních pro

gie / Formulace rovnic pro studium stability kvazigeostrofic

středích / Interakce světla s látkou / Základy laserové fyzi

kých atmosférických pohybů / Nutná podmínka barotropní

ky / Nelineární optika / Základy vláknové optiky / Zdroje

instability / Barotropní instabilita / II. / Úvod / O systémech

a detektory světla / Vlnově‑korpuskulární dualismus / Li

hydrodynamického typu / O symetrizovaných nelineárních

teratura / Vybrané fyzikální konstanty

systémech / Systémy s dvěma kvadratickými integrály / Kva
draticky nelineární systémy se dvěma integrály / Pohybové
rovnice n‑dimenzionálního tuhého tělesa a symetrizované
systémy / První integrály systému Eulerových rovnic / Sim
plektická struktura na orbitách, involuce integrálů a úplná
integrabilita systému Eulerových rovnic / Pohybové rovnice
zobecněného tuhého tělesa a jejich vztah s rovnicemi hyd
rodynamiky / Pohybové rovnice n‑dimenzionálního těžké
ho setrvačníku / Integrace komplexní analogie pohybových
rovnic n‑dimenzionálního těžkého tělesa / Geodetiky na Re
imannových varietách / Souvislosti s nelineárními systémy
mechaniky tekutin / Závěrečné poznámky
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vydáno: listopad 2007

Jirotka, zdeněk

saturnin

do němčiny přeložil Joachim Bruss
Vázaná, 264 str., 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑1396‑3, cena: 450 Kč

Slavný humoristický román Zdeňka Jirotky vy
šel poprvé v roce 1942 a od té doby se dočkal
více než dvaceti vydání v českém jazyce a osmi
vydání cizojazyčných. Po více než 60 letech
se s Jirotkovým románem, jehož hlavním hrdi
nou je legendární věrný sluha Saturnin, boju
jící s tetou Kateřinou a jejím synem Miloušem,
mohou seznámit čtenáři i německy ve výtečném
překladu dr. Joachima Brusse. Knihu doprová
zejí originální barevné ilustrace Adolfa Borna.

vydáno: červenec 2006

vydáno: květen 2006

Jirotka, zdeněk
saturnin

Jirotka, zdeněk
saturnin

do angličtiny přeložil Mark corner
Vázaná, 264 str., 1. vydání
isBn 80‑246‑0683‑6, cena: 450 Kč

do italštiny přeložila letizia Kostner
Vázaná, 288 str., 1. vydání
isBn 80‑246‑1187‑2, cena: 450 Kč

vydáno: červen 2004
Jirotka, zdeněk
saturnino
do španělštiny přeložil eduardo Fernández couceiro
Vázaná, 256 str., 1. vydání
isBn 80‑246‑0815‑4, cena: 450 Kč
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vydáno: leden 2008

vydáno: prosinec 2007

hrabal, Bohumil

Vančura, Vladislav

Pirouettes
on a Postage stamp
do angličtiny přeložil david short
Vázaná, 192 str., 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑1447‑2, cena: 400 Kč
Překlad románuinterview Kličky na kapesníku
je svébytným „úvodem“ do světa a díla Bohumi
la Hrabala pro anglojazyčné čtenáře. Britský bo
hemista a překladatel David Short text doplnil
základními vysvětlivkami k českým kulturně
historickým reáliím, text tak představuje záro
veň autentickou kulturní příručku k živé střed
ní Evropě.

rozmarné léto
Vázaná, 164 str., 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑1457‑1, cena: 280 Kč

Slavné dílo Vladislava Vančury o příhodách kou
zelníka Arnoštka, krásné Anny, paní Kateřiny
a především tří pánů v nejlepších letech, kteří
se v malém lázeňském městečku nudí v červ
novém dešti. Nové české vydání Rozmarného
léta je ilustrované originálními kresbami Jiřího
Gruse a typograficky upravené Zdeňkem Ziegle
rem, navazuje tak na úspěšnou anglickou verzi
(Karolinum 2006).

vydáno: květen 2006
Vančura, Vladislav
summer of Caprice
do angličtiny přeložil Mark corner
Vázaná, 204 str., 1. vydání
isBn 80‑246‑1195‑3, cena: 490 Kč
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vydáno: duben 2008

vydáno: prosinec 2007

Bass, eduard

poláček, Karel

Vázaná, 91 str., 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑1495‑3, cena: 250 Kč

do angličtiny přeložil Mark corner
Vázaná, 400 str., 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑1449‑6, cena: 500 Kč

Klapzubova jedenáctka

Dnes už klasická povídka Eduarda Basse z roku
1922 vypráví příběh otce Klapzuby, který ze
svých jedenácti synů vychová fenomenální fot
balový tým. Základní dílo české humoristické
prózy můžeme číst jako oslavu ducha fair play,
houževnatosti a sportovního nadšení i jako do
bově aktuální hříčku, lehce ironizující opojení
českou kopanou a narážející na události v pová
lečné společnosti. Ne náhodou si kniha získala
obrovskou popularitu mezi mladými i dospělý
mi čtenáři a dočkala se již více než 30 vydání.
Nyní vychází nově v grafickém provedení Zdeň
ka Zieglera a s poutavými barevnými ilustrace
mi Jiřího Gruse.
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We Were a handful

Slavný český humoristický román Bylo nás pět
o dobrodružstvích pěti chlapců z malého čes
kého městečka je psán formou dětského de
níku kupeckého synka Petra Bajzy. Uprostřed
druhé světové války, v nejtěžším období svého
života – před transportem do Osvětimi v roce
1944 – spisovatel Karel Poláček (1892–1944)
prostřednictvím dětského vypravěče vzpomíná
na šťastné dětství. Před čtenářem se objevuje
svět viděný očima dětí, zažívá jejich každodenní
příhody a střety s nepochopitelným světem do
spělých i boje se sousedními dětskými partami.
Vděčným zdrojem humoru je zejména půvabný
klukovský jazyk. Po více než 60 letech se s Po
láčkovým románem mohou seznámit i čtenáři
hovořící anglicky. Knížku doplňují originální
barevné ilustrace Jiřího Gruse.
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vyjde: léto 2008

vydáno: prosinec 2007

Šiktanc, Karel

slomek, Jaromír – Šiktanc, Karel

Brožovaná, 72 str., 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑1512‑7

Vázaná, 112 str., 1. vydání
isBn 978‑80‑246‑1455‑7, cena: 250 Kč

Nejnovější básnická sbírka Karla Šiktance při
náší texty z let 2003–2007. Jestliže v knize roz
hovorů Řeč ne řeč autor vzpomíná jako na for
mativní krajinu své básnické zkušenosti na kraj
máchovských hradů, v nové sbírce se ke klíčové
mu mýtu české poezie vrací v ústředním cyklu,
jenž zahrnuje i titulní báseň. „Vážnou známos
tí“ je nejen vztah k Máchovi (Poezii), ale i k in
spirované tvorbě dalších básníků (Máchovské
variace Josefa Hory). Reprodukce grafických
listů Jana Koblasy, které knihu doprovázejí, po
sunují romantickou temnotu k existenciálnímu
vyznění, šiktancovská poetika zámlky, výkřiku
a fragmentárního pohledu zase tradiční témata
umisťuje do současného kontextu.

Rozhovor s významným českým básníkem Kar
lem Šiktancem (nar. 1928) o jeho životě i poe
zii. Po dva roky vypracovával Karel Šiktanc pí
semné odpovědi na otázky, které vyplynuly ze
společných debat o české literatuře, o postavení
básníka v současném světě, o vztahu „vyššího“
a „nižšího“ v autorově básnické tvorbě či o zod
povědnosti překladatele.

vážná známost

Dokořán autokar.
Japonky každá sama tancujou
bosy
přes jezerní pláž –

řeč ne řeč

Řeč ne řeč je neuhýbavou odpovědí na pokládané
otázky, která každou větou zároveň poukazuje k básníkově cizelérské práci se slovem. Pravda, osnovou
jsou tu Slomkovy otázky. Ale v odpovědích se básník
nedá vyvést ze své slovesné řehole. Neposkytl tu záznam rozhovoru, jakých vycházejí stovky v náhražce za pracně rozmýšlené a formulované uvažování.
Šiktanc i zde psal sebe, svou řečí, jako v kterémkoli
jiném svém textu …
Vladimír Karfík,
Respekt �, ��. �.–�. �. ����

a sotva táhnou v písku nohy.
Ukrutný půvab hry.
Mží prach i ty sám sobě
snad se zdáš:
tvůj stesk, abys ho neviděl,
ohlíd se do výlohy.
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