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Prah a středověká
Jan Royt

Praha, která se začala formovat stejně jako 
 český stát za vlády prvních Přemyslovců kon-
cem 9. století, dospěla ke svému středověkému 
vrcholu za vlády císaře a krále Karla IV., Lu-
cemburka po otci, Přemyslovce po matce. De-
tailní znalost české středověké kultury umož-
nila autorovi v přesvědčivé zkratce vylíčit 
historický vývoj a stylové proměny architek-
tury a výtvarného umění od doby románské 
až po rozvinutou gotiku, kdy politický vý-
znam města daleko přesahoval jeho středově-
ké hradby. V úvodních pasážích zaměřuje Jan 
Royt pozornost na románské a raně gotické 
proměny Pražského hradu, Vyšehradu a na 
formování pražského urbanismu za vlády Pře-
myslovců, poté pojednává navazující donátor-
skou činnost Lucemburků, zejména Karla IV. 
Pozornost soustřeďuje k budování svatovítské 
katedrály, rozvoji Vyšehradu, založení Nového 
Města pražského a vzniku univerzity, objektiv-
ně zhodnocuje i donátorskou činnost Václa-
va IV., s akcentem na význam krásného stylu. 
V historickém kontextu jsou rovněž zmíněny 
snahy o reformaci církve spjaté s pražským 
prostředím a osobnosti duchovního života, jako 
např. Konrád Waldhauser, Jan Milíč z Kromě-
říže a M. Jan Hus, ale také zakladatel hnutí 
devotio moderna Geert Groot. Do vstupní eseje 
jsou začleněny dokumentační obrázky, knihu 
provází přehled panovníků, osobností a mapky 
s lokalizačním rejstříkem. Fotografem historic-
kých památek je Jan Gloc.

BROŽOVANÁ, CCA 280 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4183-6

Jan Royt (* 1955)
Český historik umění, prorektor pro 
tvůrčí a ediční činnost Univerzity Kar-
lovy v Praze. Hlavní oblastí jeho zájmu 
je křesťanská ikonografi e a středově-
ké malířství.

Edice Praha Řídí Milada Motlová

VYDÁNO:
Eliška Fučíková: Praha rudolfínská 
(2014, angl. verze 2015)
Kateřina Bečková: Praha – město a řeka (2015, 
angl. verze 2016)
Jan Royt: Praha Karla IV. (2016, angl. verze 2016)
Božena Pacáková-Hošťálková: Praha – zahrady 
a parky (2016)
Eliška Fučíková: Praha renesanční (2017)
Božena Pacáková-Hošťálková: Praha – zahrady 
a parky (angl. verze 2017)
Petr Wittlich: Praha secesní (2017)
Vít Vlnas: Praha barokní (2017)
Josef a Lydia Petráňovi: Praha univerzitní (2018)

PŘIPRAVUJE SE:
Eliška Fučíková: Praha renesanční (angl. verze)
Josef a Lydia Petráňovi: Praha univerzitní (angl. verze)
Jan Royt: Praha středověká
Vít Vlnas: Praha barokní (angl. verze)
Vít Vlnas: Praha – město a válka
Petr Wittlich: Praha secesní (angl. verze)
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Jan Royt
KAROLINUM
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Husitství a husité
PETR ČORNEJ

Kniha přináší šestnáct studií věnovaných pro-
blematice husitské epochy, kterou autor vy-
mezuje léty 1402–1485, s přihlédnutím k ak-
tualizaci husitských idejí v předbělohorském 
období. Soubor je vnitřně členěn do několika te-
matických bloků dotýkajících se působení Jana 
Husa, situace v husitské Praze, kontextu zvolení 
Jiřího z Poděbrad českým králem a obrazu hu-
sitství v dějepisectví 15. a 16. století. Zvláštním 
předmětem autorova zájmu jsou různé podoby 
a projevy refl exe husitství v moderní české spo-
lečnosti a v naší současnosti. Čornejova kniha 
jako obvykle předkládá různé aspekty fenomé-
nu husitství natolik čtivě, že ji v nejlepším slova 
smyslu můžeme označit za základní četbu pro 
každého milovníka české historie.

Může však podobnou jistotu získat historik, 
který postrádá osobní zkušenost se zkouma-
ným obdobím, jenž disponuje pouze fragmen-
tárními prameny a který píše o lidech, jimž 
nikdy nepohlédne do tváře a nezná ani jejich 
hlas, ani jejich gesta? Až do roku 2002 jsem 
se domníval, že nikoliv. Tehdy v polovině srp-
na potkala Čechy přírodní pohroma. Extrémní 
povodně se změnily v rozsáhlé záplavy, které 
neměly pamětníka. Pro mě však byly smutné 
a tragické události paradoxně badatelským 
štěstím, neboť jsem si mohl v praxi (doslova 
na vlastní oči i v přímém televizním přenosu) 
ověřit rozsah katastrofy, která v takřka iden-
tickém měřítku zasáhla české teritorium a při-
lehlé středoevropské oblasti v červenci 1432. 
Svým způsobem to byla satisfakce, neboť mou 
rekonstrukci dramatického dění roku 1432 
a jeho ekonomických a politických důsledků, 
jak jsem je představil v knihách Tajemství čes-
kých kronik, Lipanská křižovatka a v pátém 
dílu Velkých dějin zemí Koruny české, přijala 
část historické obce, na rozdíl od přírodovědců, 
nanejvýš obezřetně, ne-li s nedůvěrou. 

BROŽOVANÁ, CCA 400 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3993-2
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4040-2

Petr Čornej (* 1951)
Český historik a odborník na ději-
ny pozdního středověku, zvláště hu-
sitství, a na historiografi i. Vyučoval 
na několika vysokých školách, přede-
vším na PedF UK a na Literární aka-
demii. Je autorem stovek odborných 
studií a několika monografi í, jeho bá-
dání znamenalo průlom v uvažování 
o této historické epoše.
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Kniha přináší.......

popisek obrázku

Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. (1951)
Badatelsky se zabývá problematikou 
českých a středoevropských dějin 
pozdního středověku, zvláště husitství, 
dále dějinami historiografie a proměnami 
historických tradic. Publikoval 140 pů-
vodních vědeckých studií a několik 
knižních monografií, mimo jiné Tajemství 
českých kronik (1987, 2. vyd. 2003), 
Lipanská křižovatka (1992), Velké dějiny 
zemí Koruny české V. (2000, 2. vyd. 2010) 
a VI. (2007, s Milenou Bartlovou). 
Významnější dílčí studie shrnul 
v publikaci Světla a stíny husitství (2011). 
Podílel se na vzniku středoškolských 
učebnic dějepisu a soustavně se věnuje 
popularizační činnosti.
Vyučoval na několika vysokých školách, 
především na Univerzitě Karlově 
a na Literární akademii. Nyní pracuje 
v Ústavu pro jazyk český AV ČR v rámci 
projektu Kulturní kódy a jejich proměny 
v husitském období. Obdržel řadu 
ocenění (např. 2001 cena Josefa Hlávky 
za nejlepší společenskovědní knihu roku 
2000, 2012 cena Učené společnosti 
České republiky v kategorii vědecký 
pracovník) a pamětních medailí.

Husitství
a husité

Petr Čornej
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Královská volba 
na Staroměstské radnici
Saské poselstvo ve svém příbytku 
právě obědvalo, když je od stolu  zvedl 
hluk na náměstí, přerušený vzápětí 
vy zváněním zvonů na radnici a v sou-
sedních kostelech. Na otázku, co se to 
děje, dostali nečekanou odpověď. Právě 
byl zvolen „nový král český, pan Jiřík“. 
Zpráva je nemile zaskočila. Volební akt 
chápali jako podvod na sobě samých 
i na francouzské delegaci. Před čtyři-
advaceti hodinami jim Poděbrad slibo-
val další rozhovory, které ale nemyslil 
vážně. Ve skutečnosti měl vše připra-
veno a naprosto cynicky je vyřadil ze 
hry. Rozčileně, roztrpčeně a zklamaně 
nyní pozorovali z oken, kterak se s da-
vem nadšených lidí ubírá nově zvolený 
panovník do chrámu Panny Marie před 
Týnem. Nejvyšší maršálek Jindřich 
z Lipé před ním obřadně nesl meč.

První cesta „husitského“ krále symp-
tomaticky vedla z kališnické radnice 
do hlavního kališnického kostela, ni-
koliv do chrámu sv. Víta, spravovaného 
katolickou kapitulou. Duchovní rozměr 
tohoto počinu byl dostatečně srozumi-
telný. Poděbrad by sice nebyl zvolen 
bez katolických hlasů, okamžitě po 
volbě však před Prahou, českou veřej-
ností i celou Evropou okázale manifes-
toval svou příslušnost ke kališnickému 
vyznání zaručenému kompaktáty. Tím 
dával najevo i svůj politický program. 
Z kazatelny tyto nesporné skutečnosti 
vyzdvihl v krátkém kázání mistr Jan 
Rokycana, ovšem až poté, co doznělo 
další Te Deum. První muž kališnické 
církve ocenil moudré rozhodnutí „pánů, 
rytířů i měst“ a vyzval shromážděné, 
„aby Boha chválili a jemu děkovali, 
že jim nyní dal slavného krále k posi-
le a udržení jejich víry, jakého předtím 
nikdy neměli…“ Pan Jiří vyslechl jeho 
řeč na čestném místě u hlavního oltáře.

Neméně triumfální byla panovní-
kova cesta do nedalekého Královské-
ho dvora, který se stal jeho rezidencí. 
Po Jiřího boku kráčel nejvyšší purkra-

bí Zdeněk Konopišťský ze Šternberka, 
hlavní strůjce úspěšné volby, za nimi 
pak Jan (II.) z Rožmberka a Zbyněk 
Zajíc z Hazmburka a poté další a další 
lidé, zpívajíce jednohlasně Svatovác-
lavský chorál, hymnu českého středo-
věkého státu. Na rozdíl od obdobných 
slavností v zahraničí absentovali na 
pražských ulicích bubeníci, pištci i jiní 
muzikanti. Vše se odehrávalo v soula-
du s husitským chápáním křesťanské-
ho života důstojně a prostě, i když v sil-
ných emocích.

Kališnické obyvatelstvo prožívalo 
historické zadostiučinění: „A mnozí lidé 
plakali jsú pro velikú radost; a z toho 
se radovali, že milý Buoh vysvobodil 
je z toho, že jsú již vyšli z moci němeč-
ských králuov, neb jsú myslili zle uči-
niti lidu českému, a zvláště těm, kteří 
se přidrží pravd Božiech a jeho svatého 
čtenie.“ Nebyla to žádná kronikářská 
nadsázka. Slova anonymního starého 
letopisce plně odpovídají tónu husitské 
předvolební agitace a potvrzují je též 
zprávy zahraničních pozorovatelů.

Ne všichni pražští obyvatelé ale 
vnímali volbu na Staroměstské rad-
nici pozorně a intenzivně. Zatímco 
probíhalo sněmovní jednání, klečela 
skupina mužů a žen nad hrobem La-
dislava Pohrobka a očekávala královo 
zmrtvýchvstání. Odmítala uvěřit, že je 
panovník, který zhasl v rozpuku mlá-
dí a jehož zlaté vlasy prozrazovaly Boží 
vyvolenost, opustil navždy.
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Amerika 
prezidenta Granta
JOSEF OPATRNÝ

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

VÁZANÁ, 430 S., 
2., PŘEPRACOVANÉ VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4191-1
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4201-7

KA RO LI N U M

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

AMERIKA
PREZIDENTA
GRANTA
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Josef Opatrný (* 1945)
je historik a iberoamerikanista, od ro-
ku 1990 vedoucí Střediska iberoame-
rických studií (SIAS) FF UK. Je členem 
edičních rad celé řady odborných pe-
riodik v České republice i v zahraničí. 
Absolvoval mnoho přednáškových po-
bytů na univerzitách v Mexiku, Fran-
cii, Polsku a zejména Španělsku, kde 
byl oceněn prestižním Řádem Isabe-
ly Katolické. Je nejen autorem mno-
ha odborných publikací, ale zabývá 
se také literaturou faktu.
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Ukázka z kapitoly Nejblíž Evropě
Mnohem barevněji a různoroději půso-
bilo oblečení žen, podléhající i v 70. le-
tech staršímu módnímu imperativu. 
Oděv měl zdůrazňovat vyvinuté po-
prsí, útlý pas a mohutné hýždě. Proto 
nezmizely ze šatníků korzety a krino-
líny 60. let, byť je nemilosrdně atako-
vali autoři satirických písní a fejetonů. 
Zjevná nepraktičnost módy, označo-
vané jimi za brzdu normálního provo-
zu na ulicích a chodnících, však nutila 
stále větší počet žen, aby opouštěly ex-
trémní tvary sukní vyztužených koň-
skými žíněmi a přecházely k civilněj-
ším spodničkám z mušelínu, i když 
některé dámy proměnily „kvantitu 
v kvalitu“. Místo obrovské sukně za-
čínají od roku 1868 propagovat „hon-
zíky“, v nichž pomáhají přírodě nejen 
koňské žíně, ale i drátěné konstrukce, 
vytvářející novou siluetu „okouzlující“ 
slečny, kde ono slůvko okouzlující vyja-
dřovalo nepochybně to, co chápaly ge-
nerace dvacátého století pod výrazem 
„sexy“. Zkrácené sukně odkrývají celý 
kotník a vysoké podpatky podtrhují 
tuto linii ženskosti, projevující se i tam, 
kam oko veřejnosti nedohlédlo. Módní 
salony věnovaly stejnou pozornost pru-
hovaným spodničkám a jemným koši-
lím jako sukním, blůzám a šatům s bo-
hatými volány, nabíráním a stuhami. 
Bohatostí se vyznačovaly i klobouky, 
kde móda neměnila jen tvar, ale hlavně 
ozdoby – jednou se zde zaskvěla péra, 
jindy květiny či drobné plody.

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

stále vedli ústupový boj řemeslní ševci, 
se tady prosazovala od počátku továr-
ní výroba. Gumové podrážky doplňo-
val kožený či plátěný vršek, uzavřený 
šněrováním. Přes všechny pokroky 
v tvarování nedospěl ještě obuvnický 
průmysl k rozlišení pravé a levé boty 
ani k produkci „polovičních“ čísel. Ve 
srovnání s pozdější dobou si zákazní-
ci nemohli příliš vybírat ani v punčo-
chách a ponožkách – nosily se hlavně 
bavlněné a vlněné v omezené barevné 
škále – hnědé, černé nebo bílé. Ženské 
hedvábné punčochy znamenaly znač-
ný výdaj.
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Čtvrt století 
střední Evropy 
Visegrádské země 
v globálním příběhu 
let 1992–2017
JAN KŘEN

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

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

VÁZANÁ, 365 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3977-2
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4003-7 

Jan Křen (* 1930)
je český historik, který se specializuje 
na česko -německé vztahy, a pedagog 
na Institutu mezinárodních studií Fa-
kulty sociálních věd UK, na jehož za-
ložení se podílel a byl jeho prvním 
ře ditelem. Stal se jedním z prvních sig-
natářů Charty 77 a spoluorganizoval 
bytové semináře podzemní univerzity. 
K jeho nejdůležitějším knihám patří 
Konfl iktní společenství: Češi a Němci 
1780–1918 a Dvě století střední Evro-
py (cena Magnesia Litera v kategorii 
naučné literatury). V roce 2000 ob-
držel od německého prezidenta Velký 
kříž za zásluhy a od roku 2002 je no-
sitelem medaile Za zásluhy II. stupně.
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text o knize

Jan Křen

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

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

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

V tom jsou také nové dimenze ze-
mědělského problému: žádné národní 
parky a chráněné krajiny, jakkoli zá-
služné, nemohou nahradit zeměděl-
ství, jež pro společnost nabývá nyní 
nové, vpravdě civilizační funkce jakož-
to existenční záruka krajiny a venko-

va vůbec; velkofarmy tuto záchovnou 
funkci svou chemií a zaměřením jen 
na zisk často neplní. To se už odrazilo 
a odráží i ve společné zemědělské poli-
tice Unie, v níž nabývá na váze druhý 
pilíř, tvořený zvláštním fondem pro roz-
voj venkova (EAFRAD), jehož cílem je 
zlepšování kvality života na venkově 
a péče o krajinu. Pro postkomunistic-
ké země, kde je životní prostředí víc 
poškozeno a ohrožováno neomezeným 
zastavováním zemědělské půdy, to má 
nejen zvláštní význam ekologický, ale 
dokonce i ekonomický: nedá -li se už 
v samotné zemědělské výrobě počítat 
s růstem počtu pracovních sil, vznika-
jí tu zároveň nové pracovní příležitosti 
v péči o krajinu, o zanedbávané trav-
naté plochy, ubývající vodní zdroje, ja-
kož i v protipovodňové ochraně a v ob-
nově zhoršené občanské vybavenosti 
venkova.

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

Cestovní ruch a druhá světová válka, to je na 
první pohled paradoxní spojení. Historici Ivan 
Jakubec a Jan Štemberk revidují zažitou před-
stavu, že tehdy nebyla na cestování vhodná 
doba. Kniha se zaměřuje na protektorát Čechy 
a Morava, ale autoři se zabývají i oddělenými 
částmi Československa a zahrnují kontext 
říše. Jejich mimořádně erudovaná pramenná 
práce věnuje pozornost státní politice, admi-
nistrativě, antisemitským opatřením i dopravě, 
stravování a ubytování. Publikace, doprováze-
ná dobovými fotografi emi a reklamními mate-
riály a doplněná barevnou obrazovou přílohou, 
představuje zásadní posun v bádání o tomto 
dosud málo zmapovaném fenoménu.

Válka také citelně ovlivnila příjezdový cestovní 
ruch. Již v meziválečném období byl českoslo-
venský cestovní ruch (zvláště český) v pod-
statné míře odkázán na německé a rakouské 
turisty. Události let 1938 a 1939 tuto závislost 
ještě dále podpořily. V souvislosti s vypuknu-
tím války, která stále více nabývala celoev-
ropský rámec, se proměňovala i struktura při-
jíždějících „turistů“. Zvýšil se podíl osob, které 
přijížděly z Německa sužovaného spojenec-
kým bombardováním do „klidu“ protektorá-
tu (erweiterte Kinderlandverschickung, KLV). 
Jednalo se zvláště o německé děti z průmys-
lových center. Další skupinu představovali ra-
nění němečtí vojáci, kteří přijížděli na rekonva-
lescenci, a rodinní příslušníci říšských Němců, 
působích na území protektorátu. Pro tyto účely 
byly zabírány chaty a rekreační střediska růz-
ných spolků, ale také hotely či lázeňské domy.
– z úvodu

BROŽOVANÁ, 310 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 390 KČ
ISBN: 978-80-246-4127-0
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4170-6 
VYŠLO: LEDEN 2019

Ivan Jakubec (* 1960)
Český historik, odborník na dějiny 
techniky, dopravy a infrastruktury. Je 
ředitelem Ústavu hospodářských a so-
ciálních dějin FF UK. Zaměřuje se na 
moderní hospodářské dějiny, historii 
techniky, dějiny dopravy a infrastruk-
tury se zřetelem k železnicím a říč-
ní plavbě v českém a německém pro-
storu. 

Jan Štemberk (* 1977)
Působí na pracovišti Historické soci-
ologie FHS UK. Zabývá se moderními 
hospodářskými a sociálními dějinami, 
dějinami cestovního ruchu, cestování, 
dopravy a volného času.

Ivan Jakubec
Jan Štemberk

Cestovní ruCh
pod dohledem
třetí říše

karolinum

cestovní ruch a druhá světová válka, to je na první 
pohled paradoxní spojení. Historici Ivan Jakubec 
a Jan Štemberk však revidují zažitou představu, že 
tehdy nebyla na cestování vhodná doba. kniha se 
zaměřuje na protektorát Čechy a morava, ale autoři se 
zabývají i oddělenými částmi Československa a zahrnují 
kontext říše. Jejich mimořádně erudovaná pramenná 
práce věnuje pozornost státní politice, administrativě, 
antisemitským opatřením i dopravě, stravování 
a ubytování. Publikace, doprovázená dobovými 
fotografiemi a reklamními materiály a doplněná 
barevnou obrazovou přílohou, představuje zásadní 
posun v bádání o tomto dosud málo zmapovaném 
fenoménu.

nehledejte vynikajících a monumentálních dojmů. 
nehledejte turistický román. Čechy a morava jsou 
půvabná kniha krátkých povídek, psaných všemi 
barvami životních radostí a práce lidských rukou, 
přírodních obrazů a turistických požitků. Jsou zemí 
podrobností, pestrou mozaikou, kterou přehlédnete 
snad v několika dnech, ale neprožijete ani za měsíc. 
Levné turistické poměry umožňují návštěvníkům, aby 
nejezdili do těchto krásných zemí klidu a klimatické 
pohody na výlet, ale na skutečnou dovolenou.

Čechy a morava – Země turistiky,
časopis most – Die brücke (1940/41)
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Turistická odysea
Krajinou soudobých dějin 
cestování a cestovního ruchu 
v Československu v letech 
1945 až 1989
PAVEL MÜCKE – LENKA KRÁTKÁ (ED.)

Kolektivní monografie představuje zásadní 
posun v bádání o formách a podobách ces-
tovního ruchu v předlistopadovém Českoslo-
vensku. Vedle základních tendencí celostátní 
i regionální politiky na tomto poli představuje 
nejrůznější aspekty dobových fenoménů, jako 
byly odborové či podnikové rekreace, turistická 
hnutí, lázeňská léčebná péče nebo chatařství 
a chalupářství i cizinecký cestovní ruch (včet-
ně zájezdů z opačné strany železné opony). Vý-
borně pramenně podložená kniha, opírající se 
rovněž o rozhovory s pamětníky a doprovázená 
dobovými fotografi emi, zalidňuje pomyslnou 
krajinu soudobých dějin konkrétními aktéry 
a jejich příběhy.

My chalupáři vítáme, že na nás nezapomínáte. 
Není správné, že chataři se časopisu dožadují 
jen pro sebe, vždyť obojí – chata i chalupa slou-
ží ke stejnému účelu – k rekreaci. Je proto vel-
mi sobecké činit si nárok na časopis, který by 
měl sloužit oběma. My si přečteme se zájmem 
všechno, jak se říká od A až do Z a všechno se 
nám líbí. Proto na nás chalupáře nezapomínejte.
(Rubrika „Dopisy“ časopisu Chatař. Časopis pro chataře 
a chalupáře z roku 1970)

VÁZANÁ, 672 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 490 KČ
ISBN: 978-80-246-4055-6
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4265-9 
VYŠLO: ÚNOR 2019

Pavel Mücke (* 1958)
historik, působí v Ústavu pro soudo-
bé dějiny AV ČR a na pracovišti Orál-
ní historie a soudobých dějin FHS UK. 
Zaměřuje se na novodobé a soudobé 
dějiny, dějiny a paměť, orální historii, 
dějiny cestovního ruchu a druhý za-
hraniční odboj.

Lenka Krátká (* 1969)
působí v Ústavu pro soudobé dějiny 
AV ČR a na pracovišti Orální historie 
a soudobých dějin FHS UK, zaměřu-
je se na hospodářské a sociální dějiny 
Československa po druhé světové vál-
ce; historii podniku Československá 
námořní plavba (1948–1989); proble-
matiku služebních cest a práce v za-
hraničí v období centrálně plánované 
ekonomiky; vývoj fi remní kultury po 
roce 1989 a metodologii orální historie. 

Pavel Mücke 
Lenka Krátká (editoři)

TurisTická odysea
Krajinou soudobých dějin 

cestování a cestovního ruchu 
v Československu v letech 

1945 až 1989
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Kolektivní monografie Turistická odysea představuje 
zásadní posun v  bádání o  různých formách a  po-
dobách cestovního ruchu v předlistopadovém Čes-
koslovensku. Vedle základních tendencí celostát-
ní i  regionální politiky na tomto poli představuje 
v  jednotlivých studiích nejrůznější aspekty dobo-
vých fenoménů, jako byly odborové či podnikové 
rekreace, turistická hnutí, lázeňská léčebná péče 
nebo chatařství a chalupářství i cizinecký cestovní 
ruch (včetně zájezdů z opačné strany železné opo-
ny). Výborně pramenně podložená kniha, opírající 
se rovněž o rozhovory s pamětníky a doprovázená 
dobovými fotografiemi, zalidňuje pomyslnou krajinu 
soudobých dějin konkrétními aktéry a jejich příběhy.

turisticka odysea_mont.indd   1 27/01/2019   19:29
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„ Po práci rekreaci.“ 
Trávení domácích a zahraničních 
rekreací komunistických elit
Kupříkladu v roce 1957 panoval obrov-
ský zájem (a převis poptávky) o rekre-
ace v přímořských destinacích, jako 
bylo Bulharsko, Rumunsko či (v té době 
doposud „spřátelená“) Albánie. O jiné 
destinace byl zájem podstatně men-
ší a na polskou rekreaci se přihlásil 
údajně pouze jeden zájemce – posla-
nec a šéfredaktor časopisu Nová mysl 
Bohuslav Laštovička. Když byla ve 
„druhém kole“ zájemcům o přímořské 
pobyty poskytnuta náhradní nabídka 
zájezdů do Polska či NDR, řada z nich 
(jako byl například člen ÚV a ministr 
vnitřního obchodu Jindřich Uher) ji od-
mítla.

Velmi vyčítavá kritika z úst (a psa-
cích strojů) pracovníků aparátu se pak 
snášela na hlavy dalších neuspokoje-
ných žadatelů, jako byl například člen 
ÚV KSS Pavol Tonhauser. Ten si sice 
vybral náhradní pobyt v Maďarsku 
v jiném termínu, ovšem čtyři dny před 
odjezdem rekreaci odřekl. Také ministr 
fi nancí a člen ÚV KSČ Július Ďuriš 
údajně nebyl spokojen s tím, že bude 
na zájezdu do NDR ubytován se svou 
rodinou v hromadném ubytovacím za-
řízení s ostatními rekreanty (namísto 
požadované vily), stejně nelibě nesl, 
když mu byla zamítnuta cesta služeb-
ním vozem ministerstva. I on se proto 
tři dny před nástupem odmítl rekreace 
zúčastnit. Pocity administrátorů z řad 
aparátu ÚV KSČ lakonicky a přitom 
velmi otevřeně charakterizoval jeden 
z tvůrců souhrnné zprávy z prosince 
1958, která by možná v mnoha rysech 
mohla ve zkratce charakterizovat pří-
stup nejednoho příslušníka či přísluš-
nice stranických elit (nejen) k zahra-
ničním rekreacím:

„Rekreace je ve značné míře využívána. 
Poměrně velké možnosti však přinášejí 
s sebou i některé nedostatky, jež se pro-
jevují zejména v tom, že rekreace není 

chápána vždy jako výběrová, ale jako 
něco samozřejmého a dochází u někte-
rých pracovníků často i k projevům ne-
skromnosti.“

Jak je patrné z citovaného vyjádření, 
v soudobém stranickém diskursu být 
„neskromný“, nepřizpůsobivý a nároč-
ný v požadavcích znamenalo vážný 
prohřešek, věc neslučitelnou s ideálem 
komunistické morálky a v podstatě 
„návrat do minulosti“, do světa a men-
talit předúnorových „buržoazních“ 
a aristokratických elit. Případy tako-
vého chování někdejší stranické pra-
covníky a „tvůrce vkusu“ samozřejmě 
vrhaly do nelehkého dilematu: je dů-
ležitější „usměrňovat“ a „vychovávat“ 
dobré straníky, nebo mít spokojené 
nadřízené? Rozhodování s největší 
pravděpodobností pro mnohé „věřící“ 
a přesvědčené komunisty s ideály ne-
bylo vůbec jednoduché… V podobném 
duchu se pak stranické rekreace ode-
hrávaly i v průběhu let šedesátých.
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České důchody
MARTIN POTŮČEK

Publikace pomůže čtenáři zorientovat se ve 
stávajícím důchodovém systému. Autor, který 
byl předsedou tzv. důchodové komise v letech 
2014–2017, vysvětluje vývoj penzijního systé-
mu, seznamuje čtenáře s jeho přednostmi i sla-
binami a rozptyluje různé obavy a mýty, které 
otázku důchodů ve veřejném povědomí prová-
zejí. Širší sociologický a kulturně společenský 
záběr neubírá textu na praktickém zaměření 
a čtenářské vstřícnosti, kterou svým rukopi-
sem podtrhují ilustrace Rostislava Pospíšila.

BROŽOVANÁ, 182 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 240 KČ
ISBN: 978-80-246-4236-9
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4243-7 
VYŠLO: BŘEZEN 2019

Martin Potůček (* 1948)
Vysokoškolský pedagog, analytik ve-
řejné a sociální politiky, prognostik 
a publicista. Působí na Institutu so-
ciologických studií a v Centru pro so-
ciální a ekonomické strategie (CESES) 
FSV UK. Zaměřuje se na zkoumání 
procesů formování a realizace veřej-
né a so ciální politiky v České repub-
lice a dalších postkomunistických ze-
mí se za měřením na regulační funkce 
trhu, státu, neziskového sektoru a mé-
dií, na problémy reformy veřejné sprá-
vy a na pro cesy evropské integrace. 
V posledních letech se věnuje proble-
matice formování české sociální poli-
tiky a důchodové reformy.
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Perspektiva rodiny

Český důchodový systém se stará 
o jedince, rodin si všímá minimálně. 
A i když počet lidí žijících v jednočlen-
ných domácnostech, tzv. singles, roste, 
stále žijeme většinou v rodinách, a tato 
skutečnost posléze ovlivňuje naše po-
stavení v důchodovém systému. 

Má vůbec smysl mluvit o zajištění dětí 
v důchodovém systému? Vždyť dnes 
lze jen těžko předvídat, v jaké kondi-
ci se bude společnost nacházet za pět, 
deset let… a než dnešní děti dosáhnou 
důchodového věku, uplyne hodně přes 
půl století.

Alespoň technicky to je proveditel-
né. Už od roku 2016 existuje možnost 
spořit dětem na důchod už od jejich 
narození, a to v soukromém systé-
mu penzijního spoření (v tzv. třetím 
pilíři). Přispívat na důchod mohou 
nejen rodiče, ale třebas i prarodiče. 
Od měsíčního příspěvku 300 korun 
výše jim bude na důchod přispívat 
i stát. Nejistot kolem takto dopředu 
po desetiletí vkládaných prostředků 
s perspektivou jejich využití až ke 
konci tohoto století je ale tolik, že já 
volím jiné způsoby, jak přilepšit Te-
rezce, Verunce, Kubíkovi, Toníkovi 
a Amálce – svým pěti vnoučatům.

Jak na tom jsou rodiče dosud neza-
opatřených dětí? Mohou jim na jejich 
stáří začít spořit? Představme si běž-
nou situaci: po narození třebas jen 
jednoho dítěte bývá rodinný rozpočet 
napjatý, mladé páry musejí řešit svo-
ji bytovou situaci, po ukončení školy 
nebývají platy na začátku pracovní-
ho uplatnění závratné – a pokud rodi-
če vůbec napadne myšlenka na stá-
ří, docela přirozeně začnou přemýšlet 
v první řadě o svém vlastním zaopat-
ření. Současné spoření na důchody ro-
dičů i jejich dětí by zatěžovalo rodinné 
rozpočty natolik, že kromě nemnoha 

 zbohatlíků patří do říše snů. Když už, 
tak spíš stavební spoření, z nějž mohou 
mít užitek rodiče i děti, a to v rozumně 
kratší časové perspektivě.

Když ne děti, co mladí lidé – mají se 
připravovat na důchod?
Mladá generace možná žije až příliš 
bezstarostně, alespoň ve smyslu uží-
vat si tady a teď. Mladí by rozhodně 
měli myslet na zadní kolečka. Na-
příklad uvažovat, zda se sami ne-
přihlásit do penzijního spoření. Nebo 
pokud mají nějaké prostředky, tak 
je dlouhodoběji investovat. Třeba do 
vlastnického bydlení. To je věc, která 
je ve stáří bezpečnější než cokoliv ji-
ného. Když máte vlastní byt, tak na 
stáří například ne jste zatížen nejis-
totou, kolik vám po zaplacení nájmu 
zbude na jídlo, elektřinu a léky.

Kdy by se měli mladí začít připravo-
vat na důchod?
Bude vám to možná připadat před-
časné, ale nejpozději v okamžiku, kdy 
začnou pracovat.

Další pozoruhodnou a diskuse hodnou 
skutečností je, že i když manželé mo-
hou žít ve společné domácnosti a spo-
lečně hospodařit po celá desetiletí, 
důchodový systém tuto skutečnost ig-
noruje a penze se jim posléze vypočí-
távají, jako by byli celou dobu singles. 
To může být v případě, že se nakonec 
rozvedou, příčinou bolestného rozčaro-
vání a pocitu nespravedlnosti zejmé-
na u žen, které se vesměs více staraly 
o děti, muže a domácnost – a o to méně 
vydělávaly.
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Ve jménu života vašeho…

Studentský sborník Ve jménu života vašeho…
patřil v roce 1991 mezi první publikace našeho 
nakladatelství. Tehdy přelomová kniha přines-
la množství dobových dokumentů a svědectví 
připomínajících čin Jana Palacha, Jana Zajíce 
a Evžena Plocka a refl ektovala události Pala-
chova týdne, jimiž v lednu 1989 začaly veřejné 
protirežimní aktivity nezávislých iniciativ na-
bývat celospolečenského dosahu.

Po téměř třiceti letech vychází sborník 
v nové grafické úpravě a doplněný o texty 
evangelického faráře Miloše Rejchrta, socio-
ložky Jiřiny Šiklové a historika Jakuba Jareše, 
které rozšiřují původní blok statí a úvah.

BROŽOVANÁ, 116 S., 
2., PŘEPRACOVANÉ VYDÁNÍ 
CENA: 250 KČ
ISBN: 978-80-246-4250-5
VYŠLO: LEDEN 2019
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Studentský sborník Ve jménu života vašeho... patřil v  roce 1991 
mezi první publikace našeho nakladatelství. Tehdy přelomová kniha 
přinesla množství dobových dokumentů a svědectví připomínajících 
čin Jana Palacha, Jana Zajíce a Evžena Plocka a reflektovala události 
Palachova týdne, jimiž v  lednu 1989 začaly veřejné protirežimní 
aktivity nezávislých iniciativ nabývat celospolečenského dosahu.

Po téměř třiceti letech vychází sborník v nové grafické úpravě 
a doplněný o texty evangelického faráře Miloše Rejchrta, sociolož-
ky Jiřiny Šiklové a historika Jakuba Jareše, které rozšiřují původní 
blok statí a  úvah (Jindřich Chalupecký, Ladislav Hejdánek, Josef 
Zvěřina aj.). Jeho vydáním si připomínáme padesát let od smrti 
Jana Palacha a dalších sebeupálených i výročí listopadového boje za 
svobodu a demokracii a další ideály, v nichž jejich odkaz došel na-
plnění.

V knize jsou reprodukovány fotografie Dagmar Hochové, Miloše 
Schmiedbergera a  Lubomíra Kotka a  řada archivních materiálů. 

Palach chtěl, aby se Češi a Slováci probudili z nesolidární lhostejnosti a dali najevo, 
že jim záleží na svobodě slova a zároveň odmítají lež zaštítěnou násilím – aby naléhavost 
svých požadavků zvýraznil, proto se bez slůvka rozloučení s nejbližšími polil hořlavinou 
a zapálil. Bylo v jeho činu více lásky, nebo více zoufalství? Komu později daly dějiny 
za pravdu? [...] Nikomu. Dějiny se dějí, ale co je správné, pravdivé, o tom nerozhodují 
dějiny, nýbrž jednotlivá lidská svědomí.

Miloš Rejchrt
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Česká novinářská 
fotografi e 1945–1989
ALENA LÁBOVÁ

Tato ojedinělá publikace sleduje proměny no-
vinářské fotografi e a nahlíží možnosti jejího 
uplatnění v české mediální krajině. Poskytu-
je rekapitulaci postavení fotografi e a její role 
a úrovně skrze dobové zobrazení a myšlení 
o ní. Autorka analyzovala snahy českých pu-
blicistů o vytvoření jejích teoretických rámců 
tak, jak byly reflektovány odbornými foto-
grafi ckými periodiky a literaturou. Současně 
sledovala ty z nich, které svým pochopením 
pro fotografi i a její nekonvenční uplatňování 
přesahovaly její obecně prosazované a akcep-
tované chápání jako ilustračního doprovodu 
bez jakýchkoli žurnalistických ambicí. V práci 
jsou představeni čeští fotoreportéři a fotožur-
nalisté, kteří dokázali překročit požadované 
dobové standardy a svými fotografi emi ovliv-
ňovali vizuální vkus čtenářů.

Téma je jako celek (dosud) nezpracované. In-
formace o některých fotografech, kterými se 
autorka zabývá, lze sice najít v různých mo-
nografi ích a historických přehledech, ty jsou 
však obvykle zaměřeny na autorskou tvorbu 
jako takovou, a nikoli primárně na její vyu-
žití v tisku. Navíc jsou zde akcentováni i au-
toři, kterým není věnována běžně pozornost. 
V tomto smyslu je práce Aleny Lábové velmi 
přínosná. Jde o první monografi i, která toto 
téma zcela systematicky mapuje.
— z recenze Roberta Silveria

BROŽOVANÁ, CCA 600 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN 978-80-246-3713-6

Alena Lábová (1950–2019) byla foto-
grafka, redaktorka a pedagožka, před-
nášela na katedře žurnalistiky Institu-
tu komunikačních studií a žurnalistiky 
FSV UK. Hlavní oblastí jejího zájmu 
byla historie, teorie a praxe klasické 
fotografi e, etika fotografi e ve zpravo-
dajském diskursu, novinářská fotogra-
fi e a digitalizace.
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Právní systémy 
Dálného východu II
MICHAL TOMÁŠEK

Druhý svazek knihy Michala Tomáška je vě-
nován srovnání současných právních systémů 
Dálného východu (Čína, Japonsko, Korea, Mon-
golsko, Vietnam) s jejich zahraničními předob-
razy. Ukazuje, jak byly cizí právní pojmy a in-
stituty přejímány do dálněvýchodního právního 
prostředí a jak byly v průběhu času aplikovány. 
Srovnání současného soudcovského výkladu 
recipovaného práva v jednotlivých zemích Dál-
ného východu s výkladem týchž pojmů a insti-
tutů v zemích jejich původu dává odpověď na 
řadu otázek, včetně dalšího směřování dálně-
východního práva. Vyjevuje i nosné téma obou 
dílů monografi e, totiž do jaké míry při výkladu 
nového práva přežívá tradiční právní myšlení, 
a zda se dokonce nerozvíjí na úkor práva pře-
vzatého ze zahraničí. Stejně jako první díl oslo-
ví kniha nejen odborníky, ale i širší čtenářskou 
obec. Výklad je dokumentován bohatým obra-
zovým doprovodem.

Oba díly spolu tvoří nejen vědecké, ale i kul-
turní opus magnum, které je průkopnické jak 
svým obsahem, tak metodou. Co se týče tema-
tiky a obsahu, nemá práce v české literatuře 
konkurenci. Je také zřejmé, že se úspěšně obra-
cí nejenom k pravním komparatistům a histo-
rikům, ale i k širšímu okruhu čtenařů, dokonce 
k všeobecně vzdělané neprávnické veřejnosti.
— z recenze Michaela Bogdana,  
Lunds universitet, Švédsko

I ve druhém svazku Michal Tomášek stále zno-
vu dokazuje, že je tím nejpovolanějším průvod-
cem v oblasti vývoje a změn právních systémů 
Dálného východu, tentokrát již v 19. a 20. století.
— z recenze Alexandra Bröstla,  
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

VÁZANÁ, 368 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 450 KČ
ISBN: 978-80-246-3897-3
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3920-8 
VYŠLO: ÚNOR 2019

PRÁVNÍ SYSTÉMY 

DÁLNÉHO VÝCHODU II

Michal Tomášek

Karolinum

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

Druhý svazek knihy Michala Tomáška je věnován 
srovnání současných právních systémů Dálného 
východu (Čína, Japonsko, Korea, Mongolsko, 
Vietnam) s jejich zahraničními předobrazy. 
Ukazuje, jak byly cizí právní pojmy a instituty 
přejímány do dálněvýchodního právního prostředí 
a jak byly v průběhu času aplikovány. Srovnání 
současného soudcovského výkladu recipovaného 
práva v jednotlivých zemích Dálného východu 
s výkladem týchž pojmů a institutů v zemích jejich 
původu dává odpověď na řadu otázek, včetně 
dalšího směřování dálněvýchodního práva. Vyjevuje 
i nosné téma obou dílů, totiž do jaké míry přežívá 
při výkladu nového práva tradiční právní myšlení 
a zda se dokonce nerozvíjí na úkor práva převzatého 
ze zahraničí. Stejně jako první díl osloví kniha nejen 
odborníky, ale i širší čtenářskou obec. Výklad je 
dokumentován bohatým obrazovým doprovodem.

PRÁVNÍ
SYSTÉMY
DÁLNÉHO
VÝCHODU

II

Michal Tomášek (* 1963)
studoval na Univerzitě Karlově v Praze 
(právo, translatologii, sinologii a orien-
talistiku), na École normale supérieu-
re v Paříži, Pekingské univerzitě a na 
University of Virginia. V současnosti 
působí jako profesor a proděkan Práv-
nické fakulty UK, kde vede katedru 
evropského práva. Zabývá se právem 
Evropské unie a srovnávacím právem 
se zvláštním zřetelem k právním sys-
témům Dálného východu. Je autorem 
nebo spoluautorem více než třiceti tu-
zemských a zahraničních monogra-
fi í. Roku 2015 mu byl udělen Rakouský 
čestný kříž za vědu a umění.
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Posilování socialistického práva
V roce 1972 KLDR přijala tezi, že „severní po-
lovina republiky dosáhla stupně rozvoje, který 
vyžaduje vyhlásit socialistickou ústavu“. Ta 
byla vzápětí schválena, přičemž KLDR se de-
klarovala jako „svrchovaný socialistický stát, 
zastupující zájmy všech Korejců“, tedy i těch 
na jihu, ale i Korejců v zahraničí. O tom, zda 
dvě posledně jmenované skupiny toužily být 
Severní Koreou zastupovány, lze s úspěchem 
pochybovat. Z hlediska struktury státní moci 
nepřinesla ústava z roku 1972 nic nového. Ob-
sahovala též výčet základních práv a svobod, 
jejichž výkon omezila, obdobně jako vietnam-
ská ústava, tradičním principem kolektivis-
mu a respektu k zájmům kolektivu. Pokud jde 
o ekonomická ustanovení, nevykročila KLDR, 
na rozdíl od Vietnamu, Laosu a později i ČLR, 
směrem ke spolupráci socialistického a stát-
někapitalistického sektoru. Vytkla si naopak 
za cíl sbližovat obě základní formy vlastnic-
tví, totiž státní a družstevní, v jedinou formu 
vlastnictví celonárodního. V tomto ohledu se 
ústavní vývoj komunistických zemí Dálného 
východu začíná diverzifi kovat. Zatímco ČLR, 
Vietnam a do jisté míry i Laos vykročily ces-
tou reforem národního hospodářství spolupra-
cí s nesocialistickými sektory, KLDR dokonale 
zakonzervovala svůj ekonomický a politický 
vývoj. Postavení severokorejského práva jako 
skanzenu stalinského právního myšlení utvr-
dily i další ústavní dokumenty. Například 
ústava z roku 1998 jmenovala již čtyři roky 
mrtvého Kim Ir -sena doživotním prezidentem 
KLDR. Úsměvy nad severokorejským právem 
zmrazila ústava z roku 2009, zvaná songun 
(armáda na prvním místě), která spojila funkci 
předsedy Výboru národní obrany Kim Čong-
-ila s vůdcovstvím země. Ještě mrazivější je 
ústava z roku 2012, která defi nuje KLDR jako 
„jaderně vyzbrojený stát“. Jelikož byla zavede-
na ústavní zvyklost, že každý severokorejský 
vůdce musí mít svoji ústavu, učinil tak i Kim 
Čong -un, kterého ústava z roku 2016 inaugu-
rovala předsedou Výboru pro státní záležitosti, 
a tedy i žijící hlavou KLDR. Jednou z četných 
rarit severokorejského ústavního práva tak zů-
stává dvojvládí prezidenta post mortem a jeho 
žijícího potomka.
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Böö: tradice a současnost 
burjatských šamanů
MAREK AUREL HAVLÍČEK

Kniha vznikla na základě dlouholetých vý-
zkumů v oblastech obývaných Burjaty, kde 
autor po několik let sledoval průběh obnovy 
šamanských tradic, jejichž kontinuita byla 
přetrhána v období, kdy spadaly pod hegemo-
nii Sovětského svazu. Výsledky bádání jsou 
zařazeny do širšího etnohistorického kontextu 
a konfrontovány s nejednoznačným chápáním 
celého fenoménu šamanismu, který v širokém 
spektru výkladů reprezentují sami nositelé 
burjatských tradic.

BROŽOVANÁ, CCA 250 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3434-0
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3523-1

Jednou z hlavních pracovních 
metod Fjodora-chaj je „dívá-
ní se do vodky“ (bur. архи соо 
харадаг), v níž šaman rozpo-
znává aktuální stav problému, 
minulost i budoucnost člověka. 
Podle výsledku šaman jednak 
klienta pročistí rituálními úde-
ry bičem (bur. бардаг) přes záda, 
jednak za tímto účelem používá 
vadžru a tzv. aršan (rozstřiková-
ní vodky ústy po těle člověka).
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Praha středověká
JAN ROYT

Praha, která se začala formovat stejně jako český 
stát za vlády prvních Přemyslovců koncem 9. sto-
letí, dospěla ke svému středověkému vrcholu za 
vlády císaře a krále Karla IV., Lucemburka po otci, 
Přemyslovce po matce. Detailní znalost české stře-
dověké kultury umožnila autorovi v přesvědčivé 
zkratce vylíčit historický vývoj a stylové proměny 
architektury a výtvarného umění od doby román-
ské až po rozvinutou gotiku, kdy politický význam 
města daleko přesahoval jeho středověké hradby. 
V historickém kontextu jsou rovněž zmíněny sna-
hy o reformaci církve spjaté s pražským prostředím 
a osobnosti duchovního života.

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

BROŽOVANÁ, CCA 280 S., 
1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4183-6

Edice Praha Řídí Milada Motlová

VYDÁNO:
Eliška Fučíková: Praha rudolfínská 
(2014, angl. verze 2015)
Kateřina Bečková: Praha – město a řeka (2015, 
angl. verze 2016)
Jan Royt: Praha Karla IV. (2016, angl. verze 2016)
Božena Pacáková-Hošťálková: Praha – zahrady 
a parky (2016)
Eliška Fučíková: Praha renesanční (2017)
Božena Pacáková-Hošťálková: Praha – zahrady 
a parky (angl. verze 2017)
Petr Wittlich: Praha secesní (2017)
Vít Vlnas: Praha barokní (2017)
Josef a Lydia Petráňovi: Praha univerzitní (2018)

PŘIPRAVUJE SE:
Eliška Fučíková: Praha renesanční (angl. verze)
Josef a Lydia Petráňovi: Praha univerzitní (angl. verze)
Jan Royt: Praha středověká
Vít Vlnas: Praha barokní (angl. verze)
Vít Vlnas: Praha – město a válka
Petr Wittlich: Praha secesní (angl. verze)

PRAHA STŘEDOVĚKÁ
text
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Jan Royt
KAROLINUM

JIŽ VYŠLO:

Edice Praha Řídí Milada Motlová

VYDÁNO:
Eliška Fučíková: Praha rudolfínská 
(2014, angl. verze 2015)
Kateřina Bečková: Praha – město a řeka (2015, 
angl. verze 2016)
Jan Royt: Praha Karla IV. (2016, angl. verze 2016)
Božena Pacáková-Hošťálková: Praha – zahrady 
a parky (2016)
Eliška Fučíková: Praha renesanční (2017)
Božena Pacáková-Hošťálková: Praha – zahrady 
a parky (angl. verze 2017)
Petr Wittlich: Praha secesní (2017)
Vít Vlnas: Praha barokní (2017)

PŘIPRAVUJE SE:
Josef a Lydie Petráňovi: Praha univerzitní
Eliška Fučíková: Praha renesanční (angl. verze)
Jan Royt: Praha středověká  

PRAHA BAROKNÍ
text na záložku.........
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Vít Vlnas
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Edice Praha Řídí Milada Motlová

VYDÁNO:
Eliška Fučíková: Praha rudolfínská 
(2014, angl. verze 2015)
Kateřina Bečková: Praha – město a řeka (2015, 
angl. verze 2016)
Jan Royt: Praha Karla IV. (2016, angl. verze 2016)
Božena Pacáková-Hošťálková: Praha – zahrady 
a parky (2016)
Eliška Fučíková: Praha renesanční (2017)

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

PRAHA SECESNÍ
text

P
R

A
H

A
 S

E
C

E
S

N
Í

PRAHA
SECESNÍ

Petr Wittlich
KAROLINUM

Edice Praha Řídí Milada Motlová

VYDÁNO:
Eliška Fučíková: Praha rudolfínská 
(2014, angl. verze 2015)
Kateřina Bečková: Praha – město a řeka (2015, 
angl. verze 2016)
Jan Royt: Praha Karla IV. (2016, angl. verze 2016)
Božena Pacáková-Hošťálková: Praha – zahrady 
a parky (2016)
Eliška Fučíková: Praha renesanční (2017)

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

PRAHA RENESANČNÍ
načrtává obraz města od poslední třetiny 15. století 
zhruba do konce 16. století. Na český královský trůn 
tehdy usedali Jagellonci, po nich první Habsburkové 
a středověký charakter pražských měst – Hradčan, 
Malé Strany, Starého Města pražského a Nového 
Města pražského – začal překrývat renesanční ráz 
šlechtických paláců, měšťanských domů i celkového 
způsobu života. Výraznou proměnou prošel rovněž 
Pražský hrad, zveleben o Vladislavský sál či Starou 
sněmovnu a poté okrášlen královskou zahradou s le-
tohrádkem pro královnu Annu i dalšími relaxačními 
stavbami.  Po historické vstupní části se vydá čtenář 
na cestu s autorkou, která ho zasvěcenými komentáři 
provede renesančně se rozvíjející metropolí Českého 
království až k prahu údobí císaře Rudolfa II. Vedle 
dokumentačních historických obrázků a fotografií 
exteriérů text provázejí mapky s lokalizačním 
rejstříkem a přehled osobností.
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Eliška Fučíková
KAROLINUM

Edice Praha Řídí Milada Motlová

VYDÁNO:
Eliška Fučíková: Praha rudolfínská 
(2014, angl. verze 2015)
Kateřina Bečková: Praha – město a řeka (2015, 
angl. verze 2016)
Jan Royt: Praha Karla IV. (2016, angl. verze 2016)
Božena Pacáková-Hošťálková: Praha – zahrady 
a parky (2016)
Eliška Fučíková: Praha renesanční (2017)
Božena Pacáková-Hošťálková: Praha – zahrady 
a parky (angl. verze 2017)
Petr Wittlich: Praha secesní (2017)
Vít Vlnas: Praha barokní (2017)
Josef a Lydia Petráňovi: Praha univerzitní (2018)

PŘIPRAVUJE SE:
Eliška Fučíková: Praha renesanční (angl. verze)
Josef a Lydia Petráňovi: Praha univerzitní (angl. verze)
Jan Royt: Praha středověká
Vít Vlnas: Praha barokní (angl. verze)
Vít Vlnas: Praha – město a válka
Petr Wittlich: Praha secesní (angl. verze)

PRAHA UNIVERZITNÍ
Praha je centrem univerzitní vzdělanosti už bezmála 
sedm století. Psal se 7. duben roku 1348, kdy český král 
a budoucí římský císař Karel IV. založil ve svém sídel-
ním městě první vysoké učení na sever od Alp a na vý-
chod do Rýna. Své výsadní postavení ve střední Evropě 
Karlova univerzita ztratila po vzniku univerzit v soused-
ních zemích a v Praze jí od druhé poloviny 16. století 
začala konkurovat – do jejich sloučení v roce 1654 – je-
zuitská akademie v Klementinu. Potřeba vzdělání v obo-
rech technických a zemědělských vedla v roce 1718 ke 
vzniku inženýrské školy, pozdější polytechniky, posléze 
Českého vysokého učení technického. Na samém konci 
18. století byly v Praze položeny základy výtvarné aka-
demie, později k ní přibyla Vysoká škola uměleckoprů-
myslová. Ostatní veřejné vysoké školy v Praze vznikly 
po druhé světové válce:  AMU 1945, Česká zemědělská 
univerzita 1952, Vysoká škola chemicko-technologická 
1952 a Vysoká škola ekonomická 1953. V roce 1993 jejich 
počet navýšila Policejní akademie. Průvodci po historii 
a místopisu pražských vysokých škol i komentátory aka-
demického života, srostlého s kulturou a společenským 
děním v české metropoli, jsou Josef a Lydia Petráňovi.
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Josef a Lydia Petráňovi
KAROLINUM
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Melpoména v okovech?
Povahokresba 
ve francouzské tragédii 
17. století
ZÁVIŠ ŠUMAN

Monografi e romanisty Záviše Šumana je výsled-
kem jeho dlouhodobého studia raně novověké 
francouzské dramatické tvorby a dobové interpre-
tace Aristotelovy Poetiky. Jeho rozsáhlá a mimo-
řádně metodologicky přínosná analýza korpusu 
uměleckých, teoretických a kritických textů uka-
zuje, že aristotelské zásady byly často spíše kon-
trapunktem dobové praxe. Pramenné texty jsou 
v publikaci přetiskovány paralelně s českým, (pře-
vážně) autorským překladem.

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

BROŽOVANÁ, CCA 350 S., 
1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4330-4

JIŽ VYŠLO:

HenRIK
IBsen ČlověK a masKa

Ivo De FIGueIReDo

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

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

– Jens Morten Hanssen, portál Alt om Henrik Ibsen
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DRamaTIcaKaROlInum

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

faust_mont.indd   1 4/7/14   9:49 AM
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TRaGéDII
17. sToLeTí

ZávIš Šuman
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Gérard de Nerval, dramatik, prozaik 
a básník, jedna z nejvýraznějších osobností 
francouzského romantismu, se jako správný 
romantik vzpírá rigidnímu zařazení: 
z představy sympatického, dobráckého 
a výstředního básníka pařížské frenetické 
bohémy se rozvinul v obraz nepřehlédnutelné 
osobnosti, již je třeba vnímat jako integrální 
součást umělecké Paříže. Skrze prohloubenou 
reflexi Nervalova psaní pro divadlo a o divadle, 
doplněnou o jeho teoretické uvažování nad 
uměleckou tvorbou obecně, se autor pokouší 
také o prozkoumání stěžejních principů 
francouzské podoby divadla evropského 
romantismu (inspirace jinými kulturami, vliv 
překladů, proměny moderního inscenování, 
specifika dobového divadelního provozu, 
programové manifesty romantismu, moderní 
dramaturgie ad.). Kniha se zaměřuje na méně 
reflektovanou divadelní a kritickou sféru 
Nervalova díla a pro tuzemské prostředí 
zároveň přináší dílčí nové a v drtivé většině 
první české překlady vybraných autorových 
textů a zařazuje je do kontextu dobové 
literárně-dramatické a divadelní produkce.

GéRaRD
De neRvaL
a JeHo
DvoJenec
DIvaDLo FRancouzsKéHo RomanTIsmu 
očIma meLancHoLIKa

PeTR cHRIsTov

DRamaTIcaKaROlInum

gerard de nerval_mont.indd   1 22/03/2017   22:47
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Trial by Theatre: 
Reports on Czech Drama
BARBARA DAY

Heslo Národ sobě nad oponou Národního di-
vadla symbolizuje význam divadla pro Če-
chy. Barbara Day sleduje jeho cestu od národ-
ního obrození, kdy se poprvé stalo nástrojem 
naší identity a Češi vymysleli složitý divadelní 
jazyk složený z alegorií, narážek a reminis-
cencí na domácí dějiny a mýty. Divadlo kvet-
lo v Československu i mezi válkami, stalo se 
symbolem nezávislosti během nacistické oku-
pace, přežilo socialistický realismus a stalinis-
mus a rozkvetlo v „zlatých šedesátých“. Tehdej-
ší generace divadelních a fi lmových režisérů 
(Radok, Grossman, Schorm) a dramatiků (Ha-
vel, Kundera, Topol) formovala génia Praž-
ského jara. Zkušenosti z předchozích období 
represí české divadlo zúročilo za normalizace 
a znovu poskytlo základ opozice vůči totalitě.

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3953-6
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3922-2

TRIal
BY THeaTRe

RePoRTs on 
CzecH DRama

BaRBaRa DaY

DRamaTIcaKaROlInum
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HUMANITNÍ A SPOLEČENSKÉ VĚDY – DIVADELNÍ VĚDA

Jaroslav Malina
JOE BRANDESKY

Jaroslav Malina (1937–2016) byl světově uzná-
vaným scénografem a malířem. Eseje zařazené 
do této knihy pokrývají rozmanité aspekty jeho 
kariéry, poskytují vhled do jeho pracovních 
metod i jejich fi losofi ckých kořenů a objasňu-
jí Malinův umělecký přínos. Přepisy rozhovorů 
jsou v této knize zveřejněny poprvé a poskytují 
intimní výpověď o impulsech, které v průběhu 
let Malinu vedly. Více než 120 ilustrací doku-
mentuje spojitost mezi Malinovou prací scéno-
grafa a jeho osobnější malířskou tvorbou.

VÁZANÁ, 288 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4269-7

Edited by Joseph Brandesky

   Jaroslav Malina 
in Scenography and Painting
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Vzdělání, dovednosti 
a mobilita
PETRA ANÝŽOVÁ – 
JIŘÍ VEČERNÍK (ED.)

Publikace hledá odpovědi na otázky týkající 
se českého trhu práce z hlediska vlivu vzdě-
lání, dovedností, sociálního původu a soci-
opsychologických charakteristik na příjem 
a socioekonomický status zaměstnání jedin-
ců. Objasňuje mzdové rozdíly mezi muži a že-
nami s různým stupněm dosaženého vzdělání, 
změny v postavení pracovníků po ekonomické 
krizi v době oživení trhu práce, míru pracovní 
autonomie a vliv kvalifi kačního nesouladu na 
pracovní mobilitu zaměstnanců. V neposlední 
řadě ukazuje současnou míru spokojenosti je-
dinců s prací a životem obecně.

Kniha je doplněna bohatým dokladovým 
materiálem.

Interakce měnové 
a fi skální politiky 
před krizí a po ní
Aplikace modelu BVAR 
v podmínkách české ekonomiky
PAVEL ŘEŽÁBEK

Studie bývalého člena bankovní rady České 
národní banky Pavla Řežábka je pokračová-
ním unikátního výzkumu, který rozšiřuje po-
hled na vztah měnové a fi skální politiky a na-
vazuje na předchozí práci Měnová politika a její 
interakce s politikou fiskální, která byla za-
měřena na vysvětlení cílů obou politik a jejich 
vzájemného působení v období před poslední 
krizí roku 2008. Následná globální finanční 
a ekonomická krize vyvolala potřebu dalšího 
výzkumu. 

BROŽOVANÁ, CCA 290 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4294-9
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4301-4

BROŽOVANÁ, 144 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 240 KČ
ISBN: 978-80-246-4235-2
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4242-0 
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Studie bývalého člena bankovní rady České 
národní banky Pavla Řežábka je pokračováním 
unikátního výzkumu navazujícího na předchozí 
práci Měnová politika a její interakce 
s politikou fiskální. Aktuální studie se opět 
zabývá vzájemnými vztahy mezi měnovou 
a fiskální politikou v české ekonomice, díky 
časovému odstupu však může analyzovat 
výrazně delší období. Velká pozornost je 
proto věnována změnám v charakteru 
přijatých hospodářskopolitických opatření 
v období po vypuknutí globální finanční krize. 
Práce je rozšířena o další moderní nástroje 
empirické analýzy. Výzkum vychází z výstavby 
a odhadu bayesovského modelu vícerozměrné 
autoregrese (BVAR model) a detailní analýzy 
tímto způsobem získaných impulzních 
odezev. Cílem studie je ověření proticyklického 
charakteru obou politik. Vedle empirických 
zjištění je práce doplněna o sadu praktických 
doporučení, která mají za cíl přispět ke 
zlepšení vzájemné interakce mezi oběma 
autoritami a potenciálně zvýšit efektivnost 
hospodářské politiky v České republice.

INTERAKCE
MĚNOVÉ A FISKÁLNÍ
POLITIKY
PŘED KRIZÍ A PO NÍ
APLIKACE MODELU BVAR
V PODMÍNKÁCH
ČESKÉ EKONOMIKY

PAVEL ŘEŽÁBEK KARolinum

interakce_mont.indd   1 06/02/2019   18:04

Petra anýžová
Jiří večerník
(editoři)

Vzdělání, doVednosti
a mobilita
Zaměstnání a trh Práce
v české rePublice 
a evroPských Zemích

karolinum
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Dějiny a sebetvorba
Jacob Burckchardt jako 
Nietzschův modelový čtenář
JAKUB CHAVALKA

Kulturní historik Jacob Burckhardt je u nás do 
značné míry pozapomenut, nicméně v souvis-
losti s dílem Friedricha Nietzscheho nabývá 
jeho práce zásadní důležitosti. Podle Burck-
hardta má italská renesance svůj počátek 
v upřednostnění sebetvorby před poslušnos-
tí, a v okamžiku, kdy Nietzsche zahlédl tuto 
možnost přivtělení renesanční formy ctnosti 
(bez moralinu) a z ní plynoucí koncept plastic-
ké síly, učinil z Burckhardta svého modelové-
ho čtenáře, tj. toho, komu adresoval své spisy 
jako vzoru všech budoucích čtenářů, neboť pro 
něj ztělesňoval obraz lidství, jejž předpokládal 
u každého, kdo bere do ruky jeho knihy.

BROŽOVANÁ, CCA 330 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4237-6
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4287-1 

JIŽ VYŠLO:

Být místem Bytí
Tři příspěvky ke studiu  
Martina Heideggera

Jiří Michálek
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Ne vždy je dobře rozuměno rozdílům ve filosofii Martina 
Heideggera před a po obratu (die Kehre) v jeho myšlení, 
a to včetně proměny chápání klíčového pojmu „das Dasein“ 
(pobyt) či užití pojmů nových, jako „das Ereignis“ nebo „das 
Gestell“. Jiří Michálek, znalec zejména pozdního Heideggerova 
díla, ve třech přednáškách z let 2010–2014 tyto rozdíly 
jasným a precizním způsobem osvětluje. Postupně se věnuje 
přechodu od pobytu (das Dasein) z období Bytí a času k pobytu 
myšlenému z Bytí (das Seyn), tedy pobytu jako místu Bytí (das 
Da-sein), postavení snu a snění v bytí pobytu a otázce, zda 
a případně jakým způsobem lze překonat vládu zjednatelnosti 
(Ge-Stellu). Na relativně malé ploše se tak dostává čtenáři 
do rukou nástroj k lepšímu rozumění Heideggerovu myšlení 
a tomu, jakým směrem se vyvíjelo v období po obratu.

Být místem bytí OB 5309.indd   1 08.06.17   13:49

Kantova
praktická metafyzika

Ondřej Sikora
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Hlavním tématem této monografie je vztah etiky a metafyziky 
v kritické filosofii Immanuela Kanta. V první části autor hledá 
odpověď na otázku, jaký je dopad projektu kritiky rozumu 
na možnost poznání, které je pro svůj překračující charakter 
označováno jako metafyzické. 

Druhá část přináší ucelený systematický výklad základních 
rysů Kantovy etické teorie, která je stále jednou z nejvlivnějších 
nenáboženských etických koncepcí a v níž se překvapivě spojuje 
motiv nepodmíněného nároku dobra s motivem autonomie, který 
zásadním způsobem určuje moderní porozumění člověku. 

Etika autonomie je východiskem pro obnovené položení 
otázky po metafyzice, kterou můžeme označit spojením 
„praktická metafyzika“. Toto spojení je výrazem Kantova 
„praktického obratu“ od racionalistické spekulace k takovému 
metafyzickému myšlení, které je zakotveno v nepodmíněném 
nároku dobra. Jeho výkladu je věnována závěrečná část knihy. 

Jean-Jacques Rousseau: 
od „Rozpravy 
o původu nerovnosti“ 
ke „Společenské smlouvě“

Milan Sobotka
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Milan Sobotka, emeritní profesor novověké filosofie na 
Univerzitě Karlově v Praze, ve své knize o Jeanu-Jacquesu 
Rousseauovi vychází z předpokladu, že Rousseau je objevitelem 
hodnoty druhého (a druhých) pro každého jedince. Nejprve – 
v Rozpravě o původu nerovnosti – jde o hodnotu druhého v teorii 
intersubjektivity, jejímž je Rousseau možná prvním představitelem, 
později – zejména ve spise O společenské smlouvě – přechází 
Rousseau k pojetí druhého a druhých jako subjektů vzájemného 
uznání. Podle Hegela je právě Rousseau prvním filosofem 
svobodné vůle jedinců jako média vzájemného uznání, jímž 
je konstituován stát. Rousseau tak u Hegela zaujímá prvořadé 
postavení v novověké politické teorii. Z tohoto hlediska mají 
Rousseauovy výzvy k větší majetkové rovnosti ve společnosti, 
pokud překračují meze politické rovnosti, až druhořadý význam. 
Milan Sobotka se proto věnuje především ukázání významu 
druhého a druhých pro konstituci a politický status jedince.

Jean_Jacques_ob_2014095.indd   1 13.04.15   9:53

Pojem vědomí: 
jeho jednota 
a rozmanitost

James Hill 
a Jindřich Karásek
editoři
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Text o knize..........
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Zrození 
kinematografi ckého 
času
MARY ANN DOANEOVÁ

PŘEKLAD MIROSLAV PETŘÍČEK

Až do 19. století byl čas obvykle vnímán jako kontinuální 
proud, živel, jehož plynutí nedokážeme ovlivnit. Vynález 
fotografi e ale způsob, jakým se k času vztahujeme, radi-
kálně proměnil. Fotografi e však nedokáže zachytit pohyb, 
a teprve fi lm jako souslednost po sobě jdoucích snímků 
znovu ustavil ireverzibilní tok času. Jaká je ale povaha 
času, pokud jej chápeme zároveň jako proud i jako diskon-
tinuální, kvantovanou veličinu? Mary Ann Doaneová nám 
přesvědčivým způsobem představuje klíčovou roli, kterou 
kinematografi cký čas sehrál při zrodu modernity.

Kotvy na nebesích
RÉMI BRAGUE

PŘEKLAD ŠIMON GRIMMICH – 
JAN LOCKENBAUER

Rémi Brague nás přivádí k odmítnutí představy, podle níž 
moderní člověk žijící v „post -metafyzické“ době, která je 
kulturním dědictvím osvícenství, metafyziku nepotřebuje. 
Snaží se ukázat, že metafyzika není vágní „nadstavbou“ 
spočívající na jediném skutečném základu, dostupném ve 
formě vědami poznávané reality, nýbrž je nezbytná pro to, 
aby člověk pokládal život za dobro a chtěl ho nejen žít, ale 
také předávat dál. Současnému lidstvu, které může sebe 
sama snadno jako živočišný druh zcela vyhladit, může 
podle Bragua jedině vědomí silné metafyzické dimenze 
lidského života zajistit, že se před ním bude otevírat ně-
jaká budoucnost.

Pro myšlení druhé poloviny 20. a začátku 21. století je charakteristické rozšiřo-
vání polí tradičně defi novaných oborů, a fi losofi e nepředstavuje žádnou výjim-
ku. Cílem edice je předvést tuto tendenci na základních fi losofi ckých problémech 
a pojmech, a to prostřednictvím knih klíčových postav světové fi losofi e i původ-
ních domácích prací – ukázat cosi jako fi losofi i v dialogu s přítomností a s jinými 
oblastmi vědění.

BROŽOVANÁ, 
CCA 300 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3847-8

BROŽOVANÁ, 
110 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3802-7
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Text na obálku

Kotvy na nebesích
Metafyzická 

základna života
Rémi Brague

M Y Š L E N Í
S O U Č A S N O S T I

K A R O L I N U M

MS

Edice Myšlení současnosti

Georges Canguilhem: Poznávání života (2017)
Étienne Balibar: Spinoza a politika (2017)
Olivier Mongin: Urbánní situace (2017)
Kateřina Svatoňová, Kateřina Krtilová (ed.): 
Mizení (2017)
Françoise Dasturová: Smrt (2017)
Miroslav Petříček: Filosofie en noir (2018)
Petr Prášek: Člověk v šíleném dění světa (2018)
Florence Burgatová: Svoboda a neklid zvířecího 
života (2018)
Dominique Janicaud: Na rozhraních  
fenomenologie (2019)
Mary Ann Doaneová: Zrození kinematografického
času (2019)
Rémi Brague: Kotvy na nebesích (2019)

Připravujeme:
Daniela Šterbáková: Ticho
Dieter Mersch: Epistemologie estetična
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Na rozhraních 
fenomenologie
Transcendence, jevení a zkušenost
DOMINIQUE JANICAUD
PŘEKLAD MARTIN POKORNÝ

Dominique Janicaud (1937–2002) svými texty 
v devadesátých letech 20. století výrazně formo-
val směřování francouzské fenomenologie, přičemž 
klíčovou roli sehrály především dvě statě, které zde 
společně přetiskujeme. Zatímco příspěvkem o „te-
ologickém obratu“ rozvířil stále živou polemiku 
o vlivu Husserla a Levinase na současnou podobu 
francouzského myšlení, v „Otevřené fenomenologii“ 
se k tématu vrátil, prohloubil jej a rozšířil úvahou 
o chápání vztahu hermeneutiky a fenomenologie 
a o vyhlídkách „minimalistické fenomenologie“, jež 
by se vzdala metafyzických nároků a využívala 
celou škálu inspiračních zdrojů od Husserla, Sart-
ra a Merleau -Pontyho po Wittgensteina, Dennetta 
a Deleuze.

Ticho
John Cage, fi lozofi a 
absencií a skúsenosť ticha
DANIELA ŠTERBÁKOVÁ

Snažíme -li se zaslechnout ticho, ocitáme se v para-
doxní situaci – čím více napínáme uši, tím intenziv-
nější máme pocit, že nás obklopuje moře hluku. Zdá 
se nám, že ticho je lidským bytostem nedostupné. 
Daniela Šterbáková sleduje problém vnímatelného 
ticha v dialogu se současnými autory: John Cage 
ve své hudbě a textech otázku ticha otevřel, Roy 
Sorensen a Ian Phillips ji následně v rámci analy-
tické fi losofi e argumentačně rozvinuli. Prostřednic-
tvím ticha se nám tak vyjevují hranice a vzájemné 
vztahy běžného a fi losofi ckého myšlení. Nejde však 
pouze o tyto vztahy, ale v podstatě o ontologii ab-
sencí a nesnadné tázání po významu a možnostech 
smyslového vnímání. Otázkou pak zůstává, zda je 
možné ticho vnímat jinak než ušima.

BROŽOVANÁ, 216 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3905-5
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4137-9

BROŽOVANÁ, CCA 350 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4139-3
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4186-7
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Turistická odysea
Krajinou soudobých dějin cestování 
a cestovního ruchu v Československu 
v letech 1945 až 1989
PAVEL MÜCKE – LENKA KRÁTKÁ (ED.)

Kolektivní monografi e představuje zásadní posun 
v bádání o formách a podobách cestovního ruchu 
v předlistopadovém Československu. Vedle zá-
kladních tendencí celostátní i regionální politiky 
na tomto poli představuje nejrůznější aspekty do-
bových fenoménů, jako byly odborové či podnikové 
rekreace, turistická hnutí, lázeňská léčebná péče 
nebo chatařství a chalupářství i cizinecký cestovní 
ruch (včetně zájezdů z opačné strany železné opony). 
Výborně pramenně podložená kniha, opírající se 
rovněž o rozhovory s pamětníky a doprovázená do-
bovými fotografi emi, zalidňuje pomyslnou krajinu 
soudobých dějin konkrétními aktéry a jejich příběhy.

Edice si klade za cíl zprostředkovat čtenářům různé pohledy z pomezí badatel-
ského zájmu historiografi e, orální historie a příbuzných sociálních a humanitních 
věd, jimž je blízké zkoumání a zohledňování problematiky nedávné minulosti, 
včetně metodologických aspektů. 

VÁZANÁ, 672 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 490 KČ
ISBN: 978-80-246-4055-6
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4265-9 
VYŠLO: ÚNOR 2019

Pavel Mücke 
Lenka Krátká (editoři)

TurisTická odysea
Krajinou soudobých dějin 

cestování a cestovního ruchu 
v Československu v letech 

1945 až 1989
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Kolektivní monografie Turistická odysea představuje 
zásadní posun v  bádání o  různých formách a  po-
dobách cestovního ruchu v předlistopadovém Čes-
koslovensku. Vedle základních tendencí celostát-
ní i  regionální politiky na tomto poli představuje 
v  jednotlivých studiích nejrůznější aspekty dobo-
vých fenoménů, jako byly odborové či podnikové 
rekreace, turistická hnutí, lázeňská léčebná péče 
nebo chatařství a chalupářství i cizinecký cestovní 
ruch (včetně zájezdů z opačné strany železné opo-
ny). Výborně pramenně podložená kniha, opírající 
se rovněž o rozhovory s pamětníky a doprovázená 
dobovými fotografiemi, zalidňuje pomyslnou krajinu 
soudobých dějin konkrétními aktéry a jejich příběhy.

turisticka odysea_mont.indd   1 27/01/2019   19:29

JIŽ VYŠLO:

Jana Wohlmuth Markupová

Ivan M. Havel
Od Puzuka k Sakatekovi 

(1938–1989)
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Ačkoli se rodina Havlova těší velké pozornosti a osu-
dy jednotlivých členů byly již literárně zpracovány, 
životu Ivana M. Havla se dosud nedostalo ze strany 
historiků systematického zájmu. Právě to bylo impul-
zem ke vzniku historické biografie, která kombinuje 
archivní a orálněhistorický výzkum. Vzniká tak obraz 
člověka, který není pouhým souhrnem biografických 
dat, ale živoucí osobností, která promlouvá skrze sou-
vislosti a prostředí, ve kterém se pohybovala.

Monografie se snaží čtenáři přiblížit život význam-
ného pokračovatele rodu, ale též vědce, intelektuá-
la a  autora, který se pohyboval v  několika různých, 
zdánlivě nesourodých prostředích, na pomezí 
oficiální a  neoficiální sféry, člověka, jenž propojuje 
vědu a  umění. Snaha o  porozumění osobnosti Iva-
na M. Havla je přitom doprovázena vědomím širších, 
především rodinných souvislostí, sahajících až do 
počátku dvacátého století.

„Jde o  životní příběh zajímavé osobnosti, která je nucena 
prosazovat svůj talent a uplatňovat své bytostné směřování 
navzdory velmi nepříznivým okolnostem.“

― Jiří Suk

„Ivan  M. Havel konečně vystupuje ze stínu svého bratra  – 
neboť i předchozí texty, které se mu věnovaly, zdůrazňovaly 
jeho ‚bratrovství‘. Zde je konečně Ivan M. Havel sám sebou: 
Je osobností české vědy a  kultury, která by byla, i  kdyby 
nebyla bratrem Václava Havla.“

― Martin C. Putna

ivan m. havel_mont.indd   1 07/08/2017   10:04

Petra Schindler-Wisten

O chalupách a lidech
Chalupářství v českých zemích 

v období tzv. normalizace 
a transformace
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S chalupařením se přímo či zprostředkovaně setkala 
většina české populace. Trávení volného času v ob-
jektech tzv. druhého bydlení je považováno za přiro-
zenou součást životního stylu především městského 
obyvatelstva. Kniha Petry Schindler-Wisten přibli-
žuje vývoj tohoto fenoménu v  antropologicko-his-
torické perspektivě, snaží se ozřejmit jeho vliv na 
každodenní život občanů v  Československu před  
rokem 1989 a jeho proměnu v následujících dekádách. 
Autorka zkoumá, jaké vnější podmínky a vnitřní pří-
činy stály u zrodu a rozšíření chalupářství, proč se 
zrovna Češi titulují „národem chatařů a chalupářů“, 
když je kultura druhého bydlení běžná i v jiných čás-
tech světa.

o chalupach a lidech_mont.indd   1 23/05/2017   20:34

Lenka Krátká

DOMOVSKÝ PŘÍSTAV PRAHA
Československá námořní plavba 

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

domovsky pristav praha_mont.indd   1 11/7/16   5:33 PM

Miroslav Vaněk,
Lenka Krátká, editoři

PŘÍBĚHY
(NE)OBYČEJNÝCH PROFESÍ

Česká společnost
v období tzv. normalizace 

a transformace

M
ir

os
la

v 
Va

ně
k,

L
en

ka
 K

rá
tk

á,
 e

di
to

ři
P

Ř
ÍB

Ě
H

Y
(N

E
)O

BY
Č

E
JN

ÝC
H

 P
R

O
FE

SÍ

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

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

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

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

Kniha přináší šestnáct studií věnovaných pro-
blematice husitské epochy, kterou autor vy-
mezuje léty 1402–1485, s přihlédnutím k ak-
tualizaci husitských idejí v předbělohorském 
období. Soubor je vnitřně členěn do několika 
tematických bloků dotýkajících se působení 
Jana Husa, situace v husitské Praze, kontex-
tu zvolení Jiřího z Poděbrad českým králem 
a obrazu husitství v dějepisectví 15. a 16. stole-
tí. Zvláštním předmětem autorova zájmu jsou 
různé podoby a projevy refl exe husitství v mo-
derní české společnosti a v naší současnosti. 
Čornejova kniha jako obvykle předkládá různé 
aspekty fenoménu husitství natolik čtivě, že ji 
v nejlepším slova smyslu můžeme označit za 
základní četbu pro každého milovníka české 
historie.

Záhada nemoci 
císaře Karla IV.
JIŘÍ RAMBA

Jádrem knihy je hypotéza zkušeného obličejo-
vého traumatologa Jiřího Ramby o záhadném 
onemocnění císaře na přelomu let 1350–1351, 
kdy dočasně ochrnul. Autor v ní přichází se za-
jímavou teorií, jak k tomuto úrazu mohlo dojít 
a jak probíhalo léčení a rehabilitace.

Další kapitoly jsou věnovány výsledkům 
zkoumání ostatků Přemysla Otakara II., Ladi-
slava Pohrobka, Jiřího z Poděbrad, Rudolfa II. 
a jeho sestry Eleonory.

BROŽOVANÁ, CCA 400 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3993-2
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4040-2

BROŽOVANÁ, CCA 200 S., 
2., PŘEPRACOVANÉ VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3895-9
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3957-4
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Kniha přináší.......

popisek obrázku

Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. (1951)
Badatelsky se zabývá problematikou 
českých a středoevropských dějin 
pozdního středověku, zvláště husitství, 
dále dějinami historiografie a proměnami 
historických tradic. Publikoval 140 pů-
vodních vědeckých studií a několik 
knižních monografií, mimo jiné Tajemství 
českých kronik (1987, 2. vyd. 2003), 
Lipanská křižovatka (1992), Velké dějiny 
zemí Koruny české V. (2000, 2. vyd. 2010) 
a VI. (2007, s Milenou Bartlovou). 
Významnější dílčí studie shrnul 
v publikaci Světla a stíny husitství (2011). 
Podílel se na vzniku středoškolských 
učebnic dějepisu a soustavně se věnuje 
popularizační činnosti.
Vyučoval na několika vysokých školách, 
především na Univerzitě Karlově 
a na Literární akademii. Nyní pracuje 
v Ústavu pro jazyk český AV ČR v rámci 
projektu Kulturní kódy a jejich proměny 
v husitském období. Obdržel řadu 
ocenění (např. 2001 cena Josefa Hlávky 
za nejlepší společenskovědní knihu roku 
2000, 2012 cena Učené společnosti 
České republiky v kategorii vědecký 
pracovník) a pamětních medailí.

Husitství
a husité

Petr Čornej

Když lékař zastavil krvácení 
z bradových cév, musel z měk-
kých tkání ústních uvolnit hlu-
boko zaraženou bradu a usadit 
ji na původní místo. Když však 
vzal jeho hlavu do rukou, zjistil, 
že s ní nehne. Páteř už byla za-
blokovaná.
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Doktorky matematiky 
na univerzitách v Praze 
1900–1945
MARTINA BEČVÁŘOVÁ

Monografi e vychází z dlouhodobého a inten-
zivního studia vývoje matematické komunity 
v našich zemích. Pojednává o komplikova-
ných, avšak inspirativních životních osudech 
dvanácti žen, které v letech 1900 až 1945 ob-
hajovaly nebo obhájily doktorát z matematiky 
na některé z fakult pražských univerzit. Autor-
ka ukazuje, z jakého sociálního prostředí tyto 
ženy pocházely, do jakého se provdaly, jaké 
měly kulturní, intelektuální a hmotné zázemí, 
s jakými problémy se potýkaly, jaký byl jejich 
vztah k rodině, rodné zemi, víře i politice. Stu-
die jsou doplněny fotografi emi a reprodukcemi 
dobových dokumentů, které umožňují přiblížit 
a dokreslit studovanou problematiku.

Cestovní ruch pod 
dohledem třetí říše
IVAN JAKUBEC – JAN ŠTEMBERK

Cestovní ruch a druhá světová válka, to je na 
první pohled paradoxní spojení. Historici Ivan 
Jakubec a Jan Štemberk revidují zažitou před-
stavu, že tehdy nebyla na cestování vhodná 
doba. Kniha se zaměřuje na protektorát Čechy 
a Morava, ale autoři se zabývají i oddělenými 
částmi Československa a zahrnují kontext 
říše. Jejich mimořádně erudovaná pramenná 
práce věnuje pozornost státní politice, admi-
nistrativě, antisemitským opatřením i dopravě, 
stravování a ubytování. Publikace, doprováze-
ná dobovými fotografi emi a reklamními mate-
riály a doplněná barevnou obrazovou přílohou, 
představuje zásadní posun v bádání o tomto 
dosud málo zmapovaném fenoménu.

BROŽOVANÁ, 276 S., 1. VYDÁNÍ
ISBN: 978-80-246-3991-8
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4045-7
VYŠLO: BŘEZEN 2019

BROŽOVANÁ, 310 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 390 KČ
ISBN: 978-80-246-4127-0
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4170-6 
VYŠLO: LEDEN 2019

Ivan Jakubec
Jan Štemberk

Cestovní ruCh
pod dohledem
třetí říše

karolinum

cestovní ruch a druhá světová válka, to je na první 
pohled paradoxní spojení. Historici Ivan Jakubec 
a Jan Štemberk však revidují zažitou představu, že 
tehdy nebyla na cestování vhodná doba. kniha se 
zaměřuje na protektorát Čechy a morava, ale autoři se 
zabývají i oddělenými částmi Československa a zahrnují 
kontext říše. Jejich mimořádně erudovaná pramenná 
práce věnuje pozornost státní politice, administrativě, 
antisemitským opatřením i dopravě, stravování 
a ubytování. Publikace, doprovázená dobovými 
fotografiemi a reklamními materiály a doplněná 
barevnou obrazovou přílohou, představuje zásadní 
posun v bádání o tomto dosud málo zmapovaném 
fenoménu.

nehledejte vynikajících a monumentálních dojmů. 
nehledejte turistický román. Čechy a morava jsou 
půvabná kniha krátkých povídek, psaných všemi 
barvami životních radostí a práce lidských rukou, 
přírodních obrazů a turistických požitků. Jsou zemí 
podrobností, pestrou mozaikou, kterou přehlédnete 
snad v několika dnech, ale neprožijete ani za měsíc. 
Levné turistické poměry umožňují návštěvníkům, aby 
nejezdili do těchto krásných zemí klidu a klimatické 
pohody na výlet, ale na skutečnou dovolenou.

Čechy a morava – Země turistiky,
časopis most – Die brücke (1940/41)
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Doktorky matematiky 
na univerzitách 
v Praze 1900–1945

Monografie vychází z dlouhodobého a intenzivního studia vývoje 

matematické komunity v našich zemích. Pojednává o složitých, avšak 

inspirativních životních osudech dvanácti žen, které v letech 1900 až 1945 

obhajovaly nebo obhájily doktorát z matematiky na Filozofické, resp. 

Přírodovědecké fakultě Německé, resp. České univerzity v Praze, resp. 

Univerzity Karlovy. Ačkoliv se z řady důvodů další odborné matematické 

práci téměř nevěnovaly, dokázaly to v době, která na ženy matematičky 

pohlížela s jistou nedůvěrou, protože by se mohly stát nepřehlédnutelnou 

konkurencí mužům matematikům, kdyby ovšem chtěly a odvážily se čelit 

zakořeněným společenským stereotypům. V důkladných případových 

studiích je ukázáno, z jakého sociálního prostředí tyto ženy pocházely, 

do jakého se provdaly, jaké měly kulturní, intelektuální a hmotné zázemí, 

jak je rodinné i společenské události motivovaly, ovlivňovaly a kultivovaly, 

jak žily, čemu se věnovaly, co je zajímalo, s jakými problémy se potýkaly, 

jaký byl jejich vztah k rodině, vlasti, víře, politice a co jim komplikovalo 

život (vznik a zánik státních celků, otázky domovské a státní příslušnosti, 

antisemitismus, vystěhovalectví, válka, deportace do ghett a koncentračních 

táborů, nástup komunistického režimu). Pro dokreslení kontextu jsou 

připojeny i základní údaje o jejich nejbližší rodině. Studie jsou doplněny 

fotografiemi a reprodukcemi dobových dokumentů, které umožňují vhledem 

do každodenních životů protagonistů přiblížit a dokreslit studované téma.

Martina Bečvářová (nar. 1971) absolvovala v roce 1994 
učitelství matematiky a fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě 
Univerzity Karlovy. V roce 1997 zde obhájila doktorskou práci 
z historie matematiky. Roku 2016 byla jmenována profesorkou 
na Univerzitě Karlově v oboru české dějiny. Působí na Fakultě 
dopravní Českého vysokého učení technického v Praze, kde 
vyučuje matematiku. Zabývá se historií matematiky, vznikem 
a vývojem matematických škol, komunit a spolků a proměnami 
výuky matematiky. Je autorkou nebo spoluautorkou řady 
odborných publikací.

MARTINA 
BEČVÁŘOVÁ
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Nervová vlákna diktatury
MATĚJ BÍLÝ – MARIÁN LÓŽI – 
JAKUB ŠLOUF

Monografi e na základě rozsáhlého výzkumu 
v regionálních archivech sleduje nastolení, 
upevnění a proměny diktatury Komunistické 
strany Československa na příkladu čtyř kraj-
ských a osmi okresních stranických organiza-
cí na území českých zemí. Časově je ohraniče-
na koncem druhé světové války v květnu 1945 
a druhou celostátní konferencí KSČ v červnu 
1956, která završila první fázi destalinizace 
v Československu. Výklad se zaměřuje přede-
vším na vývoj krajských a okresních stranic-
kých elit, vztahy mezi jednotlivými úrovněmi 
stranické hierarchie, vnitrostranickou komu-
nikaci a proměny narativů, kterými se KSČ 
snažila legitimizovat své mocenské nároky.

BROŽOVANÁ, CCA 350 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4333-5

Nervová vlákNa 
diktatury

Matěj Bílý
MariáN lóži
jakuB Šlouf

regioNálNí elity a koMuNikace 
uvNitř kSČ v letech 1945–1956

Karolinum  Ústav pro studium totalitních režimů

KoleKtivizace 
venKova 
v Horním Polabí

Jiří Urban

Karolinum  Ústav pro studium totalitních režimů

Československá společnost procházela po komunistickém 
převratu v únoru 1948 velmi obtížnou etapou, v níž probíhala 
rozsáhlá sociální transformace, celková přestavba ekonomiky 
a instalace pevné diktatury jedné strany. Kolektivizace 
venkova představuje jednu z charakteristických událostí 
tohoto období. Autor zpracovává téma v regionálním 
rozměru horního Polabí, v prostoru mezi Hradcem Králové 
a Krkonošemi. Nahlíží jej z mikrohistorické perspektivy – 
zajímá se především o aktéry a jejich motivace. Zkoumá, jak 
byla myšlenka kolektivního obdělávání půdy v letech  
1945–1953 ve společnosti přijímána, jaké reakce kolektivizační 
úsilí vyvolávalo, jaké pohnutky a okolnosti za těmito reakcemi 
stály a jaké sociální souvislosti, vztahy a vzorce chování se 
skrývaly za konkrétním jednáním aktérů. Ve třech hlavních 
oddílech knížky sleduje fenomény odporu, dobrovolnosti 
a spolupráce při prosazování kolektivního hospodaření. Ji
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kolektivizace venkova_mont.indd   1 28/04/2017   08:41

Čeština 
pod hákovým 
křížem

václav velČovský

vá
c

la
v

 v
el

Č
o

vs
k

ý
Č

eš
ti

n
a

 p
o

d
 h

á
ko

v
ý

m
 k

ř
íž

em

Karolinum  Ústav pro studium totalitních režimů

Jazyk není pouze nástrojem komunikace, ale je chápán 
i jako jedno z kritérií národa. V politicky vypjatých časech 
se mluvčí upínají k jazyku jako ke stěžejní hodnotě, kterou 
je nutno bránit.

V období nacistické okupace kulminovalo česko
německé nesoužití a jazyk hrál klíčovou roli. Jaké plány 
měli nacisté s češtinou? Jaké místo v protektorátu 
zaujímala čeština a němčina? Jak čeština fungovala ve 
veřejné správě, ve školství a ve vědě? Jak se změna 
politických poměrů odrážela na postojích obyvatel a na 
jejich komunikačních strategiích? A jak vůbec vypadal jazyk 
(za) totality?

Používání a fungování českého jazyka představuje 
doposud opomíjené téma výzkumu Protektorátu Čechy 
a Morava. Kniha Čeština pod hákovým křížem se snaží tuto 
mezeru zaplnit.

cestina pod hakovym krizem_mont.indd   1 2/6/17   1:15 PM

JIŽ VYŠLO:
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Ve jménu 
života vašeho…
Studentský sborník Ve jménu života vašeho…
patřil v roce 1991 mezi první publikace našeho 
nakladatelství. Tehdy přelomová kniha přines-
la množství dobových dokumentů a svědectví 
připomínajících čin Jana Palacha, Jana Zajíce 
a Evžena Plocka a refl ektovala události Pala-
chova týdne, jimiž v lednu 1989 začaly veřejné 
protirežimní aktivity nezávislých iniciativ na-
bývat celospolečenského dosahu.

Po téměř třiceti letech vychází sborník 
v nové grafické úpravě a doplněný o texty 
evangelického faráře Miloše Rejchrta, socio-
ložky Jiřiny Šiklové a historika Jakuba Jareše, 
které rozšiřují původní blok statí a úvah.

Devět z české 
hudební alternativy 
osmdesátých let
PAVLA JONSSONOVÁ

Monografie Pavly Jonssonové dokumentuje 
a interpretuje hlavní trendy české hudební al-
ternativy 80. let. Fenomén paralelní hudební 
kultury přibližuje kapitola o činnosti Jazzové 
sekce a portréty významných postav široké-
ho spektra tehdejší nezávislé scény (Mikoláš 
Chadima, Marka Míková, Petr Váša aj.). Vhled 
přímé účastnice, hloubkové rozhovory a další 
prameny (písemné, zvukové i obrazové) autor-
ka propojila do etnografi ckého výkladu, kte-
rý dobovou scénu líčí zevnitř a přesvědčivým 
způsobem refl ektuje povahu tohoto hudebního 
směru.

BROŽOVANÁ, 116 S., 
2., ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ 
CENA: 250 KČ
ISBN: 978-80-246-4250-5
VYŠLO: LEDEN 2019

BROŽOVANÁ, 200 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4328-1
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Studentský sborník Ve jménu života vašeho... patřil v  roce 1991 
mezi první publikace našeho nakladatelství. Tehdy přelomová kniha 
přinesla množství dobových dokumentů a svědectví připomínajících 
čin Jana Palacha, Jana Zajíce a Evžena Plocka a reflektovala události 
Palachova týdne, jimiž v  lednu 1989 začaly veřejné protirežimní 
aktivity nezávislých iniciativ nabývat celospolečenského dosahu.

Po téměř třiceti letech vychází sborník v nové grafické úpravě 
a doplněný o texty evangelického faráře Miloše Rejchrta, sociolož-
ky Jiřiny Šiklové a historika Jakuba Jareše, které rozšiřují původní 
blok statí a  úvah (Jindřich Chalupecký, Ladislav Hejdánek, Josef 
Zvěřina aj.). Jeho vydáním si připomínáme padesát let od smrti 
Jana Palacha a dalších sebeupálených i výročí listopadového boje za 
svobodu a demokracii a další ideály, v nichž jejich odkaz došel na-
plnění.

V knize jsou reprodukovány fotografie Dagmar Hochové, Miloše 
Schmiedbergera a  Lubomíra Kotka a  řada archivních materiálů. 

Palach chtěl, aby se Češi a Slováci probudili z nesolidární lhostejnosti a dali najevo, 
že jim záleží na svobodě slova a zároveň odmítají lež zaštítěnou násilím – aby naléhavost 
svých požadavků zvýraznil, proto se bez slůvka rozloučení s nejbližšími polil hořlavinou 
a zapálil. Bylo v jeho činu více lásky, nebo více zoufalství? Komu později daly dějiny 
za pravdu? [...] Nikomu. Dějiny se dějí, ale co je správné, pravdivé, o tom nerozhodují 
dějiny, nýbrž jednotlivá lidská svědomí.

Miloš Rejchrt

Pavla Jonssonová

Devět z české
hudební alternativy
osmdesátých let
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T. G. Masaryk and 
the Jewish Question
MILOŠ POJAR
PŘEKLAD GERALD TURNER

Anglický překlad úspěšného titulu prvního po-
listopadového velvyslance v Izraeli M. Pojara 
je výsledkem celoživotního zájmu autora o ne-
lehké a dlouhodobě tabuizované téma, jakko-
li již od samizdatového sborníku TGM a naše 
současnost patří český antisemitismus v širo-
kém kontextu znovu k nemarginálním téma-
tům. Kniha přináší užitečné shrnutí názorů 
TGM z jeho tvorby a politické činnosti, včetně 
podrobného popisu historicky první návštěvy 
hlavy státu v Palestině v r. 1927. Anglické vy-
dání je doplněno předmluvou Shlomo Avineri-
ho a osobní esejí od Petra Pitharta.

Von Mathesius 
bis Masaryk
Über den Protestantismus 
in den böhmischen Ländern 
zwischen Asch/Aš und 
Teschen/Těšín/Cieszyn
KARL W. SCHWARZ

Kniha je souborem statí významného rakous-
kého církevního historika Karla W. Schwarze 
soustředěných na problematiku protestantis-
mu v českých zemích. Ve čtyřech tematických 
okruzích předkládá sondy do oblasti josefín-
ské tolerance, postavení církví mezi národním 
probuzením a nacionalismem 19. století, jejich 
role ve století dvacátém a biografi cké črty vý-
znamných představitelů českého protestan-
tismu.

BROŽOVANÁ, 250 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3879-9
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3880-5

BROŽOVANÁ, 270 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3990-1
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4142-3
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Čtvrt století 
střední Evropy 
Visegrádské země v globálním 
příběhu let 1992–2017
JAN KŘEN

Jan Křen zasazuje soudobé dějiny států vi-
segrádské čtyřky do kontextu evropských 
i světových dějin. Jádro knihy sleduje jejich 
transformaci po rozpadu sovětského bloku, 
proces přijetí do NATO a EU, adaptaci do těch-
to struktur a vývoj situace ve střední Evropě 
během fi nanční krize v letech 2008–2013. Za-
měřuje se na domácí i zahraniční politiku, hos-
podářské a finanční otázky a především na 
společenskou situaci v tomto regionu, kterou 
určuje i nezadržitelný postup globalizace s je-
jími pozitivními stimuly i problémy.

VÁZANÁ, 365 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3977-2
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4003-7
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Jan Křen

ČTVRT STOLETÍ
STŘEDNÍ 
EVROPY
Visegrádské země 
v globálním příběhu 
let 1992–2017

JIŽ VYŠLO:

KA RO LI N U M

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

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

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

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

Z DĚJIN ČESKÉ
KAŽDODENNOSTI

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

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

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

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

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

Ka ro li n u m

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

Olivier Chaline (* 1964) je francouzský 
historik, přední specialista na středoev-
ropské dějiny, působící jako profesor na 
pařížské Sorbonně (Université Paris-IV). 
Z jeho četných vědeckých prací lze uvést 
například knihy La France au XVIIIe

siècle, 1715–1787 (1996); Godard de Bel-
beuf. Le Parlement, le roi et les Normands
(1996); La Reconquête catholique de l ’Eu-
rope centrale, XVIe–XVIIIe siècle (1998); 
La Place du Vieux-Marché et le Martyre 
de Jeanne d’Arc (1999); Le Règne de Louis 
XIV (2005); L’Année des quatre dauphins
(2009) a La Mer vénitienne (2010).
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HUMANITNÍ A SPOLEČENSKÉ VĚDY – HISTORIE – SVĚTOVÉ DĚJINY

Amerika 
prezidenta Granta
JOSEF OPATRNÝ

Osm let prezidentského období U. S. Granta 
patřilo k nejbouřlivějším obdobím dějin Spoje-
ných států. Znovusjednocení Unie, které bylo 
výsledkem války Severu proti Jihu, otevřelo 
cestu k mohutnému ekonomickému rozvo-
ji nesenému přinejmenším z části výstavbou 
železniční sítě. Lokomotiva se stala symbolem 
technického pokroku, který umožnil vytvoře-
ní obrovského trhu pro zemědělské i průmys-
lové produkty vyráběné s pomocí řady vyná-
lezů měnících kardinálně život všech vrstev 
společnosti. Příležitosti se chopily nejen tisíce 
farmářů, dělníků či inženýrů, ale také politi-
ci a podvodníci. „Pozlacený věk“, jak nazývali 
tuto dobu už současníci, tedy charakterizova-
la také nebývalá korupce, s níž těžce zápasily 
úřady, nucené věnovat pozornost i konfl iktu 
indiánských obyvatel země a bílé společnosti, 
posilované stále sílícím proudem přistěhoval-
ců. Autor se věnuje prakticky všem aspektům 
života v dané době, ať již ve městě, či na ven-
kově. Čtenář má možnost se seznámit napří-
klad s tehdejšími hygienickými podmínkami, 
provozem domácnosti i kulturními možnostmi. 
Text je doprovázen stovkami dobových ilustra-
cí, přibližujících skutečnou podobu Ameriky 
70. let 19. století.

VÁZANÁ, 430 S.
2., PŘEPRACOVANÉ VYDÁNÍ
ISBN: 978-80-246-4191-1
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4201-7

KA RO LI N U M

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

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

VÁLKA SEVERU 
PROTI JIHU

JIŽ VYŠLO:
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39HUMANITNÍ A SPOLEČENSKÉ VĚDY – LINGVISTIKA – 
EDICE LINGVISTIKA 

Teorie lexikální sémantiky
DIRK GEERAERTS
PŘEKLAD ALEŠ KLÉGR

Geeraertsova kniha nabízí vyčerpávající přehled 
hlavních tradic lingvistického bádání o významu 
slov od poloviny devatenáctého století do součas-
nosti. Představuje nejdůležitější myšlenky, klíčové 
práce a dominantní postavy pěti lingvistických 
směrů: historicko -filologické sémantiky, struk-
turalistické sémantiky, generativní sémantiky, 
neostrukturalistické sémantiky a kognitivní sé-
mantiky, přičemž si všímá především teoretických 
a metodologických vztahů mezi těmito přístupy. 
Kromě hlavních teoretických proudů lexikální sé-
mantiky věnuje pozornost i „proudům spodním“, 
které utvářely její vývoj.

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

BROŽOVANÁ, CCA 350 S., 
1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4194-2
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4199-7
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Martin Haspelmath
Andrea D. sims

O čem je
morfologie

JIŽ VYŠLO:

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

Jazyk  
a myšlení

jazyk a mysleni_mont.indd   1 09/10/2017   12:05
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Jak se 
děti učí 
významu 
slov
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Dirk geeraerts

teorie  
lexikální 
sémantiky
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HUMANITNÍ A SPOLEČENSKÉ VĚDY – LINGVISTIKA – 
JAZYKOVÉ UČEBNICE 

Česky, prosím I
JITKA CVEJNOVÁ

První díl souboru učebnic češtiny jako cizí-
ho jazyka je určen všem začátečníkům z řad 
dospívající mládeže a dospělých. Kniha má 
striktně komunikativní formu a neužívá zpro-
středkujícího jazyka, tudíž ideálně poslouží 
různým uživatelům nehledě na jejich mateř-
štinu. Systematicky rozvíjí všechny dovednos-
ti po vzoru moderních učebnic jiných jazyků 
(Head way, Themen). Důraz klade na přirozenou 
dialogičnost jazykového materiálu, která re-
spektuje nejběžnější praxi každodenního hovo-
ru. Dlouholeté zkušenosti autorky s intenzivní 
výukou a uváděním cizích mluvčích do české-
ho prostředí obohacují knihu zároveň i o cenný 
sociokulturní kontext všech zvláštností uží-
vání češtiny. Publikace se skládá z učebnice, 
pracovního sešitu, audio příloh s kvalitně na-
mluvenými cvičeními a dalších materiálů ke 
stažení. Návaznost dalších dílů podle jednotli-
vých úrovní slibuje bohaté využití učebnice jak 
v krátkodobých, tak dlouhodobých kurzech.

Česky, prosím vychází ze zásad Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky, I. díl 
obsahově splňuje požadavky na výuku k získá-
ní evropského certifi kátu CCE úrovně A1 a test 
z reálií pro udělování státního občanství.

Druhé vydání refl ektuje bohaté zkušenosti 
z výuky a přináší inovovanou grafi ckou úpravu.

BROŽOVANÁ, 242 + 214 S., 2. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4104-1
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jitka cvejnová

Česky, prosím II

učebnice češtiny pro cizince

karolinum

jitka cvejnová

česky, prosím I

učebnice češtiny pro cizince

karolinum

jitka cvejnová

Česky, prosím start

PříPravná učebnice a Písanka

karolinum

jitka cvejnová

Česky, prosím III

Učebnice češtiny pro cizince

karolinum

Řada učebnic jitky cvejnové kombinuje svěží 
pohled na jazyk a českou kulturu s dlouholetými 
zkušenostmi s výukou a oborem čeština jako jazyk 
cizí i druhý. Česky, prosím vychází z nejnovějších 
metodických poznatků o výuce i češtině 
jako takové. výuka je založená důsledně na 
komunikativní formě bez užití zprostředkujícího 
jazyka, tj. veškerý výklad je v češtině, zohledňuje 
stupeň rozvoje jazykových kompetencí a je 
veden od funkce k formě. přirozené osvojování 
jazyka usnadňuje grafická úprava a množství 
doplňkových cvičení.

Vstupní úroveň A1.1 řady je vhodná pro studující
začínající s češtinou jako prvním cizím jazykem, 
včetně studentů bez znalosti latinky, výstupní 
úroveň B2 odpovídá komunikativní úrovni 
umožňující studium na českých vysokých 
školách. učebnice systematicky rozvíjejí všechny 
dovednosti, tedy čtení s porozuměním, mluvení, 
poslech i psaní. Důraz je kladen na přirozenou 
situovanost a dialogičnost jazykového materiálu, 
která respektuje nejběžnější praxi každodenního 
užívání jazyka.

Česky, prosím II

• učebnice připravována ve spolupráci s pracovišti 
univerzity karlovy, která se dlouhodobě zabývají 
výukou češtiny v čr a v zahraničí. veškeré 
učební materiály byly před vydáním komplexně 
recenzovány a testovány při výuce. • učebnice 
důsledně vychází ze zásad Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky a odpovídá 
požadavkům na evropskou certifikovanou 
zkoušku CCe-A2 z češtiny a test z reálií pro 
udělování státního občanství. • metodika
byla ověřena vyučujícími v praxi a je oceňována 
odbornými recenzemi. • výuka jazykových funkcí 
probíhá vždy v kontextu reálných komunikačních 
situací. • texty zábavné i pro učitele, vtipné 
ilustrace oceňovaného výtvarníka jiřího Franty.

Ceskyprosim2_mont.indd   1 28/04/2017   13:46
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učebnice češtiny pro cizince

karolinum

jitka cvejnová

Česky, prosím start

PříPravná učebnice a Písanka

karolinum

jitka cvejnová

Česky, prosím III

Učebnice češtiny pro cizince

karolinum

Řada učebnic jitky cvejnové kombinuje svěží 
pohled na jazyk a českou kulturu s dlouholetými 
zkušenostmi s výukou a oborem čeština jako jazyk 
cizí i druhý. Česky, prosím vychází z nejnovějších 
metodických poznatků o výuce i češtině 
jako takové. výuka je založená důsledně na 
komunikativní formě bez užití zprostředkujícího 
jazyka, tj. veškerý výklad je v češtině, zohledňuje 
stupeň rozvoje jazykových kompetencí a je 
veden od funkce k formě. přirozené osvojování 
jazyka usnadňuje grafická úprava a množství 
doplňkových cvičení.

Vstupní úroveň A1.1 řady je vhodná pro studující
začínající s češtinou jako prvním cizím jazykem, 
včetně studentů bez znalosti latinky, výstupní 
úroveň B2 odpovídá komunikativní úrovni 
umožňující studium na českých vysokých 
školách. učebnice systematicky rozvíjejí všechny 
dovednosti, tedy čtení s porozuměním, mluvení, 
poslech i psaní. Důraz je kladen na přirozenou 
situovanost a dialogičnost jazykového materiálu, 
která respektuje nejběžnější praxi každodenního 
užívání jazyka.

Česky, prosím II

• učebnice připravována ve spolupráci s pracovišti 
univerzity karlovy, která se dlouhodobě zabývají 
výukou češtiny v čr a v zahraničí. veškeré 
učební materiály byly před vydáním komplexně 
recenzovány a testovány při výuce. • učebnice 
důsledně vychází ze zásad Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky a odpovídá 
požadavkům na evropskou certifikovanou 
zkoušku CCe-A2 z češtiny a test z reálií pro 
udělování státního občanství. • metodika
byla ověřena vyučujícími v praxi a je oceňována 
odbornými recenzemi. • výuka jazykových funkcí 
probíhá vždy v kontextu reálných komunikačních 
situací. • texty zábavné i pro učitele, vtipné 
ilustrace oceňovaného výtvarníka jiřího Franty.
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PříPravná učebnice a Písanka

karolinum

jitka cvejnová

Česky, prosím III

Učebnice češtiny pro cizince

karolinum

Řada učebnic jitky cvejnové kombinuje svěží 
pohled na jazyk a českou kulturu s dlouholetými 
zkušenostmi s výukou a oborem čeština jako jazyk 
cizí i druhý. Česky, prosím vychází z nejnovějších 
metodických poznatků o výuce i češtině 
jako takové. výuka je založená důsledně na 
komunikativní formě bez užití zprostředkujícího 
jazyka, tj. veškerý výklad je v češtině, zohledňuje 
stupeň rozvoje jazykových kompetencí a je 
veden od funkce k formě. přirozené osvojování 
jazyka usnadňuje grafická úprava a množství 
doplňkových cvičení.

Vstupní úroveň A1.1 řady je vhodná pro studující
začínající s češtinou jako prvním cizím jazykem, 
včetně studentů bez znalosti latinky, výstupní 
úroveň B2 odpovídá komunikativní úrovni 
umožňující studium na českých vysokých 
školách. učebnice systematicky rozvíjejí všechny 
dovednosti, tedy čtení s porozuměním, mluvení, 
poslech i psaní. Důraz je kladen na přirozenou 
situovanost a dialogičnost jazykového materiálu, 
která respektuje nejběžnější praxi každodenního 
užívání jazyka.

Česky, prosím II

• učebnice připravována ve spolupráci s pracovišti 
univerzity karlovy, která se dlouhodobě zabývají 
výukou češtiny v čr a v zahraničí. veškeré 
učební materiály byly před vydáním komplexně 
recenzovány a testovány při výuce. • učebnice 
důsledně vychází ze zásad Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky a odpovídá 
požadavkům na evropskou certifikovanou 
zkoušku CCe-A2 z češtiny a test z reálií pro 
udělování státního občanství. • metodika
byla ověřena vyučujícími v praxi a je oceňována 
odbornými recenzemi. • výuka jazykových funkcí 
probíhá vždy v kontextu reálných komunikačních 
situací. • texty zábavné i pro učitele, vtipné 
ilustrace oceňovaného výtvarníka jiřího Franty.

Ceskyprosim2_mont.indd   1 28/04/2017   13:46
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jitka cvejnová
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Učebnice češtiny pro cizince

karolinum

Řada učebnic jitky cvejnové kombinuje svěží 
pohled na jazyk a českou kulturu s dlouholetými 
zkušenostmi s výukou a oborem čeština jako jazyk 
cizí i druhý. Česky, prosím vychází z nejnovějších 
metodických poznatků o výuce i češtině 
jako takové. výuka je založená důsledně na 
komunikativní formě bez užití zprostředkujícího 
jazyka, tj. veškerý výklad je v češtině, zohledňuje 
stupeň rozvoje jazykových kompetencí a je 
veden od funkce k formě. přirozené osvojování 
jazyka usnadňuje grafická úprava a množství 
doplňkových cvičení.

Vstupní úroveň A1.1 řady je vhodná pro studující
začínající s češtinou jako prvním cizím jazykem, 
včetně studentů bez znalosti latinky, výstupní 
úroveň B2 odpovídá komunikativní úrovni 
umožňující studium na českých vysokých 
školách. učebnice systematicky rozvíjejí všechny 
dovednosti, tedy čtení s porozuměním, mluvení, 
poslech i psaní. Důraz je kladen na přirozenou 
situovanost a dialogičnost jazykového materiálu, 
která respektuje nejběžnější praxi každodenního 
užívání jazyka.

Česky, prosím II

• učebnice připravována ve spolupráci s pracovišti 
univerzity karlovy, která se dlouhodobě zabývají 
výukou češtiny v čr a v zahraničí. veškeré 
učební materiály byly před vydáním komplexně 
recenzovány a testovány při výuce. • učebnice 
důsledně vychází ze zásad Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky a odpovídá 
požadavkům na evropskou certifikovanou 
zkoušku CCe-A2 z češtiny a test z reálií pro 
udělování státního občanství. • metodika
byla ověřena vyučujícími v praxi a je oceňována 
odbornými recenzemi. • výuka jazykových funkcí 
probíhá vždy v kontextu reálných komunikačních 
situací. • texty zábavné i pro učitele, vtipné 
ilustrace oceňovaného výtvarníka jiřího Franty.
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Německo -český 
a česko -německý 
sportovní slovník
EVA POKORNÁ

Německo -český a česko -německý sportovní 
slovník je rozsáhlou databází termínů z ob-
lasti sportu a dalších s ním úzce souvisejících 
oborů. Zahrnuje tyto tematické okruhy: studi-
um sportu, pojetí sportu, kategorizace spor-
tovních odvětví, lidské tělo, pohyb a jeho popis, 
školní tělesná výchova, atletika, gymnastika, 
pohybové a sportovní hry, plavání, lyžování, 
vodní a outdoorové sporty. Německo -česká 
část obsahuje přibližně 2 400 hesel s 570 pod-
hesly, česko -německá část 1 500 hesel s 1 800 
podhesly.

Mluvnice 
katalánštiny
BOHUMIL ZAVADIL

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

BROŽOVANÁ, 182 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 240 KČ
ISBN: 978-80-246-3834-8
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3860-7 
VYŠLO: ÚNOR 2019

BROŽOVANÁ, 504 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-2500-3
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4001-3

Deutsch-tschechisches
tschechisch-deutsches
Sportwörterbuch

Německo-český
česko-německý
sportovní slovník

EVA POKORNÁ KAROLINUM

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

karolinum

Mluvnice 
katalánštiny

Bohumil Zavadil

katalog jaro 2019_zmenšeno.indd   41 14.04.19   22:48



UNIVERZITA KARLOVA

42

KATALOG JARO 2019

HUMANITNÍ A SPOLEČENSKÉ VĚDY – LINGVISTIKA 

Vývoj lužickosrbského 
časování a slovotvorby
RICHARD BÍGL

S několikaletým odstupem od vydání skloňo-
vací a stupňovací části dostává odborná ve-
řejnost do rukou druhý díl historické mluvnice 
lužické srbštiny. První polovina svazku – ča-
sování – se opírá o standardní pomůcky lužic-
kosrbské diachronie. Flexi praslovanských, 
prasrbských a novosrbských sloves ilustruje 
dvaadvacet paradigmatických tabulí s častý-
mi slovesy nepravidelnými a příkladovými slo-
vesy pravidelnými. Podnětná je zejména druhá 
polovina knihy – slovotvorba. Autor pro svůj vý-
klad využil existující hornolužické a dolnolužic-
ké práce, slavistické publikace i etymologic-
ké slovníky jednotlivých slovanských jazyků.

Kapitoly o češtině 
jako jazyku nemateřském
MILAN HRDLIČKA

V autorském souboru mapuje bohemista Milan 
Hrdlička posledních deset let své publikační 
činnosti v oboru vyučování češtině studentů 
s jiným než českým mateřským jazykem. Opí-
rá se o dlouholetou praxi pedagogickou i vý-
zkumnou, výsledky pozorování a teoretické 
hodnoticí výstupy zakládá na bohatém pří-
kladovém materiálu. Autor uspořádal vybrané 
stati do oddílů podle místa jejich časopisecké-
ho publikování: Český jazyk a literatura, pol-
ský časopis Bohemistyka a Varia. Dvě krátké 
beletrizující vsuvky naznačují, že jde o práci 
určenou širšímu okruhu zájemců.

BROŽOVANÁ, 158 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 240 KČ
ISBN: 978-80-246-4147-8
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4208-6 
VYŠLO: ÚNOR 2019

BROŽOVANÁ, 166 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 230 KČ
ISBN: 978-80-246-4285-7
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4297-0 
VYŠLO: ÚNOR 2019

KAROLINUM

Richard Bígl
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Pět let po vydání skloňovací a stupňovací části klademe do rukou 
odborné veřejnosti druhý díl historické mluvnice lužické srbštiny. První 
polovina svazku – časování – se mohla opřít o standardní pomůcky 
lužickosrbské diachronie. Ohýbání praslovanských, prasrbských 
a novosrbských sloves ilustruje dvaadvacet paradigmatických tabulí 
s častými slovesy nepravidelnými a příkladovými slovesy pravidelnými. 
Do zvláštní složky fl exe je vyčleněno kmenosloví, jež se nechápe ve 
smyslu kořenozpytném, nýbrž jako nauka o kmenových změnách 
s důrazem na úsek mezi kořenem a koncovkou, v případě konjugace na 
vzájemný vztah kmene přítomného a infi nitivního. Užitek přinese čtenáři 
zejména druhá polovina knihy – slovotvorba. Tvoření slov zpracovala 
sorabistika dosud pouze synchronně – autor pro svůj výklad využil 
existující hornolužické a dolnolužické práce, čerpal také z hojných 
slavistických publikací. Jako velmi prospěšné se ukázaly i etymologické 
slovníky jednotlivých slovanských jazyků, neboť derivační rozbor si žádá 
přesné určení slovotvorného základu. Po stránce faktografi cké se dílo 
rozrostlo o několik starosrbských pramenů. Všechny historické doklady 
jsou opatřeny stránkovou citací, což příštím badatelům usnadní jejich 
kontrolu a prostor pro vlastní výklad jazykových jevů.

vyvoj luzickosrbskeho casovani_mont.indd   1 01/02/2019   09:00

Doc. PhDr. MILAN HRDLIČKA, CSc., bohemista a lingvodidaktik, před-
stavuje v monografi ckém výběru publikační činnosti za uplynulé de-
setiletí příspěvky zabývající se popisem a výukou češtiny pro její ne-
rodilé mluvčí. Ve statích a článcích jsou shrnuty autorovy badatelské 
poznatky i bohaté zkušenosti z dlouholeté pedagogické praxe nejen 
z domovské Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy, ale také ze zahrani-
čí – zejména z dlouhodobějšího pracovního pobytu v Jižní Koreji.
Vybrané texty jsou na základě publikování uspořádány do tří částí: 
první obsahuje články z periodika Český jazyk a literatura, druhá 
příspěvky z polského časopisu Bohemistyka, třetím oddílem jsou 
Varia, těžiště monografi e. Publikace je uvedena autorovým vstupním 
slovem, které stručně popisuje motivaci a okolnosti vzniku projektu. 
Následující dvě krátké beletrizující vsuvky naznačují, že jde o práci 
v jistém smyslu bilancující. Knihu, určenou širšímu okruhu zájem-
ců o problematiku češtiny jako jazyka druhého a cizího, doplňuje 
kromě anglického Summary i přehled autorovy bibliografi e z let 
2016–2018.

STUDIA PHILOLOGICA PRAGENSIA  |  KAROLINUM

Milan Hrdlička

Kapitoly o češtině 
jako jazyku nemateřském
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Čeština v afázii: 
teorie a empirie
EVA FLANDERKOVÁ

První původní monografi e zaměřená na em-
pirický výzkum rodilých mluvčích češtiny 
s afázií, která nenechává stranou ani diskusi 
o naléhavých teoretických otázkách. Teore-
tická část seznamuje čtenáře s problematikou 
afaziologie a zabývá se historií zkoumání afa-
tických poruch a jejich typologií. Empirická 
část je věnována výzkumu češtiny afatických 
mluvčích. Autorka představuje soubor sedmi 
experimentálních studií, které zkoumají pro-
dukci a porozumění. Usouvztažnění výsledků 
všech provedených experimentů přináší závě-
rečná diskuse. Svým komplexním zaměřením 
může být monografi e užitečná nejen pro čte-
náře se zájmem o lingvistiku a psychologii, ale 
i logopedii či neurovědu.

Syntactic 
and FSP Aspects 
of the Existential 
Construction 
in Norwegian
PAVEL DUBEC

Monografie demonstruje aplikaci Firbasovy 
teorie aktuálního členění na norských psaných 
textech a zkoumá norskou existenciální kon-
strukci („presenteringskonstruksjonen“) z hle-
diska syntaxe, statické sémantiky, dynamické 
sémantiky a aktuálního členění větného.

BROŽOVANÁ, 158 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4246-8
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4251-2

BROŽOVANÁ, 138 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4282-6
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4317-5

KAROLINUM

ČEŠTINA V AFÁZII:

TEORIE A EMPIRIE

EVA FLANDERKOVÁ

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

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

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

Svým komplexním zaměřením může být monografi e užitečná 
nejen pro čtenáře se zájmem o lingvistiku a psychologii, ale 
i logopedii či neurovědu.
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Pavel Dubec

Syntactic and FSP Aspects
of the Existential Construction

in Norwegian
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STUDIA  PHILOLOGICA  PRAGENSIA KAROLINUM

SP
PThe book discusses the information structure approach as introduced 

by the Prague linguistic circle and elaborated, in the first place, by 
Jan Firbas, one of the key persons in the field of functional sentence 
perspective (FSP), and further by Aleš Svoboda, Libuše Dušková or 
Martin Adam. It explores the Norwegian existential construction from 
the syntactic and FSP points of view but also discusses selected FSP 
aspects in general. The theory of functional sentence perspective has 
been attested to multiple languages such as Czech, English, German, 
Russian, French, Italian or Spanish. This book attempts, among other 
things, to attest its applicability to Norwegian, and thus demonstrate 
its universal nature, at least in the field of Indo-European languages.
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Překlad 
do nemateřského 
jazyka
Fakta, otázky, perspektivy
TOMÁŠ DUBĚDA – DAVID MRAČEK – 
VANDA OBDRŽÁLKOVÁ

Praxe překládání do nemateřského jazyka 
(tzv. nerodilý překlad) patří mezi málo popsa-
né fenomény. Jádro knihy představuje em-
pirický výzkum zahrnující čtyřicet českých 
překladatelů z/do angličtiny a francouzštiny, 
jehož cílem je charakterizovat celkovou kvali-
tu překladů, typologii chyb a konkrétní stra-
tegie a postupy s ohledem na směr překladu, 
cizí jazyk, pokročilost překladatele a druh tex-
tu. Publikace přináší empiricky podložené po-
znatky a nabízí prakticky zužitkovatelná zjiš-
tění o stavu překladatelského trhu a různých 
aspektech nerodilého překládání.

Jevištní tvar jako jedna 
z možných metod výuky 
češtiny pro cizince
MARIE BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ

Monografi e je prací lingvodidaktickou, vztahu-
jící se k vyučování češtiny jako cizího jazyka. 
Jedná se o metodickou studii zaměřenou na 
doložení efektivnosti metody jevištního tvaru 
v jazykovém vyučování. Publikace je dělena 
do pěti kapitol, z nichž první tři jsou teoretické 
(stanovují se v nich cíle práce, formulují se vý-
zkumná očekávání a hypotézy, metoda jevišt-
ního tvaru je zasazena do historického kontex-
tu a do kontextu vybraných metod jazykového 
vyučování) a následující dvě kapitoly mají po-
vahu výzkumnou (na výzkumných sondách se 
v nich ověřuje efektivnost dané metody).

BROŽOVANÁ, 236 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 290 KČ
ISBN: 978-80-246-4247-5
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4258-1 
VYŠLO: LEDEN 2019

BROŽOVANÁ, 276 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 310 KČ
ISBN: 978-80-246-3283-4
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3296-4 
VYŠLO: ÚNOR 2019
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TOMÁŠ DUBĚDA
DAVID MRAČEK

VANDA OBDRŽÁLKOVÁ

Profesně tolerovaná a hojně uplatňovaná praxe překládání do 
nemateřského jazyka (tzv. nerodilý překlad) patří mezi málo 
popsané fenomény. Předkládaná kolektivní monografi e proto 
nejprve mapuje názory translatologů a aktérů překladatelského 
trhu na nerodilé překládání, jeho možnosti a omezení. Jádro 
knihy pak představuje empirický výzkum zahrnující čtyřicet 
českých překladatelů z/do angličtiny a francouzštiny, jehož cílem 
je charakterizovat celkovou kvalitu překladů, typologii chyb 
a konkrétní strategie a postupy s ohledem na směr překladu, cizí 
jazyk, pokročilost překladatele a druh textu. Výzkum je doplněn 
údaji získanými od překladatelů prostřednictvím dotazníků 
a také polostrukturovanými rozhovory s rodilými mluvčími cizích 
jazyků se zkušeností s revizí nerodilých překladů. Publikace 
tak přináší empiricky podložené poznatky a nabízí prakticky 
zužitkovatelná zjištění o stavu překladatelského trhu a různých 
aspektech nerodilého překládání.

preklad do nematerskeho jazyka_mont.indd   1 04/01/2019   18:22

Marie Boccou Kestřánková

Jevištní tvar jako jedna
z možných metod výuky 
češtiny pro cizince
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Monografie Jevištní tvar jako jedna z možných 
metod výuky češtiny pro cizince je prací 
lingvodidaktickou, vztahující se k vyučování 
češtiny jako cizího jazyka. Dala by se 
zařadit mezi metodické studie, jde o práci 
zaměřenou na doložení efektivnosti metody 
jevištního tvaru v jazykovém vyučování. 
Publikace je dělena do pěti kapitol, z nichž 
první tři jsou teoretické (stanovují se v nich 
cíle práce, formulují se výzkumná očekávání 
a hypotézy, metoda jevištního tvaru je 
zasazena do historického kontextu a do 
kontextu vybraných metod jazykového 
vyučování) a následující dvě kapitoly mají 
povahu výzkumnou (na výzkumných 
sondách se v nich ověřuje efektivnost dané 
metody).
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45HUMANITNÍ A SPOLEČENSKÉ VĚDY – EDICE LIMES 

Nečinné společenství
JEAN -LUC NANCY

Jean -Luc Nancy (* 1940) patří mezi nejvýznam-
nější současné francouzské fi losofy. Jeho stěžejní 
titul, vydaný poprvé v 80. letech, se snaží pojme-
novat a obhájit původní význam pojmu společen-
ství. V titulním eseji rozvíjí své úvahy v polemice 
s  Georgem Bataillem a Martinem Heideggerem, 
v dalších textech se věnuje například konstitu-
tivnímu významu mýtu nebo rozumění tomu, co 
je historie. Společnost pro Nancyho není sociální, 
ekonomický ani politický koncept, uvažuje o spo-
lečné povaze bytí tak, jako by existence byla ne-
oddělitelná od jejího podílu na tomto „spolu“. V nej-
lepších tradicích francouzské fi losofi e 20. století se 
Nancy pohybuje na samé hranici toho, co je v post-
moderně možné formulovat.

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

BROŽOVANÁ, 160 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3866-9
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3867-6
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Klasická práce amerického antropologa Thomase W. La- 
queura (* 1945) z Kalifornské univerzity v Berkeley má 
pro historii sexuality a  genderu význam srovnatelný 
s Dějinami sexuality Michela Foucaulta. Původní název 
anglického vydání z  roku 1990  – Making Sex  – odka-
zuje slovní hříčkou k  historicko-kulturnímu utváření 
samotné pohlavnosti, tedy domněle biologického fun-
damentu rozdílů mezi muži a ženami. Laqueur vytyčuje 
kategorie jednopohlavního a dvoupohlavního modelu: 
ve dvoupohlavním jsou mužské a  ženské genitálie 
zásadně odlišnými orgány, v jednopohlavním je ženské 
pohlavní ústrojí jen dovnitř vtaženou a méně „teplou“, 
tedy energií nabitou variantou penisu a varlat. Laqueur 
přináší rozsáhlé analýzy antických, renesančních i po- 
osvícenských autorů a autorek – ať z oboru filozofie, 
medicíny, politické agitace, esejistiky či poezie – a vyzývá 
nás k novému promyšlení všeho, co jsme v oblasti sexua-
lity považovali za přirozené a jednoduše dané.
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V díle Niklase Luhmanna, myslitele funkcionální sociál-
ní teorie a dnes již sociologického klasika, který byl pro 
svůj široký záběr označován za „Hegela druhé polovi-
ny 20. století“, hraje analýza náboženství stěžejní roli. 
Ze  série statí, které mu věnoval, vybíráme poslední, 
vydanou posmrtně. Představuje navíc reprezentativní 
sondu do vrcholného Luhmannova myšlení funkčních 
systémů, jakými jsou též politika, hospodářství, právo 
či věda.

Cenný je zejména způsob kladení otázek, plynou-
cích z myšlenky „autopoiesis“ sociálních systémů. V pří-
padě náboženství je navíc specifický napětím mezi ním 
a  „domácí“ teorií tohoto systému – teologií. Teorie, 
která sociální systémy považuje za tvořené komunikací 
(oproti např. Parsonsovu „jednání“), dovoluje zejména 
zvolit řadu odvážných přístupů nezávislých na kon-
ceptu „člověka“. Pro tuto komplexní teorii je typická 
rovněž autorova orientace v mnoha disciplínách a čas-
té analogie, takže text je interdisciplinární, mj. v  této 
pozdní fázi již plně inspirovaný nejen biology Matu-
ranou a Varelou, ale také teorií forem a kybernetikou. 
Celek tak představuje dobrý odrazový můstek pro kri-
tické úvahy o  roli náboženství v  západní společnosti 
v 21. století, od úvahy o tradičních pojmech (Bůh) až po 
současnou podobu „světového náboženského systému“.
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V knize Závažná těla se filosofka a genderová teoretička 
Judith Butlerová vyrovnává s námitkami, které jí byly 
adresovány po vydání spisu Potíže s  rodem (Gender 
Trouble, 1990). Ty se týkají především otázky těles-
nosti jakožto materiality, otázky, která se jejím kriti-
kům zdála v  raném pojetí performativní konstituce 
genderu, jak jej Butlerová rozpracovává, nedostatečně 
zohledněny. Butlerová se v reakci na tyto námitky snaží 
ukázat, jakým způsobem je sama otázka tělesnosti 
jakožto materiality od samého počátku podmíněna 
symbolickými mechanismy. Závažná těla jsou ale mno-
hem víc než jen polemický text, už jen proto, že But-
lerová své pojetí rozpracovává i s pomocí skutečného 
dialogu jak s jinými feministickými teoretičkami (Luce 
Irigarayová, Julia Kristeva), tak s významnými filosofy 
druhé poloviny dvacátého století (Michel Foucault,  
Louis Althusser, Jacques Derrida) a  s  psychoanalý-
zou (Sigmund Freud, Jacques Lacan), ale i prostřed-
nictvím exkursů do literatury (Nella Larsenová, Willa 
Catherová), politické teorie (Ernesto Laclau, Sla-
voj Žižek) i  gay a  lesbické subkultury. Už jen kvůli 
tomuto interdisciplinárnímu záběru patří tato kniha 
mezi její nejvýznamnější práce.
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Syntetická práce předního amerického literárního 
a kulturního historika se zabývá vznikem a transforma-
cemi Ameriky jako kulturního symbolu. Hlavním pří-
nosem je vysvětlení proměny kalvinistického výkladu 
údělu člověka (predestinace ke spáse nebo k zatracení) 
v optimistický mileniální mýtus Severní Ameriky jako 
„zaslíbené země“ pro všechny přistěhovalce a dále trans-
formace tohoto mýtu v politickou a historickou ideolo-
gii v době americké a Velké francouzské revoluce, vyús-
ťující později v  přijetí tzv. kontinuální revoluce jako 
principu americké demokracie (v historiografii George 
Bancrofta a historii idejí Vernona Parringtona). Berco-
vitch ukazuje, že toto ideologické vyústění vývoje ame-
rické kulturní symboliky mělo značný vliv i na hodno-
cení americké literatury. Jeho cílem však není pouhá 
kritika ideologií amerikanismu. Ukazuje, že v americké 
kultuře existuje mezi uměním a ideologií dialog, který 
je základem americké kulturní identity.
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Jean Starobinski
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E D I C E  L I M E S„Tři figury posedlosti. Tři noční výjevy, trojí šílenství.“ 
Jean Starobinski, jeden z nejvýznamnějších literárních 
teoretiků a  kritiků současnosti, přistupuje k  trojici 
extrémních psychických situací – bludu, posedlosti 
a noční můře – z trojí hermeneutické perspektivy a roz-
víjí tři způsoby performativního „čtení“, jež jsou ovšem 
pointovány výraznou jednotící myšlenkou. Podkladem 
těchto diskurzů jinakosti však nejsou pro autora, čer-
pajícího ze svých znalostí lékaře a historika medicíny, 
anamnézy skutečných pacientů, nýbrž psychologicky 
založené interpretace literárních textů a výtvarných děl. 
V  prvních dvou kapitolách vychází Starobinski z  his-
toricky i žánrově rozdílných typů literárních památek 
(starořecká tragédie a  epos, novozákonní evangelický 
text), v závěrečné stati se východiskem jeho interpreta-
ce třetí figury šílenství stal známý obraz v Anglii natura-
lizovaného Švýcara J.-H. Füssliho Noční můra.
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Debaty o historické metodě se dnes dotýkají témat, kte-
rá se neomezují jen na úzký okruh zasvěcenců. Redukce 
historiografie na rétoriku, živená postmoderním skepticis-
mem, se odrazila v politických stanoviscích nejrůznějších 
etnicky či genderově orientovaných hnutí. Ti, kdo hájili 
stranickost historického poznání, se dovolávali Foucaul-
tovy analýzy vědění spjatého s mocí nebo názoru, že se 
vždy prosadí rétoricky nejpůsobivější verze minulosti.

Obě tyto perspektivy vycházejí z Nietzscheho: přesně-
ji, jak tvrdí Carlo Ginzburg, z interpretace, jíž se v sedm-
desátých letech minulého století dostalo jednomu Nietz-
schovu juvenilnímu spisu, který nebyl za autorova života 
vydán a v němž se pojem pravdy odvozuje od určité réto-
rické dimenze. Proti Nietzschově rétorice, omílané jeho 
dnešními epigony, staví Ginzburg rétoriku jinou, onu 
rétoriku, kterou založil Aristotelés a kterou Quintilianus 
předal Lorenzu Vallovi. Ústředním článkem této tradice 
je těsné sepětí mezi rétorikou a důkazem, zde ilustrované 
rozborem jedné málo známé a jedné velmi proslulé strán-
ky: obžaloby evropského kolonialismu, kterou jistý fran-
couzský jezuita v 18. století vložil do úst vůdci domoro-
dého povstání, a onoho bílého místa v Citové výchově, jež 
Proust označil za vrchol celého Flaubertova díla. Zpět ke 
kolonialismu a silné inkluzivitě klasické tradice nás dová-
dí závěr knihy, kde se mocenské vztahy, zmíněné v titulu 
publikace, dokumentují na výjimečném uměleckém díle, 
Picassových Avignonských slečnách.
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Kittlerova kniha je interpretací dějin mediální techno-
logie spojených se třemi původními vynálezy (gramo-
fon, film, psací stroj) a prostírajících se mezi počátkem 
19.  století a současností, ale také zmapováním mož-
ností z nich odvozených, zejména reflexí těchto změn 
v  literatuře. Autorův přístup dovoluje extrapolovat 
paradigmata mediální a literární teorie, strukturalismu, 
psychoanalýzy, (elektro)akustiky a vojenství a vnést do 
diskuse o mediální konstituci člověka a jeho poststruk-
turalistického překonání onen technologický prvek, 
díky němuž se rýsuje další fáze tohoto vývoje. Navázání 
diskurzivní praxe na pokrok techniky záznamu a repro-
dukce a obojího pak na psychický aparát (v kyberne-
tickém slova smyslu) představuje radikální krok, jehož 
„symbolem“ se Kittler stal.
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HUMANITNÍ A SPOLEČENSKÉ VĚDY – LITERÁRNÍ VĚDA

Italská renesanční 
literatura
Antologie
VÁCLAV ČERNÝ – JIŘÍ PELÁN

Antologie italské renesanční literatury vychá-
zí šedesát poté, co byly ukončeny práce v první 
fázi jejího vzniku (1959) za editorství profesora 
komparatistiky na FF UK Václava Černého. 
Záměr tohoto velkorysého projektu vstoupil ve 
známost teprve po publikovaném soupisu jeho 
díla (1997). Po různých peripetiích s nedokon-
čeným rukopisem se ujal antologie jako odka-
zu svého profesora Jiří Pelán. Aby mohl záměr 
zrealizovat, musel projekt koncepčně dokončit, 
doplnit a kromě role editora přijmout i úlohu 
hlavního překladatele. Tak vzniklo a uzrálo 
dílo, které předkládá čtenáři ucelený a plastic-
ký obraz italské literární renesance, zasahující 
14.–16. století. Zahrnuje všechny žánry prózy, 
poezie a dramatu v polohách epických, lyric-
kých, novelistických, moralistních, komických, 
milostných stejně jako fi losofi ckých, nábožen-
ských, politických, utopických, historických 
a vědeckých. Na monumentálním projektu 
pracovalo 22 překladatelů. Náleží – a nejen pro 
svůj rozsah – mezi největší projekty naklada-
telství Karolinum. Totiž, řečeno s Václavem 
Černým, celý náš moderní svět svými kořeny 
tkví v renesanci…

VÁZANÁ, CCA 1300 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4343-4

Jiří Pelán (* 1950) 
Přednáší italskou literaturu na Ústa-
vu románských studií FF UK. Jeho 
odborné zájmy jsou orientovány ze-
jména na italskou a francouzskou li-
teraturu 19. a 20. století, ale publikoval 
i práce medievalistického charakteru, 
příspěvky k teorii a historii překladu, 
k historii literární vědy a také české 
literatury. Překládá zejména z italšti-
ny a francouzštiny. Redigoval Slovník 
italských spisovatelů (2004) a vy-
dal tři samostatné publikace: Kapi-
toly z francouzské a italské literatury 
(2000). Bohumil Hrabal: pokus o por-
trét (2002), Kapitoly z francouzské, 
italské a české literatury (2007). Jeho 
překladatelská práce již byla oceněna 
doma i v románských zemích řadou 
vyznamenání. V roce 2017 byl jmeno-
ván profesorem.

Václav Černý (1905–1987) 
Literární historik a kritik, romanista, profesor 
románských literatur, ale také bohemista za-
měřený na středověkou a barokní literaturu, 
ikonická postava české komparatistiky. Pozor-
nost však věnoval i současným tématům. V le-
tech 1945–51 a 1968–69 přednášel na FF UK, 
ale pokaždé musel z politických důvodů odejít. 
V lednu 1977 podepsal Chartu 77. Je autorem 
řady studií (např. Esej o básnickém baroku, 
1937; Lid a literatura ve středověku, 1958; První 
a druhý sešit o existencialismu, 1992), antolo-
gií (Kéž hoří popel můj, 1967 aj.) a rozsáhlých, 
faktografi cky bohatých Pamětí (1. vyd. Toron-
to 1977–83).

Pojednat o italské renesanci, 
co je to jiného než mluvit o nás 
samých? Renesanční je moder-
ní ideál člověka osvobozeného, 
svrchovaného pána a tvůrce 
svého osudu sociálního i osob-
ního, názorového i mravního.
— Václav Černý

katalog jaro 2019_zmenšeno.indd   46 14.04.19   22:48



NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM KATALOG JARO 2019

47HUMANITNÍ A SPOLEČENSKÉ VĚDY – LITERÁRNÍ VĚDA

144

G
IO

VA
N

N
I B

O
C

C
AC

C
IO

NOVELA

FIESOLSKÉ NYMFY (18-29)
(Ninfale fiesolano)

Fiesolské nymfy, pastorální báseň v oktávách, napsaná v letech 1344–46, vypráví příběh pas-
týře Afrika a Mensoly, nymfy z Dianiny družiny. Mensola opětuje Afrikovu lásku, avšak 
poté, jata výčitkami, se mu začne vyhýbat. Zoufalý Africo ukončí svůj život v řece, která 
od té doby nese jeho jméno. Mensola krátce nato porodí chlapečka Prunea. Když Diana 
odhalí Mensolino provinění, promění ji v řeku, která rovněž nese její jméno. Dospělý 
Pruneo se stane senešalem Atalanta, bájného zakladatele Fiesole. Boccaccio v této skladbě 
navázal nový vztah k idylickému, pastorálnímu řeckému mýtu, zprostředkovanému Ver-
giliovými eklogami a zejména Ovidiovými Proměnami: odtud se pak odvíjí renesanční 
nostalgie po arkadickém prostoru, jak ji budou tlumočit v Boccacciových stopách Angelo 
Poliziano, Lorenzo dei Medici, Jacopo Sannazzaro a později Guarini a Tasso.

18
Bylo to zjara, v láskyplném máji,
kdy skvostný pažit květy pestře bují
a všude plno slavíků je v kraji,
kteří svou milou zpěvem oslavují,
kdy mladíkům, co žhavá srdce mají,
vroucí údery lásku ohlašují.9
Božská Diana10 do Fiesole11 zase
s nymfami přišla rokovat v tom čase.

19
Kol pramene, kde vlahý vánek vane,
na svěží trávě plné pestrých květů,
tam na úpatí hory Cécer12 zvané,
z té strany, odkud na ni dívá se tu 
tváří v tvář slunce, poledne když plane,
ten pramen je co Aquelli13 znám světu –
to místo si Diana vyvolila,
tam svoje nymfy k schůzce shromáždila.

20
Tak se tu všechny svorně usadily
kol pramene, byl průzračný v své kráse,

9 Typický „jarní úvod“ (Frühlingsan-
fang)), standardní segment troba-
dorských milostných písní, který 
přešel i do epické poezie (např. 
francouzského Románu o Růži). 
Boccaccio ho ve svých epických 
skladbách použil opakovaně.

10 Diana, řecká Artemis, panenská 
bohyně lovu. Její družinu tvoří pa-
nenské nymfy, polobohyně oživující 
přírodu.

11 Fiesole, staré etruské město, severo-
východně od Florencie. Boccaccio 
v závěru skladby traduje legendu, 
podle níž byl zakladatelem Fiesole 
král Atalante.

12 Nejvyšší ze tří fiesolských vrchů.
13 Neidentifikováno.
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Samizdat 
Past and Present
TOMÁŠ GLANC

Antologie mapuje fenomén samizdatu a jeho 
historické proměny. Pokouší se zevrubně de-
fi novat daný pojem, věnuje se vzniku, vývoji 
a charakteristice různých samizdatových edic, 
cenzuře a vztahu samizdatové a exilové litera-
tury, resp. polemice o pojem ineditní literatura. 
Československý samizdat kniha představu-
je také v kontextu polské a ruské podzemní 
produkce. Kniha Samizdat Past & Present je 
reprezentativní publikací o různorodých podo-
bách samizdatu a má ambici stát se základní 
příručkou k dané problematice.

BROŽOVANÁ, 246 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 390 KČ
ISBN: 978-80-246-4033-4
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4039-6 
VYŠLO: BŘEZEN 2019

INSTITUTE OF CZECH LITERATURE
KAROLINUM PRESS

CZECH LITERATURE STUDIES

EDITED BY TOMÁŠ GLANC

Samizdat 
Past & Present

Samizdat Past & Present is set to become the fundamental guide on the 
production of underground literature in Communist Czechoslovakia. In this 
compelling work, Tomáš Glanc gathers together key writings on the subject 
from experts on Czech samizdat and the underground of the 1960s through 
the ’80s. Over � � een chapters the book explores underground literature from 
a multiplicity of angles and provides a useful comparison between Czech, 
Polish, and Russian samizdat. From literary historians to former samizdat 
publishers and writers with � rsthand experience of Communist censorship, 
the secret police, show trials, and imprisonment, the authors of Samizdat Past 
and Present illuminate the complexities of literature written under censorship 
and the struggle for freedom of thought under a totalitarian regime.

“� is book brings the study of modern Czech literature to a new level of 
accessibility. While there has been some time to appreciate its achievements in 
the underground of samizdat, now English readers can appreciate it much more 
extensively through the translations of key articles on the subject and detailed 
discussion of its history.”

— GERALD JANECEK, University of Kentucky

“� ese articles represent both self-re� ections of active participants in the 
samizdat movement as well as recent, “post-political” reassessments of 
samizdat. However, what unites these works is the understanding of samizdat 
in various media (from literature to music and performance) as a unique 
cultural realm, with its own anthropology and phenomenology, its own 
architecture of subjectivities, and distribution of symbolic power. Approached 
this way, samizdat culture rises not only as a unique and precious cultural 
phenomenon, but as an insightful defamiliarization of foundational, yet 
typically invisible, mechanisms of global modern and postmodern culture.”

— MARK LIPOVETSKY, University of Colorado-Boulder

ISBN 978-80-246-4033-4

9 788024 640334
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Palečka
MICHEL SERRES
PŘEKLAD MICHAELA OTTEROVÁ

Zkušenost mladé generace, kterou Palečka repre-
zentuje, se radikálně liší od zkušenosti jejích rodičů 
a učitelů. Žije v symbióze s novými technologiemi, 
které jí umožňují nevídaně snadný přístup k infor-
macím, ale zároveň ji činí svobodnou a lhostejnou 
vůči stávajícím autoritám a současnému pasivní-
mu modelu vzdělávání.

Filosof Michel Serres přirovnává dnešní tech-
nologickou revoluci ke vzniku písma a vynálezu 
knihtisku, které od základu změnily fungování 
společnosti. Kritizuje lpění dnešní vědy na abs-
trakci a nastiňuje svou vizi vývoje, který bude 
založen na algoritmech a kódech. Jeho vášni-
vá obhajoba mladé generace, pronesená na půdě 
Francouzské akademie, se ve Francii stala bestse-
lerem.

Čtvrtá revoluce
LUCIANO FLORIDI
PŘEKLAD ČESTMÍR PELIKÁN

Vývoj informačních a komunikačních technologií 
(ICT) radikálně proměňuje nejen to, jak rozumí-
me světu a jak vzájemně komunikujeme, ale také 
způsob, jakým se díváme sami na sebe. Rozšíření 
ICT tak představuje čtvrtou revoluci v dlouhém 
procesu přehodnocování základní podstaty a role 
lidstva: netvoříme nehybný střed vesmíru (koper-
nikovská revoluce), nelišíme se nijak mimořádně 
od zbytku zvířecího světa (darwinovská revoluce) 
a zdaleka nejsme sami pro sebe zcela transparent-
ní (freudovská revoluce). ICT nám nyní ozřejmují, 
že nepředstavujeme izolované činitele, ale infor-
mační organismy, které sdílejí tzv. infosféru. 

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

BROŽOVANÁ, CCA 70 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4295-6
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4302-1

BROŽOVANÁ, 274 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 320 KČ
ISBN: 978-80-246-3803-4
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3820-1 
VYŠLO: ÚNOR 2019

Palečka
Esej o digitální revoluci

Michel Serres

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

Čtvrtá revoluce
Jak infosféra mění tvář 
lidské reality

Luciano Floridi

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

Temný kontinent
MARK MAZOWER
PŘEKLAD PETR FANTYS 
A TEREZA MARKOVÁ VLÁŠKOVÁ

Evropa Marka Mazowera není kontinentem sta-
rých národů a států, ale v mnoha ohledech je velmi 
nová a ve 20. století neustále „vynalézá“ samu sebe 
v bouřlivých politických změnách. Moderní demo-
kracie a s ní úzce spojený národní stát je v zásadě 
výsledkem experimentování, které nastalo, když 
první světová válka proměnila Evropu v „laboratoř 
stojící na obrovském hřbitově“ (TGM). Vzájemný 
boj tří ideologií o defi nici nové Evropy pak trval po 
většinu tohoto století. Stejně jako nebylo předem 
určeno, že demokracie nakonec zvítězí nad fašis-
mem i komunismem, stále není zřejmé, jaký druh 
demokracie je Evropa schopná a ochotná budovat. 

Kdo vládne světu
NOAM CHOMSKY 
PŘEKLAD ČESTMÍR PELIKÁN

Poslední kniha Noama Chomského přináší dů-
kladnou analýzu současné mezinárodní situace. 
Autor zkoumá způsob, jakým Spojené státy na-
vzdory vzestupu Evropy a Asie stále určují pod-
mínky globálního diskursu. Vycházeje z mnoha 
příkladů, od zapojení Spojených států do karibské 
krize po sankce vůči Íránu, Chomsky podrobně 
popisuje, jak často se rétorika svobody a lidských 
práv ve Spojených státech liší od jejich činů. Za-
svěceně popisuje konfl ikty v Iráku, Afghánistánu 
a Izraeli -Palestině a poskytuje neočekávaný po-
hled na fungování imperiální moci na naší stále 
chaotičtější planetě. V doslovu se autor zabývá 
volbou Donalda Trumpa a jeho projevy o americké 
společnosti.

Edice Politeia představuje čtenářům významné publikace věnované politické teorii 
a novodobé historii; politickou teorii zasazuje do historického kontextu a povzbu-
zuje ke kritickému myšlení. Výběrem stěžejních knih, schopných oslovit odbornou 
i širší veřejnost, chceme čtenářům poskytnout hlubší pochopení minulých i součas-
ných dějinných změn. Politeia nabízí přemýšlení o politice, demokracii a dějinách.

BROŽOVANÁ, 485 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4192-8

BROŽOVANÁ, CCA 300 S., 
1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3626-9

Mark 
Mazower

Temný  
konTinenT:

evropa  
ve 20 .  sToleTí

Těžko se hledají slova, ji-
miž by bylo možné zachy-
tit fakt, že lidé jsou posta-
veni před nejdůležitější 
otázku svých dějin – zda 
organizovaný lidský život 
přežije v nějaké formě, po-
dobné té, kterou nyní zná-
me – a odpovídají na ni 
zrychlováním závodu ke 
katastrofě.
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Expanze na pozvání
NATO po skončení 
studené války
JAN EICHLER

Jan Eichler se řadí k našim předním bezpeč-
nostním analytikům. Tématem jeho knihy je 
rozšiřování NATO směrem na východ a jeho 
dopady na bezpečnostní situaci v celé Evropě. 
Veřejnosti předkládá osobitý a fundovaný po-
kus o aplikaci neorealistické teorie na refl exi 
vztahů mezi Spojenými státy a Ruskem v post-
sovětském prostoru po skončení studené války.

BROŽOVANÁ, CCA 250 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4279-6
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4309-0

Jan Eichler

Expanze na pozvání
NATO po skončení 
studené války

KAROLINUM

JIŽ VYŠLO:

Jan Šír

Denuklearizace
Ukrajiny, 
Běloruska 
a Kazachstánu

KAROLINUM

Nikita Odintsov

Geopolitika ropy

KAROLINUM

První ropný šok, irácká invaze do Kuvajtu 
a americká intervence do Iráku jsou 
neoddělitelně spjaty s ropou. Předkládaná 
monografi e prostřednictvím geoekonomického 
přístupu objasňuje, jak jsou zmíněné události 
politicky a ekonomicky propojené. Autor 
podrobně analyzuje vývoj a změny ropných 
režimů od konce druhé světové války až do 
událostí roku 2017. Na příkladu vztahů mezi 
USA a blízkovýchodními exportéry vysvětluje 
panující rozpory mezi anarchickou politickou 
strukturou a hierarchickou ekonomickou 
strukturou mezinárodního systému a také 
způsob, jak ovlivňují ropné režimy.
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Jaroslav 
Kurfürst

Příběh ruské 
geoPolitiky
JaK se rusKá myšlenKa 
zmocnila více než 
šestiny světa

karolinum

Po celé dějiny přicházeli ruští myslitelé, geografové a státníci s vizemi 
o roli a civilizační příslušnosti své velké země. zároveň při tom 
odhalovali neujasněnost geografického i hodnotového rámce ruské 
státnosti i identity ruské společnosti. tápání mezi východem, západem 
a různými formami geopolitického svébytnictví se vždy promítalo 
do praktické zahraniční i vnitřní politiky ruska. Jaroslav Kurfürst nabízí 
pečlivý pohled do labyrintu ruského geopolitického myšlení, který 
umožňuje pochopit jeho politická východiska. ukazuje, že hybridní válka, 
kterou rusko vede proti světu liberální demokracie a institucí západu, 
mobilizuje hlubinné motivace a mýty carské i sovětské. vztah ruska 
a západu je v této mimořádně argumentačně přesvědčivé monografii 
pojednán jako stálé střetávání se dvou odlišných geopolitických kultur.

Práce Jaroslava Kurfürsta je pro českou veřejnost nesmírně 
důležitá. Je dosti knih o ruské politice i o ruských dějinách, jsou 
monografie o ruských politicích – ale scházela kniha o tom, jak rusko 
chápe své vlastní „kde jsme“ a „co je naše“. vzhledem k současným 
českým debatám o tom, „kde jsme“, i k ruským snahám do těchto 
debat zasahovat je to kniha nanejvýš aktuální. Je psána odborně 
a přitom srozumitelně, bez nadmíry odborných pojmů (ale i bez 
laciných žurnalismů).

martin c. Putna

Jaroslav Kurfürst ruské mocensko‑ideologické pojetí geopolitiky 
oprávněně popisuje jako pro svět riskantní východisko z ideové nouze 
všech dosavadních v rusku vládnoucích režimů.

luboš Dobrovský

Jaroslavu Kurfürstovi se podařilo napsat knihu, která zaujme každého, 
koho zajímá, proč se rusko vymezuje proti západu způsobem pro nás 
tak těžko pochopitelným a pro něj neužitečným a proč svět a své místo 
v něm vnímá tak urputně geopoliticky.

Petr Kolář
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Ruská agRese 
pRoti ukRajině

Jan Šír
a kolektiv

karolinum

ruská agrese proti Ukrajině představuje patrně největší 
výzvu evropské bezpečnosti od roku 1945. nejenže ztělesňuje 
útok na samotné základy systému mezinárodního práva, ale 
i s novou naléhavostí nastoluje otázku, kam až sahají ofenzivní 
ambice současného ruského režimu. Předkládaná monografie 
osvětluje širší pozadí poslední ruské agrese a podává analýzu 
vývoje na Ukrajině po roce 2014 v souvislosti s aktuálním 
ozbrojeným konfliktem. rozebírá jeho hlavní příčiny a zdroje, 
přibližuje fungování a průběh ruské hybridní válečné kampaně 
a hodnotí dopady probíhající rusko-ukrajinské války na 
stávající mezinárodní uspořádání.

text je prvním českým pokusem popsat ucelenou formou 
okolnosti a průběh ruské hybridní války na Ukrajině 
a souvisejících snah o podkopání evropského bezpečnostního 
systému. Fakta, přímočaré podání a intelektuální poctivost 
namísto frivolního „vyvažování“ a „alternativních pravd“… 
velice potřebná kniha.

— David Svoboda

to, co české veřejnosti zoufale schází, jsou fakta a nepokřivená 
svědectví o životě na Ukrajině. Byť je to život zatížený všemi 
myslitelnými nedostatky, plný geopolitických nejistot, jedno 
je jasné – naděje škarohlídů na to, že se Ukrajinci dobrovolně 
vrátí do svěrací kazajky moskevské náruče, jsou plané. to 
dokazuje i tato knížka…

— Jefim Fištejn
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Právní systémy 
Dálného východu II
MICHAL TOMÁŠEK

Druhý svazek knihy Michala Tomáška je vě-
nován srovnání současných právních systé-
mů Dálného východu (Čína, Japonsko, Korea, 
Mongolsko, Vietnam) s jejich zahraničními 
předobrazy. Ukazuje, jak byly cizí právní po-
jmy a instituty přejímány do dálněvýchodního 
právního prostředí a jak byly v průběhu času 
aplikovány. Srovnání současného soudcovské-
ho výkladu recipovaného práva v jednotlivých 
zemích Dálného východu s výkladem týchž 
pojmů a institutů v zemích jejich původu dává 
odpověď na řadu otázek, včetně dalšího smě-
řování dálněvýchodního práva. Vyjevuje i nos-
né téma obou dílů monografie, totiž do jaké 
míry při výkladu nového práva přežívá tradič-
ní právní myšlení a zda se dokonce nerozvíjí 
na úkor práva převzatého ze zahraničí. Stejně 
jako první díl osloví kniha nejen odborníky, ale 
i širší čtenářskou obec. Výklad je dokumento-
ván bohatým obrazovým doprovodem.

Právní systémy 
Dálného východu I
MICHAL TOMÁŠEK

První svazek knihy Michala Tomáška je vě-
nován historické komparaci právních systé-
mů Dálného východu (Čína, Japonsko, Korea, 
Vietnam) až do recepce západních právních 
institutů v devatenáctém století. Odkrývá tak 
souvislosti, bez kterých nelze pochopit odliš-
nosti současného dálněvýchodního práva od 
systémů kontinentální Evropy a systému an-
gloamerického, jejichž srovnání bude předmě-
tem druhého dílu. Čtivý text našeho předního 
odborníka na čínské právo se nevyhýbá bar-
vitým detailům a stranou neponechává ani 
fi losofi cký a náboženský kontext, takže kniha 
jistě osloví nejen specialisty, ale i širší čtenář-
skou obec. Výklad je dokumentován bohatým 
obrazovým doprovodem.

VÁZANÁ, 368 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 450 KČ
ISBN: 978-80-246-3897-3
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3920-8 
VYŠLO: ÚNOR 2019

VÁZANÁ, 316 S., 1. VYDÁNÍ
CENA: 430 KČ
ISBN: 978-80-246-3381-7
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3397-8
VYŠLO: KVĚTEN 2016

PRÁVNÍ SYSTÉMY 

DÁLNÉHO VÝCHODU II

Michal Tomášek

Karolinum

PRÁVNÍ SYSTÉMY 

DÁLNÉHO VÝCHODU I

Michal Tomášek

Karolinum

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

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

PRÁVNÍ
SYSTÉMY
DÁLNÉHO
VÝCHODU

I
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Digesta seu Pandectae II 
/ Digesta neboli Pandekty 
svazek II
MICHAL SKŘEJPEK (ED.)

Třetí svazek ediční řady Fontes Iuris Romani, 
představující překlady základních pramenů 
římského práva do češtiny, navazuje na před-
chozí díl (2015) a nabízí vybrané tituly z 16. až 
35. knihy zákoníku Digesta seu Pandectae cí-
saře Iustiniana z roku 533 n. l.

Čtenář zde nalezne především partie vě-
nované římskoprávnímu pojetí smluv, jako 
je úschova, příkazní a společenská smlouva. 
Značná část je zaměřena na právní úpravu 
kupní smlouvy, včetně vedlejších ustanovení, 
jako je např. výhrada lepšího kupce nebo úpra-
vy možnosti odstoupení od smlouvy. Navazu-
je problematika výměny věci za věc, právní 
úprava zástavních práv – ruční zástavy i hy-
potéky; zásnub a manželství, včetně úpravy 
majetkových poměrů mezi manžely. Dále byly 
vybrány „nadčasové“ tituly věnované právním 
domněnkám, neznalosti práva i skutku, svěd-
kům a důkazům používaným na římských 
soudech. Následují názory římských právníků 
na poručenství a opatrovnictví a úprava ali-
mentačních povinností. Protože římské právo 
věnovalo mimořádnou pozornost osudům ma-
jetku zemřelých, nemohou chybět ani tituly za-
bývající se dědickým právem.

Kritické vydání a zároveň první překlad 
Digest do češtiny je doprovázen originálním 
textem a doplněn rozsáhlým poznámkovým 
aparátem (více než 3000 položek), věcným, 
jmenným a místním rejstříkem.

VÁZANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4332-8

DIGESTA
SEU PANDECTAE

tomus I   liber I–XV
fragmenta selecta

DIGESTA
NEB OLI PANDEKTY

svazek I   kniha I–XV
vybrané části
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katalog jaro 2019_zmenšeno.indd   53 14.04.19   22:49



UNIVERZITA KARLOVA

54

KATALOG JARO 2019

HUMANITNÍ A SPOLEČENSKÉ VĚDY – SOCIÁLNÍ PRÁCE

České důchody
MARTIN POTŮČEK

Publikace pomůže čtenáři zorientovat se ve 
stávajícím důchodovém systému. Autor, který 
byl předsedou tzv. důchodové komise v letech 
2014–2017, vysvětluje vývoj penzijního systé-
mu, seznamuje čtenáře s jeho přednostmi i sla-
binami a rozptyluje různé obavy a mýty, které 
otázku důchodů ve veřejném povědomí prová-
zejí. Širší sociologický a kulturně společenský 
záběr neubírá textu na praktickém zaměření 
a čtenářské vstřícnosti, kterou svým rukopi-
sem podtrhují ilustrace Rostislava Pospíšila.

Řízení sociálních procesů
KATEŘINA ŠÁMALOVÁ – 
IGOR TOMEŠ (ED.)

Kolektivní monografi e přináší pohled na prin-
cipy a úspěšnost veřejného řízení sociálních 
procesů z různých úhlů pohledu, tak jak se 
i členové autorského kolektivu specializují 
na rozmanité aspekty daného úkolu. V tomto 
smyslu se sociální procesy mohou jevit nesou-
rodě, sjednocují je však právě principy jejich 
řízení. Ty jsou většinou zobecněné tak, aby po-
skytovaly možnost využití při dalším výzku-
mu, ale i v praxi.

Tým pracovníků a doktorandů Katedry so-
ciální práce FF UK zkoumal, jaký vliv má ve-
řejná správa na průběh vybraných sociálních 
procesů, zda tyto sociální procesy reálně řídí, 
nebo je jenom ovlivňuje; a pokud ovlivňuje, pak 
jakými prostředky a s jakou úspěšností.

BROŽOVANÁ, 182 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 240 KČ
ISBN: 978-80-246-4236-9
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4243-7 
VYŠLO: BŘEZEN 2019

BROŽOVANÁ, 148 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 190 KČ
ISBN: 978-80-246-4180-5
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4189-8 
VYŠLO: PROSINEC 2018

Kateřina Šámalová
Igor Tomeš (editoři)

a kolektiv autorů

Řízení sociálních procesů
v České republice
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Kolektivní monografi e přináší dílčí výsledky 
projektu, který pod iniciací a vedením dnes již 
zesnulého nestora české a zahraniční sociální 
politiky prof. JUDr. Igora Tomeše, CSc., 
dlouhodobě naplňoval a dále ho rozpracovává 
tým pracovníků a doktorandů katedry sociální 
práce Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy.

Charakter a úspěšnost řízení veřejných 
sociálních procesů jsou nahlíženy z různých 
úhlů pohledu, tak jak se i členové autorského 
kolektivu specializují na rozmanité aspekty 
daného úkolu. V tomto smyslu se sociální 
procesy mohou jevit nesourodě, sjednocují je 
však právě principy jejich řízení. Ty jsou většinou 
zobecněny tak, aby poskytovaly možnost využití 
nejen při dalším výzkumu, ale také v praxi.

Publikace jmenovitě posuzuje vliv veřejné 
správy na průběh vybraných sociálních procesů, 
usiluje o to postihnout, zda sociální procesy 
reálně řídí nebo je pouze ovlivňuje, a pokud 
je ovlivňuje, pak zkoumá, jakými prostředky 
a s jakou mírou úspěchu tak činí.
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Sociální kliniky
MARIE KRAKEŠOVÁ – PAVLA 
KODYMOVÁ – PETER BRNULA

Monografie věnovaná životu a dílu Marie 
Krakešové, zakladatelky české školy sociál-
ní práce, seznamuje s unikátním konceptem 
tzv. sociálních klinik, jejichž cílem bylo zajis-
tit komplexní, praktickou odbornou přípravu 
absolventů v oboru sociální práce. Součástí 
svazku je první knižní vydání rukopisu Ma-
rie Krakešové Úvod do praxe na sociálních 
klinikách, který vznikl před sedmdesáti lety, 
ale byl dostupný pouze jako rozmnoženina 
v letech 1946–1953, než byla sociální práce na 
českých vysokých školách jako samostatný 
obor zrušena. Tento text rámují kapitoly Pavly 
Kodymové a Petera Brnuly, kteří předkládají 
veřejnosti dosud neznámé informace o životě 
a díle Marie Krakešové. BROŽOVANÁ, 212 S., 1. VYDÁNÍ 

CENA: 260 KČ
ISBN: 978-80-246-4300-7
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4316-8 
VYŠLO: BŘEZEN 2019

Marie Krakešová
Pavla Kodymová
Peter Brnula

Sociální kliniky
Z dějin sociální práce
a sociálního školství
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Krakešové (1898–1979), zakladatelky české školy 
sociální práce. Seznamuje čtenáře s unikátním 
konceptem tzv. sociálních klinik, jejichž cílem 
bylo zajistit komplexní praktickou odbornou 
přípravu absolventů v oboru sociální práce.

Součástí publikace je první knižní vydání 
rukopisu Marie Krakešové Úvod do praxe na 
sociálních klinikách, který vznikl před sedmdesáti 
lety, ale byl dostupný pouze jako rozmnoženina 
v krátkém období po druhé světové válce. Je to 
dílo završující úsilí Marie Krakešové o etablování 
české školy sociální práce, která přináší vlastní 
teoretický rámec a jeho praktickou realizaci 
v působení sociálních pracovnic.

Tento text rámují kapitoly Pavly Kodymové 
a Petera Brnuly, tvořící historický úvod k tématu. 
Popisují dějinné souvislosti, které ovlivňovaly 
život i práci Marie Krakešové, a na její biografi i 
ukazují, co ji formovalo, jaké hodnoty uznávala, 
jakým způsobem uvažovala o sociální práci.

socialni kliniky_mont.indd   1 27/02/2019   11:35
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Tělesná výchova 
a sport v politickém 
životě meziválečného 
Československa
MAREK WAIC

Monografi e analyzuje význam a úlohu tělesné 
výchovy a sportu ve vnitřní i zahraniční poli-
tice meziválečného Československa. Činnost 
organizací z oblasti tělesné kultury představo-
vala majoritu spolkového života tzv. první re-
publiky. V knize je analyzován vztah k politice 
těch spolků, které vstupují do politického ži-
vota nejvýrazněji, tj. Sokola, komunistické Fe-
derace proletářské tělovýchovy a turnerského 
svazu, který Konrad Henlein a jeho souputníci 
v průběhu třicátých let podřídili zájmům sude-
toněmecké iredenty. Tematiku dokreslují foto-
grafi e a citace z dobových materiálů.

BROŽOVANÁ, 310 S., 2. VYDÁNÍ 
CENA: 390 KČ
ISBN: 978-80-246-3952-9
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3966-6 
VYŠLO: ÚNOR 2019
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Marek Waic

Tělesná výchova a sport
v politickém životě  

meziválečného  
Československa
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Změny nálad 
při tréninku v hypoxii
JAN PERNICA – PAVEL HARSA – 
JIŘÍ SUCHÝ

Publikace se zabývá změnami nálad při po-
bytu a tréninku v hypoxii. Výzkum, na kterém 
je monografi e založena, byl realizován s vy-
užitím vrcholových vytrvalostních sportov-
ců –  běžců – v reálném prostředí tréninkových 
kempů. Autoři popisují průběh výzkumu, po-
užité metody i výsledky.

Computerized 
Adaptive Testing 
in Kinanthropology
MARTIN KOMARC

Cílem této publikace je představení meto-
dy počítačového adaptivního testování (CAT) 
v oblasti kinantropologie. Přizpůsobením testu 
úrovni jednotlivých respondentů nabízí CAT 
řadu teoretických a metodologických výhod, 
které mohou výrazně ovlivnit testování teore-
tických konstruktů. První část monografi e se 
věnuje historickým, teoretickým a koncepč-
ním základům CAT, včetně popisu Teorie od-
povědi na položku (IRT). Praktická aplikace 
CAT je posléze ve druhé části hodnocena po-
mocí Monte-Carlo simulací na příkladu Phys-
ical Self-Description Questionnaire – nástroje, 
který je široce používán k hodnocení tělesného 
sebepojetí v oblasti psychologie a psychologie 
sportu.

VÁZANÁ, 136 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 190 KČ
ISBN: 978-80-246-4249-9
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4254-3 
VYŠLO: BŘEZEN 2019

BROŽOVANÁ, 134 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 210 KČ
ISBN: 978-80-246-3918-5
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3984-0 
VYŠLO: ÚNOR 2019

Jan Pernica
Pavel Harsa
Jiří Suchý

Změny nálad
při tréninku
v hypoxii
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prostředí je velmi diskutovanou problematikou. 
Přes četné výzkumy však i nadále existují oblasti, 
jejichž zkoumání může zefektivnit tréninkový proces 
nejen ve vyšší nadmořské výšce – například změny 
emočních stavů sportovce jako reakce na trénink 
v hypoxii, kterými se zabývá tato monografi e.

Teoretická část práce pojednává o sportovním 
tréninku v hypoxii i normoxii, popisuje možné 
nástroje kontroly trénovanosti a analyzuje změny 
nálad, ke kterým při tréninku dochází. Praktickou 
část monografi e tvoří výsledky výzkumu zaměřeného 
na změny nálad u vrcholových vytrvalostních 
běžců, který byl realizován v reálném prostředí 
tréninkových kempů v hypoxii. Součástí práce jsou 
rovněž kazuistiky, v nichž byla využita analýza 
tréninkové dokumentace sportovců, měření srdeční 
frekvence a rozbor biochemického vyšetření 
krve. K měření nálad byl využit dotazník POMS 
a výsledky výzkumu ukazují statisticky významné 
změny u některých faktorů tohoto dotazníku.

zmeny nalad pri treninku_mont.indd   1 02/03/2019   16:31

Martin Komarc

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

KAROLINUM

� is book aims to introduce the use of 
computerized adaptive testing (CAT) – 
a novel and ever increasingly used method 
of a test administration – applied to the 
fi eld of Kinanthropology. By adapting a test 
to an individual respondent’s latent trait 
level, computerized adaptive testing off ers 
numerous theoretical and methodological 
improvements that can signifi cantly advance 
testing procedures.

In the fi rst part of the monograph, the 
theoretical and conceptual basis of CAT, 
as well as a brief overview of its historical 
origins and basic general principles are 
presented. � e discussion necessarily 
includes the description of Item Response 
� eory (IRT) to some extent, since IRT is 
almost exclusively used as the mathematical 
model in today’s CAT applications. Practical 
application of CAT is then evaluated 
using Monte -Carlo simulations involving 
adaptive administration of the Physical Self-
-Description Questionnaire – an instrument 
widely used to assess physical self -concept in 
the fi eld of sport and exercise psychology.

CAT_mont.indd   1 17/12/2018   10:01
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I řekl Bůh
Trinitární teologie stvoření
CTIRAD V. POSPÍŠIL

Monografi e I řekl Bůh zaceluje velkou mezeru v díle 
českých teologů, protože opravdu současná, pů-
vodní, kompletní teologie stvoření v našem jazyce 
po mnoho desetiletí nebyla k dispozici. Důsled-
né promýšlení všech témat klasického pojednání 
o stvoření a také řady otázek teologické antropo-
logie ve světle tajemství Boha Otce, Syna a Ducha 
svatého dává tomuto zpracování zcela originální 
ráz i vzhledem k tomu, co v této věci nabízí mezi-
národní scéna. Hlavním společným jmenovatelem 
úvah o trojičním prazákladu veškerého bytí je svo-
boda a důstojnost nejenom osob Trojice, ale přede-
vším člověka. Dílo je adresováno v první řadě těm, 
kdo se věnují křesťanské teologii, ať už jako před-
nášející, nebo posluchači, případně mají o danou 
formu racionality hlubší zájem. Práce úzce nava-
zuje na předchozí monografie věnované poměru 
teologie k výzvám přírodních věd: Zápolení o prav-
du, naději a lidskou důstojnost (2017) a Průkopníci 
a jejich odpůrci (2018), takže v jistém slova smyslu 
dovršuje triptych věnovaný problematice stvoření.

Edice si klade za cíl seznámit čtenáře se současným stavem akademického bádá-
ní v oblasti teologie, a to jak zpřístupňováním zásadních zahraničních děl, tak vy-
dáváním původních prací českých autorů. Záměrně postrádá konfesionální ukot-
vení, a poskytuje tak prostor pro autory všech vyznání a vzájemný dialog. Edice 
je primárně určena studentům bohosloveckých fakult a teologům, věříme však, že 
osloví i odborníky příbuzných disciplín a širší veřejnost se zájmem o vědeckou re-
fl exi křesťanské víry.

BROŽOVANÁ, 358 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4261-1
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4262-8

JIŽ VYŠLO:

MIREIA RYŠKOVÁ
S EXKURSY SYLVY SEIFERTOVÉ

Pavel z Tarsu
a jeho svět

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

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

THOMAS HATINA

Novozákonní 
teologie

a její hledání 
závažnosti

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

Na obálce: XXXXXX
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Monografie je XXXXXXXXX

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

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

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

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

CTIRAD VÁCLAV POSPÍŠIL

Zápolení
o pravdu, naději

a lidskou
důstojnost

Karolinum

teologie

V edici Teologie vyšlo:

Mireia Ryšková: Pavel z Tarsu a jeho svět

Lidská osoba je tudíž jako-
by utkána na trojiční os-
nově, protože ji v existenci 
drží dar jménem věčné ot-
covství a nabídka vědomé 
participace na věčném sy-
novství, a to vše díky pa siv-
ní darovanosti, tedy díky 
Duchu svatému.
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Doba Ježíše 
Nazaretského
Historicko -teologický úvod 
do Nového zákona
MIREIA RYŠKOVÁ

Kniha přináší vhled do prostředí a okolností, 
v nichž žil a působil Ježíš Nazaretský. Je 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 rozsáhlých částech může čtenář sledovat 
události a okolnosti, které mu napomohou lépe 
pochopit, k jakým změnám a nábožensko -spo-
lečenským proměnám v 1. století n. l. v souvis-
losti s Ježíšem a jeho hnutím docházelo. Kni-
ha dovoluje vidět dobře známé antické dějiny 
z jiné perspektivy, z perspektivy osudu tehdy 
málo známého proroka a učitele, jehož násil-
ná smrt vzápětí začala měnit dějiny. Zároveň 
může sloužit jako zdroj informací pro ty, kdo 
chtějí lépe rozumět novozákonním textům ja-
kožto textům, které vycházely z konkrétní his-
torické zkušenosti.

Druhé, opravené a rozšířené vydání.

BROŽOVANÁ, 536 S., 2. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3532-3
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3565-1 
VYŠLO: 2016

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

Mireia Ryšková text o autorovi

Na obálce:
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Text o knize
MIREIA RYŠKOVÁ

Doba Ježíše 
Nazaretského

Karolinum

teologie

V edici Teologie vyšlo:

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

VYJDE:

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

PETR JANDEJSEK

Christologie 
z pomezí:

Jacques Dupuis,
Roger Haight
a Jon Sobrino

Karolinum

teologie

V edici Teologie vyšlo:

Mireia Ryšková: Pavel z Tarsu a jeho svět
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Výuka církevního 
práva na teologických 
a právnických fakultách 
v Českých zemích 
v letech 1918–1989
PETR NOHEL

Kniha se zabývá dějinami výuky kanonické-
ho práva v Českých zemích v letech 1918–1989. 
Sleduje strukturu všech předmětů, které se 
kanonického práva tematicky dotýkají, a po-
pisuje proměny, k nimž docházelo v závislosti 
na vývoji legislativního a historického kontex-
tu. Pozornost je věnována rovněž roli jednotli-
vých vyučujících a jejich nejvýznamnějším dí-
lům. Práci doplňují strukturované životopisné 
medailony profesorů a chronologický přehled 
církevněprávních předmětů přednášených na 
našich univerzitách. Nedílnou součástí knihy 
jsou rozsáhlé elektronické přílohy.

BROŽOVANÁ, CCA 170 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4148-5
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4185-0

JIŽ VYŠLO:

Téma jsem se rozhodl zpracovat 
především proto, že není kom-
plexně postiženo v dosavadní 
literatuře, což je dáno jednak 
útlumem působení kanonistiky 
během dvou totalit 20. století, 
jednak faktem, že církevněpráv-
ní zaměření není majoritní spe-
cializací ani mezi teologickými, 
ani mezi právními odborníky.

Denisa Červenková

Etika mezikulturního
a mezináboženského
dialogu
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MLidské jednání je spoluutvářeno teoretickými 

koncepty a názorovým systémem, které stojí 
v pozadí konkrétních etických postojů. Studie 
se soustředí na problematiku mezikulturního 
a mezináboženského soužití a zkoumá, co 
v této oblasti může nabídnout teologie a její 
pohled na některé podstatné společenské 
otázky (obavy z proměn společnosti, kulturní 
a náboženské rozrůzněnosti, migrace). Autorka 
vymezuje v teologické perspektivě základní 
pojmy a paradigmata pro interpretaci vztahů 
mezi různými kulturami (kultura, náboženství, 
multikulturalita, interkulturalita, dialog) 
a zkoumá vliv klíčových kategorií křesťanské 
epistemologie (trojičně -christologická výpověď 
o transcendenci, práce s reciprocitou a diferencí 
ve vztahu, kategorie agapé a kenósis) na 
utváření etických pravidel mezikulturního 
a mezináboženského dialogu.
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etika mezikulturního dialogu_mont.indd   1 10/10/2018   08:51

Radka Těšínská 
Lomičková

Mluvit mlčky

Znaková řeč 
ve středověkých 
klášterech
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Znaková řeč je důležitý fenomén mnišství, 
který existuje již tisíc let. Znaky umožňují 
mnichům sdělit jednoduchou zprávu 
i ve chvíli, kdy má panovat ticho. Kniha 
se zaměřuje na benediktinské a cisterciácké 
kláštery. Vykresluje dějiny znakové 
řeči od 10. do 15. století a ukazuje, že 
se znaková řeč používala i v českých 
klášterech. Nejvíce pozornosti je věnováno 
základnímu prameni, katalogům znakové 
řeči připomínajícím výkladový slovník. 
Pro pochopení některých středověkých 
souvislostí jsou hledány paralely 
u současných trapistů, neboť znaková řeč 
se stále používá, i když čím dál tím méně.
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mluvit mlcky_mont.indd   1 12/7/16   9:22 AM

Kniha se zabývá proměnou identity 
slánských měšťanů v 17. století. Vypráví 
o postupné ztrátě hodnot, vlastní 
minulosti, paměti, léta budovaných 
sociálních vazeb a především vyznání, 
které museli měšťané královského města 
Slaný čelit po fatálním a neúspěšném 
střetu s pány z Martinic. Na základě 
dosud nezpracovaných pramenů autor 
ukazuje, jak se během dvou generací 
proměnila slánská společnost z obyvatel 
královského, nekatolického, svobodného 
města v povětšinou loajální poddané 
pánů z Martinic, jakými prostředky se 
tak dělo a co se stalo s těmi, kteří tlaku 
dokázali odolat.
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Nerovný boj o víru
Páni z Martinic 
a rekatolizace města Slaný 
(1600–1665)
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nerovny boj o viru_mont.indd   1 04/04/2018   20:09

katalog jaro 2019_zmenšeno.indd   60 14.04.19   22:49



NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM KATALOG JARO 2019

61VÁCLAV HAVEL SERIES 

Fragments of Lives
Chronicles of the Gulag
JACQUES ROSSI
PŘEKLAD MARIE-CÉCILE 
ANTONELLI-STREETOVÁ

Jacques Rossi skončil jako mladý polsko -francouz-
ský agent Kominterny za stalinských čistek v roce 
1937 v Gulagu. SSSR se mu podařilo opustit teprve 
v r. 1961 a svůj další život zasvětil demaskování 
„největší lži 20. století“. Jako autor monumentál-
ního a oceňovaného díla The Gulag Handbook de-
monstroval svoje mimořádné lingvistické nadání 
a skvělou paměť, v Útržcích životů čtenáře fasci-
nuje přesným pozorováním každodennosti gulagu, 
mrazivým podáním osudů lidí, které tam potkal, 
a především nezlomnou schopností vypointované-
ho humoru a vnitřní svobody. První anglické vydání.

Spartakiads: 
The Politics of Physical 
Culture in Communist 
Czechoslovakia
PETR ROUBAL
PŘEKLAD DANIEL MORGAN

Anglický překlad knihy oceněné v roce 2016 Mag-
nesií Literou.

Autor vhodně kombinuje teoretické úvahy o promě-
nách genderu, karnevalové kultuře a přechodových 
rituálech s detailními informacemi o tom, nakolik 
se díky těmto veleakcím zvyšovala celorepubliko-
vá porodnost nebo jak některé malé děti společné 
vystoupení ignorovaly a raději si hrály s pískem.
— z recenze Jana Lukavce (iLiteratura)

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

BROŽOVANÁ, 198 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 290 KČ
ISBN: 978-80-246-3700-6
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3721-1 
VYŠLO: BŘEZEN 2019

BROŽOVANÁ, 426 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3851-5

Jacques R
ossi 

Fragm
ents of Lives

“Jacques Rossi was not only the author of the Gulag Handbook; his 
life was one of the more remarkable stories of the twentieth century. 
This book vividly conveys the range of his experiences in the Gulag 
and in so doing sheds light on Rossi himself. Its appearance in English 
is a signifi cant event.”
Michael David-Fox, Professor of History at Georgetown University and Director 
of the Jacques Rossi Memorial Fund for Gulag Research

“Jacques Rossi is one of the most astute observers and very best 
chroniclers of the Soviet forced labor camps. An extremely gi� ed 
storyteller, Rossi writes about the Gulag system with a sense of 
irony and tragedy, a keen understanding of human psychology, 
a brilliant grasp of language, and a passionate embrace of his 
responsibility as a witness to one of the 20th century’s greatest 
crimes against humanity.”  
Golfo Alexopoulos, Professor of History and Director of the Institute 
on Russia at the University of South Florida, Author of Illness and Inhumanity 
in Stalin’s Gulag

“As a one-time Communist true believer and former Comintern 
agent, Rossi opens his catalog of collected personalities to off er the 
reader a rich mosaic of the triumphs and tragedies that constituted 
the lived experience of prisoners in the Soviet Gulag.”
Alan Barenberg, Associate Professor of History at Texas Tech University 
and Author of Gulag Town, Company Town: Forced Labor and Its Legacy 
in Vorkuta

ISBN 978 -80 -246 -3700 -6
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Philosophy en noir
Rethinking Philosophy 
after the Holocaust
MIROSLAV PETŘÍČEK
PŘEKLAD PHIL JONES

Myšlení, ať chce či nechce, odpovídá své době. 
Po tragické katastrofě holokaustu je platnost 
této skutečnosti ještě očividnější – a možná 
i proto jsou knihy poválečné filosofie obtíž-
ně srozumitelné. Odpovídají na traumatizují-
cí zkušenost, a to znamená: fi losofi e se ujímá 
odpovědnosti s vědomím, že má -li být fi loso-
fi e možná i v druhé polovině 20. století a dále, 
musí přepsat svou tradici a radikální promě-
nou musí projít i její diskurs. Je to nezbytné, 
má -li být schopna vydat své svědectví o této 
době. Filosofi e en noir je záznamem této pro-
měny.

Rus – 
Ukraine – 
Russia
MARTIN C. PUTNA
PŘEKLAD MICHAEL DEAN

Anglický překlad nepřehlédnutelné knihy, kte-
rou autor věnoval prezidentovi ČR pro potřeb-
né poučení.

Kniha vysvětluje hlavní momenty ruských 
kulturních a duchovních dějin směrodatné pro 
porozumění tomu, co se děje v dnešním Rus-
ku – od „předdějin“ na řeckém Krymu po sou-
časnost, od svatého Vladimíra k Vladimiru 
Putinovi, od jurodivých k Pussy Riot. Putna 
vykládá Rusko postkoloniálně, ne jako jed-
notné dějiny ruského impéria, ale jako kom-
plex národních a náboženských tradic, které 
spoluutvářely prostor východní Evropy, včet-
ně ruských kontrakultur a vlivů německých, 
mongolských, židovských, katolických či pol-
skolitevských. Zvláštní pozornost je věnována 
Ukrajině, dědici „toho druhého Ruska“.

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3853-9
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3854-6

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3580-4
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3581-1
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katalog jaro 2019_zmenšeno.indd   62 14.04.19   22:49



NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM KATALOG JARO 2019

63VÁCLAV HAVEL SERIES 

Making the Most 
of Tomorrow
A Laboratory of Socialist 
Modernity in Czechoslovakia
MATĚJ SPURNÝ
PŘEKLAD DEREK A MARZIA PATON

V šedesátých a sedmdesátých letech 20. stole-
tí bylo kvůli povrchové těžbě uhlí zlikvidováno 
jedno z nejcennějších historických měst se-
verních Čech. Náhradou za starý vznikl nový 
Most, který vzbuzoval veliká očekávání, ale 
nakonec se stal symbolem úpadku i bezohled-
nosti československého státního socialismu.

Kniha Most do budoucnosti plasticky vy-
práví o životě ve starém Mostě v dekádách po 
druhé světové válce a zprostředkovává disku-
se a vyjednávání, které předcházely rozhodnu-
tí o jeho zbourání, i ty, v nichž se rozhodovalo 
o charakteru nového města. Klíčové aspekty 
poválečných dějin Mostu autor zároveň vsazu-
je do kontextu myšlenkových i sociálních pro-
měn v Československu i v Evropě 2. poloviny 
20. století. Původně středověké město pohlco-
vané velkolomem nebo betonová architektura 
nového Mostu tak pro čtenáře nezůstávají jen 
nesmyslnými projevy komunistické diktatu-
ry. Autor ukazuje, že jim můžeme porozumět, 
zapojíme -li je do kontextu vysídlení Němců 
a odcizení mezi lidmi a přírodou v českém po-
hraničí, produktivismu a technokratismu, sdí-
leného v poválečných dekádách velkou větši-
nou Evropanů, či někdejší přesvědčivosti vize 
racionálně plánovaných měst.

BROŽOVANÁ, 456 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 520 KČ
ISBN: 978-80-246-4017-4
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4018-1
VYŠLO: BŘEZEN 2019
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EDICE VIZUÁLNÍ KULTURA 

Česká 
novinářská 
fotografi e 
1945–1989
ALENA LÁBOVÁ

Publikace mapuje proměny novinářské fotografi e 
a nahlíží možnosti jejího uplatnění v české mediál-
ní krajině druhé poloviny 20. století. Rekapituluje 
postavení fotožurnalismu, jeho role a úrovně v jed-
notlivých vývojových etapách a snahy českých 
publicistů o vytvoření teoretických rámců. Mezi 
dobovými fotoreportéry a fotožurnalisty si autor-
ka vybírá především ty, kteří svým pochopením 
pro fotografi i a její nekonvenční uplatňování pře-
sahovali obecně prosazované a akceptované stan-
dardy. Fotografy, kteří fotografi i nevnímali jako 
ilustrační doprovod bez jakýchkoli žurnalistických 
ambicí a svojí prací v redakcích časopisů, jako byl 
Svět v obrazech, Mladý svět nebo Stadión, ovlivňo-
vali vizuální vkus čtenářů.

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

BROŽOVANÁ, CCA 600 S., 
1. VYDÁNÍ
ISBN: 978-80-246-3713-6
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Publikace je souborem esejí, které se věnují
jednotlivým aspektům vztahu textu a obrazu.
Mitchell rozebírá reprezentace obrazové i verbální,
souvislosti obrazu a jazyka, a to vše dokládá na
velmi široké škále praktických ukázek z každoden-
ního života. Základem Mitchellova přístupu k obra-
zům (a nejen k nim) je interdisciplinarita: jeho
hlavní argument pro multidisciplinární náhled vy-
chází z obavy, že důkladná lingvistická interpretace
obrazů fakticky brání jejich hlubšímu porozumění.
Kouzlem jeho textů je, že se v nich nenásilně potká-
vají William Blake, dinosauři z Jurského parku,
Nelson Goodman, přímý přenos CNN, Spike Lee,
Erwin Panofsky a Oliver Stone.

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

Karolinum

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

Eseje
o verbální
a vizuální
reprezentaci

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

9 788024 632025
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Challenges 
of Mass Methanol 
Poisoning Outbreaks
SERGEJ ZACHAROV

Monografi e shrnuje poučení z české hromadné 
otravy metanolem se 137 případy a více než 
50 úmrtími, což představuje jednu z největších 
metanolových „epidemií“ v XXI. století v celém 
světě. Specifi cká oblast studie je defi nována 
řadou výzev, jimž čelí zdravotní systémy bě-
hem vypuknutí hromadných otrav: např. zpož-
děný kontakt pacienta s lékařem, nespecifi c-
ké klinické příznaky a symptomy při přijetí, 
potřeba využití plynové chromatografie pro 
detekci metanolu, omezená dostupnost někte-
rých léčebných metod v menších nemocnicích, 
vysoká míra úmrtnosti a podhodnocená pre-
valence dlouhodobých zdravotních následků 
u osob, které otravu přežily.

Základy radiologie 
a zobrazovacích metod
HANA MALÍKOVÁ A KOL.

Publikace poskytuje přehledný a ucelený po-
hled na možnosti soudobé radiodiagnostiky 
a umožňuje studentům názorně se seznámit 
se spektrem současných vyšetřovacích me-
tod včetně nejnovějších trendů. Text je dopl-
něn obrazovou dokumentací a jednotlivé mo-
dality jsou zastoupeny základním spektrem 
patologických stavů. Poskytuje tak pohled na 
diagnostické možnosti s důrazem na správné 
indikace a kontraindikace jednotlivých moda-
lit. I mnohdy nepopulární technické principy 
jednotlivých modalit jsou vysvětleny stručně 
a výstižně a umožňují tak pochopit základní 
rozdíly mezi jednotlivými vyšetřeními.

BROŽOVANÁ, 220 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 350 KČ
ISBN: 978-80-246-4248-2
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4253-6 
VYŠLO: ÚNOR 2019

BROŽOVANÁ, 158 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 230 KČ
ISBN: 978-80-246-4036-5
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4100-3 
VYŠLO: ÚNOR 2019

SERGEJ ZACHAROV

CHALLENGES OF MASS 
METHANOL POISONING
OUTBREAKS

DIAGNOSIS, TREATMENT,
AND PROGNOSIS OF LONG‑TERM
HEALTH SEQUELAE
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This monograph summarizes the lessons from the 
Czech mass methanol poisoning outbreak with 
137 cases and more than 50 deaths, one of the largest 
methanol “epidemics” in XXI century throughout 
the world. The specific field of the study is defined 
by a number of challenges the health systems face 
during the outbreaks: delayed presentation and 
diagnosis, non‑specific clinical signs and features 
at admission, need for gas chromatography method 
to detect methanol, limited availability of treatment 
resources in local hospitals, insufficient evidence of 
clinical effectiveness and safety of out‑of‑hospital 
and hospital therapeutic measures, high mortality 
rate and underestimated prevalence of long‑term 
health sequelae in the survivors.

methanol poisoning_mont.indd   1 03/02/2019   15:22
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PŘÍRODNÍ VĚDY/ PŘÍRODNÍ VĚDY – GEOGRAFIE

Metodologie, 
metody a metodika 
vědeckého výzkumu
FRANTIŠEK OCHRANA

Publikace se zabývá vztahem mezi volbou me-
todologie, metodou, výzkumným cílem a vý-
slednou výpovědí v obecné rovině vědeckého 
zkoumání. Na teoretické bázi představuje jed-
notlivé typy metod a možnosti jejich uplatnění 
a analyzuje jejich přednosti a omezení. Podrob-
něji je zkoumána explanace a z časového, pro-
cesního a strukturně -funkčního pohledu také 
narace. Závěr knihy je věnován problému eva-
luace vědeckovýzkumné činnosti a jejího do-
padu na fi nancování věd.

Geografi e „okrajem“
Každodenní časoprostorové 
zkušenosti
ROBERT OSMAN – 
LUCIE POSPÍŠILOVÁ (ED.)

Pár let po vydání knihy Prostor(y) geografi e
se jen málo obměněný autorský kolektiv opět 
spojil a výsledkem je publikace, která posouvá 
zájem o časoprostorové zkušenosti z pomysl-
ného „okraje“ geografi e do jejího „jádra“. Na pří-
kladu jedenácti konkrétních zkušeností před-
stavuje, jak mohou obohatit celospolečenské 
poznání. Nadbytečnost, kterou prožívají ne-
kvalifi kovaní dělníci, například otevírá otáz-
ku možnosti svobodné volby časoprostorového 
chování. Zkušenost pohybu bez zraku nám při-
bližuje roli neuvědomovaného chování v kaž-
dodenním životě. Cílem knihy je přispět k uva-
žování o každé zkušenosti jako stejně důležité 
a poukázat na to, že dualita „jádra“ a „okraje“ 
neprospívá rozvoji geografi ckého myšlení.

BROŽOVANÁ, 148 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 190 KČ
ISBN: 978-80-246-4200-0
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4204-8 
VYŠLO: BŘEZEN 2019

BROŽOVANÁ, 421 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4255-0
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4318-2

František Ochrana

Metodologie, metody
a metodika
vědeckého výzkumu

KAROLINUM

Publikace se zabývá vztahem mezi volbou 
metodologie, metodou, výzkumným cílem 
a výslednou výpovědí v obecné rovině 
vědeckého zkoumání. Na teoretické bázi 
představuje jednotlivé typy metod a možnosti 
jejich uplatnění a analyzuje jejich přednosti 
a omezení. Podrobněji je zkoumána explanace 
a z časového, procesního a strukturně -funkčního 
pohledu také narace. Závěr knihy je věnován 
problému evaluace vědeckovýzkumné činnosti 
a jejího dopadu na fi nancování věd.
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Makroregiony světa
JIŘÍ ANDĚL – IVAN BIČÍK – 
JAN D. BLÁHA

Publikace představuje moderní pojetí regionál-
ní geografi e a její výuky. Svět je zde diferen-
cován do deseti relativně homogenních mak-
roregionů, jejichž určení vychází z koncepce 
amerických geografů. Hodnocení makroregio-
nů postupuje podle identických metodických 
kroků. Sledovány jsou jak přírodní poměry, 
historické souvislosti a populační charakteris-
tiky, tak ekonomika a aktuální specifi cké fe-
nomény v globálním kontextu i v regionálním 
měřítku. Obdobnou metodou kniha zobrazuje 
dílčí parametry geografie jednotlivých vý-
znamných států a jejich klíčové problémy.

VÁZANÁ, 328 S., 1. VYDÁNÍ 
CENA: 890 KČ
ISBN: 978-80-246-4273-4
VYŠLO: ÚNOR 2019

Jiří Anděl
Ivan Bičík

Jan Daniel Bláha
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BELETRIE

The Shop 
on Main Street
LADISLAV GROSMAN
PŘEKLAD IRIS URWIN LEWITOVÁ

Klasické dílo československé literatury a fi l-
mu 60. let v novém vydání překladu Iris Urwin 
Lewitové. Originální a aktuální příspěvek 
k otázce „všichni lidé bratři jsou“. Ilustroval Jiří 
Grus, doslov Benjamin Frommer.

Bohumil Hrabal
A Full -length Portrait
JIŘÍ PELÁN
PŘEKLAD DAVID SHORT

Anglický překlad úspěšné přehledové studie 
o celku díla Bohumila Hrabala. Původně ur-
čeno pro italské souborné vydání díla BH, jak 
prozrazuje autorův důsledně komparativní 
přístup zasazující Hrabala do kontextu ev-
ropské a světové literatury. Přesná a originál-
ní charakteristika vývoje spisovatelova stylu 
v jednotlivých dílech je ideálním „úvodem do 
Hrabala“ pro začátečníky i pokročilé. Knihu 
doprovází fotografi cká příloha „portrétů“ BH 
a jeho světa, přeložil a detailní bibliografi í do-
stupných překladů BH do angličtiny doprovo-
dil David Short. 

VÁZANÁ, CCA 130 S., 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-4022-8
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-4019-8

BROŽOVANÁ, 1. VYDÁNÍ 
ISBN: 978-80-246-3909-3
ISBN E-KNIHA: 978-80-246-3948-2
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Anděl, Jiří 67
Anýžová, Petra 27
Assmannová, Aleida 45

Beck, Ulrich 45
Bečvářová, Martina 33
Bercovitch, Sacvan 45
Bičík, Ivan 67
Bígl, Richard 42
Bílý, Matěj 34
Bláha, Jan D. 67
Bloom, Paul 39
Boccou Kestřánková, Marie 44
Brague, Rémi 29
Brandesky, Joe 26
Brnula, Peter 55
Burke, Peter 45
Butlerová, Judith 45

Cvejnová, Jitka 40

Černý, Václav 46
Čornej, Petr 4, 32

Day, Barbara 25
Doaneová, Mary Ann 29
Dubec, Pavel 43
Duběda, Tomáš 44

Eichler, Jan 51

de Figuereido, Ivo 24
Flanderková, Eva 43
Floridi, Luciano 49
Fučíková, Eliška 23

Geeraerts, Dirk 39
Ginzburg, Carlo 45
Glanc, Tomáš 48
Grosman, Ladislav 68

Harsa, Pavel 57
Haspelmath, Martin
Hatina, Thomas 39
Havel, Ivan M. 31
Havlíček, Marek Aurel 22
Hill, James 28
Hrdlička, Milan 42
Huang, Yan 39

Chaline, Olivier 37
Chavalka, Jakub 28
Chomsky, Noam 50
Christov, Petr 24

Imaiová, Mucumi 39

Jakubec, Ivan 10, 33
Janicaud, Dominique 30
Jiránek, Tomáš 37
Jonssonová, Pavla 35
Just, Vladimír 24

Karásek, Jindřich 28
Kittler, Friedrich 45
Kodymová, Pavla 55
Komarc, Martin 57
Krakešová, Marie 55
Krátká, Lenka 12, 31
Křen, Jan 37

Lábová, Alena 18, 64
Laqueur, Thomas 45
Lenderová, Milena 37
Lóži, Marián 34
Luhmann, Niklas 45

Macková, Marie 37
Malíková, Hana 65
Mazower, Mark 50
Michálek, Jiří 28
Mraček, David 44
Mücke, Pavel 12, 31

Nancy, Jean-Luc 45 
Nohel, Petr 60
Novotný, Vojtěch 60

Obdržálková, Vanda 44
Ochrana, František 66
Opatrný, Josef 6, 38
Osman, Robert 66

Pelán, Jiří 46, 68
Pernica, Jan 57
Petráň, Josef 23
Petráňová, Lydie 23
Petříček, Miroslav 29, 62
Pojar, Miloš 36
Pokorná, Eva 41

Pospíšil, Ctirad V. 58
Pospíšilová, Lucie 66
Potůček, Martin 14
Putna, Martin C. 62

Ramba, Jiří 32
Rossi, Jacques 61
Roubal, Petr 61 
Royt, Jan 2, 23 
Ryšková, Mireia 59

Řežábek, Pavel 27

Serres, Michel 49
Schindler-Wisten, Petra 31
Schwarz, Karl W. 36
Simsová, Andrea D. 39
Sikora, Ondřej 28
Skřejpek, Michal 53
Sobotka, Milan 28
Spurný, Matěj 63
Starobinski, Jean 45
Suchý, Jiří 57

Šámalová, Kateřina 54
Šlouf, Jakub 34
Štemberk, Jan 10, 33
Šterbáková, Daniela 30
Šuman, Záviš 24

Tomášek, Michal 20, 52
Tomeš, Igor 54

Urban, Jiří 34

Vaněk, Miroslav 31
Večerník, Jiří 27
Velčovský, Václav 34
Vlnas, Vít 23

Waic, Marek 56
Wittlich, Petr 23

Zacharov, Sergej 65
Zavadil, Bohumil 41

JMENNÝ REJSTŘÍK 69
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E -knihy Nakladatelství Karolinum

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

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

zajišťujeme průběžné paralelní publiko-
vání tištěné a elektronické verze textu

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

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

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

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

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

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

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

podrobné informace, jak číst a stahovat 
naše e -knihy, naleznete na www.karoli-
num.cz/eknihy

E-KNIHY 70
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Nakladatelství Karolinum vydává více než 
dvacet vědeckých časopisů z oblasti hu-
manitních i přírodních věd, medicíny, prá-
va, pedagogiky a ekonomie. Tradice něk-
 terých z nich sahá až do 19. století, zároveň 
však vznikají i časopisy nové, reagující na 
aktuální potřeby univerzity a akademické 
obce. Snahou nakladatelství je vydávat 
prestižní vědecké open access časopisy, do-
stupné co nejširšímu okruhu čtenářů, a to 
jak v elektronické, tak v tištěné podobě.

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

                    ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE

THEOLOGICA2017
roč.  7, č.  2
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ISSN 1804-5588
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TÉMA
Současné perspektivy  
fundamentální teologie
Fundamental Theology:  
Contemporary Perspectives

ĽUBOMÍR ŽÁK
Víra jako téma a horizont myšlení: Některé přístupy 
fundamentální teologie ke studiu komplexnosti křesťanské 
víry
BARBORA ŠMEJDOVÁ
Křesťanství jako pravdivý mýtus: Kognitivní teorie metafory 
a její význam pro fundamentální teologii
FRANTIŠEK ŠTĚCH
Zjevení a teologický obrat v teologii
DAVID BOUMA
The Category of Testimony as an Axis of Fundamental 
Ecclesiology: The Credibility of the Church  
in the Work of Salvador Pié-Ninot

VARIA

CTIRAD POSPÍŠIL
Biblická zpráva o stvoření a výzvy přírodních věd v díle 
Franze von Hummelauera (1842–1914)
MARTIN KOČÍ
Fighting Hegemony, Saving the Event: Why Theologise  
with Jean-François Lyotard and Postmodern Philosophy?
ANNA VRTÁLKOVÁ
Zbožné odkazy v testamentech olomouckých měšťanů 
v pozdním středověku
DAVID G. MONACO
The Choice of Matthias in Acts 1:15–26

AUC Theologica 2/17_5651_obalka_11mm.indd   1 16.01.18   10:35

katalog jaro 2019_zmenšeno.indd   71 14.04.19   22:49



UNIVERZITA KARLOVA

VYBÍRÁME Z NAŠICH TITULŮ72

KATALOG JARO 2019 UNIVERZITA KARLOVAKATALOG 2017

KnihKuPectví KarOlinum

UNIVERZITA KARLOVA

VYBÍRÁME Z NAŠICH TITULŮ72

KATALOG JARO 2019 UNIVERZITA KARLOVAKATALOG 2017

KnihKuPectví KarOlinum
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