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Dosud vyšlo:

Vol. XIII

ANDREJ TÓTH – LUKÁŠ NOVOTNÝ – MICHAL STEHLÍK

Národnostní menšiny v Československu 1918–1938. Od státu 
národního ke státu národnostnímu?

FF UK Praha / Togga 2012 | ISBN 978‑80‑7308‑413‑4 | 722 stran česky | resumé anglicky, 

česky, francouzsky, německy | 690 Kč

Konec první světové války přinesl podstatnou změnu politické mapy středoevrop-
ského prostoru. Československý stát, jehož defi nitivní hranice potvrdily mírové 
smlouvy, dostal do vínku složitou část dědictví svého předchůdce – rozmanité 
národnostní složení svých obyvatel. Přitom téměř jedna třetina z nich svůj nový 
domov odmítala a obtížně se s ním identifi kovala; jednalo se především o Němce, 
Maďary a Poláky. Ještě před prvními řádnými parlamentními volbami byly na 
konci února 1920 přijaty národnostně „jednobarevným“ Revolučním Národním 
shromážděním základní zákony, především ústavní listina a jazykový zákon, na 
jejichž základě se Němci, Maďaři a Poláci stali příslušníky národnostních menšin, 
resp. státními občany jiného než československého jazyka. Zmíněné normy zaručo-
valy všem zástupcům národnostních minorit, které tvořily téměř 30 % obyvatelstva, 
rozsáhlá práva potvrzená skutečností, že republika musela do svého právního řádu 
inkorporovat ustanovení tzv. menšinové smlouvy. Spory, zda tak učinila způsobem 
dostatečným, však přetrvávaly téměř po celou dobu existence první republiky. 
Monografi e Národnostní menšiny v Československu 1918–1938 sleduje klíčové otázky 
a problémy, s nimiž se republika musela potýkat: začlenění menšin do fungování 
státu, přístup státní správy a samosprávy k zástupcům národnostních minorit, 

NÁRODNOSTNÍ 
MENŠINY 
V ČESKOSLOVENSKU 
1918−1938
OD STÁTU NÁRODNÍHO 
KE STÁTU NÁRODNOSTNÍMU?
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V řadě Opera Facultatis philosophicae 
Universitatis Carolinae Pragensis vyšlo: 

Inspirations françaises. Recueil d’interventions 
portant sur l’histoire de l’art

Aleš MUDRA:
Kapitoly k počátkům řezbářské tradice
ve střední Evropě 

Radovan LOVČÍ:
Alice Garrigue Masaryková. Život ve stínu 
slavného otce 

Lenka BOBKOVÁ, Jana KONVIČNÁ (edd.):
Rezidence a správní sídla v zemích České koruny 
ve 14.–17. století 

Jan PELIKÁN:
Jugoslávie a pražské jaro 

Zdeněk HOJDA, Hana PÁTKOVÁ (edd.):
Pragmatické písemnosti v kontextu právním 
a správním 

Jana KRÁLOVÁ, Zuzana JETTMAROVÁ et al.:
Tradition versus Modernity. From the Classic 
Period of the Prague School to Translation Studies 
at the Beginning of the 21st Century 

Jana HUBKOVÁ:
Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky.
Letáky jako pramen k vývoji a vnímání české
otázky v letech 1619–1632

Josef VOJVODÍK, Jan WIENDL (eds.):
Heslář české avantgardy. Estetické koncepty 
a proměny uměleckých postupů v letech 1908−1958

Milan SVOBODA:
Redernové. Nalézání zapomenutých příběhů
16. a 17. věku

Petr A. BÍLEK, Josef VOJVODÍK, Jan WIENDL (eds.):
A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-Garde.
Conceptions of Aesthetics and the Changing Faces 
of Art 1908–1958

Martin KOVÁŘ:
Město a hry. Příběh londýnských olympiád

Připravujeme:

Petr MACEK:
Ploskovice – průsečík barokních tendencí 

Kniha se pokouší odpovědět na některé otáz-
ky spojené s existencí národnostních menšin 
v meziválečném Československu (1918–1938). 
Nejprve stručně analyzuje vznik Československa 
a politické strany dvou nejpočetnějších minorit, 
Němců a Maďarů. Nastíněna je i problematika 
slovenského autonomismu, Podkarpatské Rusi 
a polské menšiny. Druhá část se zaměřuje na 
právní postavení menšin, jejich zastoupení na 
mezinárodních fórech a v Národním shromáždě-
ní. Všímá si vybraných programových prohlášení 
československých vlád a rozebírá zásadní feno-
mén postavení národnostních menšin − jazyko-
vé právo. Součástí je analýza norem spojených 
s cenzurou a tiskovým právem, zmíněna je také 
pozemková reforma a její dopad na menšiny. 
Třetí oddíl sleduje pokusy československé vlády 
a prezidenta republiky Edvarda Beneše o naleze-
ní modu vivendi s národnostními menšinami, 
s cílem zajistit národnostní smír jako základní 
předpoklad pro udržení celistvosti státu, jež byla 
počátkem třicátých let stále více ohrožována 
odstředivými tendencemi těchto národnostních 
minorit, vzhlížejících ke svým „národně mateř-
ským“ státům. Tato část rozebírá snahy kabinetu 
o vyřešení menšinové otázky (Únorová dohoda), 
představuje návrhy šesti zákonů Sudetoněmecké 
strany (ve čtvrtých parlamentních volbách v roce 
1935 se stala nejsilnější politickou stranou v re-
publice) z dubna 1937, popisuje situaci v mezivá-
lečném školství a shrnuje základní opoziční linie 
všech národnostních menšin, zejména menšiny 
maďarské. Nejširší prostor je věnován přípravě 
tzv. národnostního statutu, na jehož základě 
mělo dojít k zásadním změnám ve správě státu ve 
prospěch menšin, což by ve své podstatě zname-
nalo přeměnu Československé republiky ze státu 
národního na stát národnostní. Expozé zástupců 
národnostních menšin v Národním shromáž-
dění, dokumentující jejich ofi ciální stanovisko 
ve směrodatných politických otázkách, je pak 
společným pojítkem celé práce. Součástí knihy je 
bohatý přílohový materiál. 

Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis vol. XIII

prebal_NAR_MENSINY_03_DEF.indd   1 05.09.12   7:09

OPERA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS
CAROLINAE PRAGENSIS 
Velká ediční řada, která absorbuje různé obory humanitního bádání, je určena
pro publikace výpravnějšího charakteru, řídí doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
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jejich vztah a identifi kace s novým státem. Kniha analyzuje z různých aspektů 
otázku, nakolik úspěšně se nový a na rozdíl od monarchie nepoměrně menší stát 
vypořádal s postavením menšin na bázi budované moderní občanské společnosti 
s výraznými individuálními právy.

Vol. XII

MARTIN KOVÁŘ

Město a hry. Příběh londýnských olympiád

FF UK Praha / Togga 2012 | ISBN 978‑80‑7308‑396‑0 | 518 stran česky | resumé anglicky |

690 Kč

Monografi e se zabývá vztahem britské metropole a novodobých olympijských her. 
Její úvodní část je věnována založení mezinárodního olympijského hnutí, prvním 
hrám moderní éry a sportu jako významnému společenskému fenoménu v Anglii 
(Velké Británii) v 18.–20. století. Ve druhé části knihy autor čtenáře seznamuje s po-
litickou a hospodářskou situací, v níž se Británie nacházela na přelomu 19. a 20. sto-
letí, a zároveň představuje Londýn, překotně se rozvíjející a dynamicky pulzující 

„multifunkční organismus“, v jehož „útrobách“ se roku 1908 konala první „britská“ 
olympiáda. A právě „příběh“ těchto her, složitých příprav, vynikající organizace 
a výjimečných sportovních výkonů tvoří poslední kapitolu tohoto oddílu. Ve třetí 
části monografi e autor nabízí pohled na Británii po druhé světové válce, na její 
hlavní město těžce poznamenané šesti lety bojů a na druhé olympijské hry, jež se 
zde konaly (tzv. Games of Hope). Závěr knihy je analýzou proměn, jimiž olympijské 
hnutí prošlo v posledních desetiletích, a vývoje ostrovního státu a zejména Londý-
na, připravujícího se na olympiádu v roce 2012. Autor se soustředil na proměny 
architektonické tváře a infrastruktury moderního multikulturního velkoměsta, na 
výstavbu nových sportovišť a celých čtvrtí i na složité politické a socioekonomické 
problémy, jež musejí místní úřady řešit. Knihu doplňují desítky barevných autor-
ských fotografi í, které vystihují dnešní tvář města nad Temží.



7OPERA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS | 2015

Vol. XI | Vol. IX

Heslář české avantgardy. Estetické koncepty a proměny uměleckých 
postupů v letech 1908–1958 | A Glossary of Catchwords of the 
Czech Avant ‑garde. Conceptions of Aesthetics and the Changing 
Faces of Art 1908–1958

JOSEF VOJVODÍK – JAN WIENDL (EDS.) | PETR. A. BÍLEK – JOSEF 
VOJVODÍK – JAN WIENDL (EDS.)

FF UK Praha / Togga 2011, dotisk 2014 | FF UK Praha / Togga 2012 | 

ISBN 978‑80‑7308‑332‑8 | ISBN 978‑80‑7308‑374‑8 | 477 stran česky | resumé anglicky | 

511 stran anglicky | přeložil David Short | 550 Kč | 720 Kč

Heslář české avantgardy je kolektivním projektem, jehož cílem je rekonstrukce 
vybraných stěžejních pojmů a konceptů, které česká umělecká avantgarda zavedla 
zejména do literatury a výtvarného umění. Čtenář se v knize zpravidla nesetká 
s hesly věnovanými tradičním uskupením, jednotlivým „ismům“, periodikům či 
literárněhistorickým a umělecko -historickým kategoriím s jejich historizujícím 
popisem a výkladem. Jednotlivá hesla jsou především rekonstruktivním výkladem 
uměleckých konceptů, zohledňujících princip intermediální refl exe, ale také speci-
fi ckých tvůrčích metod a postupů. Jsou proto pojata jako rekonstrukce vzájemných 
vztahů (text, obraz, hudba, divadlo, fi lm, fotografi e) k dobovému vědeckému 
a kulturně -fi lozofi ckému kontextu a k společensko -politickým aktivitám. Texty 
hesel, rozsahem nesouměrných, cíleně žánrově kolísají mezi retrospektivně pojatou 
rekonstrukcí umělecko -kulturního nebo sociokulturního fenoménu a tematizací 
problémových a interpretačně založených okruhů. Jednotlivá hesla sledují ze-
jména oblast literatury a výtvarného umění, dotýkají se rovněž sféry divadelního 
a fi lmového umění, průběžně si všímají i oblasti architektury a moderní hudby. 
Oproti dosavadní diskusi a recepci české avantgardy kniha posunuje její počátky do 
prvního desetiletí 20. století. Vývoj české avantgardy jako skupinového hnutí, jeho 
programy, estetické koncepty a proměny uměleckých strategií, technik a postupů 
jsou zde sledovány až do roku 1958.

Slovník roku 2013
Vysoce kvalitní monografie UK 2013
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Vol. X

MILAN SVOBODA

Redernové v Čechách. Nalézání zapomenutých příběhů 16. a 17. věku

FF UK Praha / Togga 2011 | ISBN 978‑80‑7308‑356‑4 | 554 stran česky | resumé němec‑

ky, anglicky | 650 Kč

Osu knihy tvoří životy tří výrazných osobností – Melchiora, Kateřiny a Kryštofa 
z rodu svobodných pánů z Redernu. Původem slezská šlechtická rodina je předsta-
vena v době svého působení v Čechách (1558–1621). Kniha ukazuje začleňování 
Redernů do mocenských struktur Království českého, jejich politický, náboženský 
i kulturní vliv. Upozorňuje na významné památky, které po tomto rodu zůsta-
ly na severu Čech, a vysvětluje utváření historických i beletristických představ 
o Redernech. Přináší rovněž zajímavé poznatky z oblasti vojenských dějin, dějin 
žen, dějin pobělohorského exilu, dějin kulturních, dějin mentalit a dějin umění. 
Současně nabízí čtenáři náhled do literární historie coby dalšího užitečného zdroje 
poznání. Otevírá nová témata, která se při bádání o Redernech objevila, a zvláště 
upozorňuje na využití mezioborového výkladu regionálních dějin v souvislosti 
s dějinami zemskými. Autor se věnuje také pobělohorskému exilu, vztahu Redernů 
k Habsburkům, ke šlechtě v Čechách i v dalších korunních zemích, a pojednává 
některé příbuzenské svazky uzavřené v rámci posilování a prohlubování sociálních, 
hospodářských a konfesijních vazeb.

Vol. VIII

JANA HUBKOVÁ

Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky. Letáky jako pramen 
k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619–1632

FF UK Praha / Togga 2010 | ISBN 978‑80‑7308‑300‑7 | 1004 stran česky | 290 vyobraze‑

ní | resumé německy | 890 Kč

Kniha zavádí dnešního čtenáře do dramatické doby počátku třicetileté války a je 
průvodcem po labyrintu myšlenkového světa 17. století, v němž bylo poselství 
obrazové, textové a hudební roviny letáku předáváno i vnímáno poněkud odlišným 
způsobem než dnes. Na základě důkladného studia dobových pramenů představuje 
autorka jak historii a funkce letáku jako komunikačního média v českém a němec-
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kém jazykovém prostoru, tak galerii podob Fridricha Falckého, kterou vytvářeli 
česko -falčtí i císařští autoři, rytci, tiskaři a nakladatelé první třetiny 17. století. 
S ohledem na historický kontext se zabývá mediálním obrazem Fridricha Falckého 
jako falckraběte, krále, vzdorokrále, vyhnance i symbolu naděje. Naposled uvedená 
podoba „zimního krále“ zahrnuje tisky s prorockou tematikou, které přidělovaly 
Fridrichovi a jeho potomkům významné místo v božském plánu spásy a kolovaly 
zejména v kruzích české pobělohorské emigrace. Jejich horlivým čtenářem i šiřite-
lem byl také Jan Amos Komenský. Součástí práce jsou soupisy více než čtyř stovek 
letáků, přehledné tabulky s údaji o původcích a provenienci tisků, edice pramenů 
a velký počet vyobrazení.

Cena Josefa Hlávky 2011 za vědeckou literaturu (vědy společenské)
Cena rektora UK 2011 v oborech společenskovědních
Nominace na cenu Magnesia Litera 2011 v kategorii literatura faktu

Vol. VII

JANA KRÁLOVÁ – ZUZANA JETTMAROVÁ ET AL.

Tradition versus Modernity. From the Classic Period of the Prague 
School to Translation Studies at the Beginning of the 21st Century

FF UK Praha / Togga 2008 | ISBN 978‑80‑7308‑211‑5 | 196 stran anglicky | resumé 

anglicky | 210 Kč

Sedmý svazek ediční řady Opera Facultatis Philosophicae reaguje na 80. výročí 
založení Pražského lingvistického kroužku, 80. výročí narození a 40. výročí úmrtí 
Jiřího Levého a 50. výročí vydání jeho průkopnické práce České theorie překladu. 
Zároveň reaguje na řadu diskusí se zahraničními kolegy, z nichž vyplynulo, že 
translatologická obec má o metodologických východiscích i výsledcích práce před-
ních českých a slovenských teoretiků jen velmi zkreslené představy.
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Vol. VI

Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním
ZDENĚK HOJDA – HANA PÁTKOVÁ (EDS.)

FF UK Praha / Togga 2008 | ISBN 978‑80‑7308‑195‑9 | 409 stran česky, polsky, anglicky | 

resumé německy, anglicky | 390 Kč

Pozornost badatelů se stále výrazněji obrací nejen ke vzniku a šíření písemností, 
ale také k jejich funkci. Z původně široce koncipovaného zkoumání písemné 
kultury vykrystalizovala témata obracející se k písemnostem účelově směřujícím 
k životní praxi, pro něž se vžilo označení „pragmatické písemnosti“. Cílem zasedání 
pořádaného ve dnech 26.–28. října 2006 v Praze Katedrou pomocných věd historic-
kých a archivního studia FF UK (ve spolupráci s Národním archivem a Archivem 
hlavního města Prahy) proto bylo představit tento pojem a s ním spjatý badatelský 
koncept v maximální šíři a otevřít tradiční disciplíny novým přístupům.

Vol. V

JAN PELIKÁN

Jugoslávie a pražské jaro

FF UK Praha / Togga 2008 | ISBN 978‑80‑7308‑220‑8 | 377 stran česky | resumé anglicky, 

srbsky | 380 Kč

Monografie Jana Pelikána se zabývá doposud málo prozkoumanou problematikou 
přístupu Jugoslávie k dění v Československu v letech 1968–1969. V širších souvis-
lostech detailně analyzuje nejen bilaterální kontakty mezi Prahou a Bělehradem, 
ale i tehdejší vazby Titova režimu k Sovětskému svazu. Spolupráce s Moskvou 
totiž výrazně ovlivňovala poměr Jugoslávie k pražskému jaru. Výklad, chronolo-
gicky ohraničený lednem 1968 a zářím 1969, se podrobně věnuje vývoji přístupu 
jednotlivých proudů působících v rámci jugoslávské mocenské elity k reformám 
prováděným v polednovém Československu. Všímá si vlivu obrodného procesu na 
dění v Jugoslávii. Obšírně se také zabývá aktivitou několika vysokých českoslo-
venských státních činitelů (mj. Jiřího Hájka a Oty Šika), kteří se bezprostředně po
21. srpnu pokoušeli v Bělehradu vytvořit zárodečné jádro exilu.
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Vol. IV

Rezidence a správní sídla v zemích České koruny ve 14.–17. století

LENKA BOBKOVÁ – JANA KONVIČNÁ (EDS.)

FF UK Praha / Togga 2007 | ISBN 978‑80‑7038‑188‑1 | 608 stran česky, polsky, německy |

resumé česky, polsky, německy | 750 Kč

Ve dnech 29.–31. března 2006 proběhlo v Clam -Gallasově paláci v Praze již třetí 
česko -německo -polské kolokvium z cyklu Korunní země v dějinách českého státu, 
tentokrát na téma Rezidence a správní sídla v zemích České koruny ve 14. až
17. století. Autoři dvaceti sedmi příspěvků vzešlých z tohoto mezinárodního setkání 
zkoumají rezidenční a správní sídla v několika rovinách: správně -politické, repre-
zentativní, kulturně -společenské a regionální. Vedle panovnických rezidencí byla 
značná pozornost věnována také ostatním zeměpanským rezidencím a správním 
sídlům. Při hledání odpovědí na otázky týkající se jejich charakteru a funkce se 
zřetelně ukazují rozdíly mezi jednotlivými zemskými celky Koruny království 
českého. Dále je zkoumána intenzita vztahů jednotlivých významnějších sídel 
k pražskému centru a míra vědomí sounáležitosti vedlejších zemí k České koruně. 
Různé metodické přístupy jednotlivých autorů ke zvoleným tématům poskytují 
celou škálu pohledů na diskutovanou otázku.

Vol. III

RADOVAN LOVČÍ

Alice Garrigue Masaryková. Život ve stínu slavného otce

FF UK Praha / Togga 2007 | ISBN 978‑80‑7308‑189‑8 | 485 stran česky | resumé němec‑

ky | 420 Kč

Publikace přibližuje život Alice Masarykové (1879–1966), nejstarší dcery prvního 
čs. prezidenta. Historik Radovan Lovčí popisuje její rané dětství i mládí a zmiňuje 
okolnosti spojené s jejím studiem i četnými veřejnými aktivitami, o nichž česká 
veřejnost dodnes mnoho neví. Představuje Alici coby známou protialkoholní 
a sociální aktivistku, ale i jako jednu z předních propagátorek sociologické vědy 
v Čechách. Blíže se věnuje Alicinu pobytu ve vězení v době první světové války, jakož 
i poválečnému období, kdy Alice Masaryková plnila po otcově boku úlohu první 
dámy čs. státu, podílela se na zásadních přestavbách Pražského hradu a zároveň 
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coby řádná předsedkyně stála v čele Československého červeného kříže. Autor dále 
píše o nelehkých osudech Alice Masarykové v době druhé světové války i po ní, za-
bývá se možnými příčinami smrti jejího bratra Jana i jejím vztahem k této události. 
Knihu, doplněnou řadou dobových fotografií, uzavírají kapitoly, které popisují život 
Masarykovy nejstarší dcery v poválečném exilu ve Spojených státech amerických.

Vol. II

ALEŠ MUDRA

Kapitoly k počátkům řezbářské tradice ve střední Evropě

FF UK Praha 2006 | ISBN 80‑903‑0600‑7‑6 | 256 stran česky | resumé anglicky | 350 Kč

Vol. I

Inspirations françaises. Recueil d’interventions portant sur l’histoire 
de l’art

FF UK Praha 2006 | ISBN 80‑903‑0600‑8‑4 | 156 stran francouzsky | 420 Kč

Připravujeme:

Tackling the Complexity in Speech

OLIVER NIEBUHR – RADEK SKARNITZL (EDS.)

IVAN KLIMEŠ

Kinematografie a stát v českých zemích 1895–1945

LIBUŠE ZADRAŽILOVÁ

Dynamika literárního vývoje v údobí moderny (Pokus o rekonstrukci 
dějin ruské literatury přelomu 19. a 20. století)



13FONTES | 2015

Dosud vyšlo:

DANIEL SRCH

Na černé listině. Hollywoodští rudí a hony na čarodějnice 
v americkém filmovém průmyslu (1947–1960)

FF UK Praha 2015 | ISBN 978‑80‑7308‑540‑7 | 296 stran česky | resumé anglicky | 290 Kč

Mezi lety 1947–1960 se v americkém fi lmovém průmyslu uplatňovala politika za-
kazující zaměstnávání členů či sympatizantů Komunistické strany Spojených států 
amerických. Tato praktika se označuje jako tzv. „černá listina“ (blacklist). K jejímu 
ustavení došlo na přelomu čtyřicátých a padesátých let na základě několika kol 
vyšetřování Výborem pro neamerickou činnost Sněmovny reprezentantů Spojených 
států amerických. Jedinci, kteří během výslechů odmítli spolupracovat, nebo byli 
v jejich rámci uvedeni jako tzv. „rudí“, se pro Hollywood stali díky dobové atmosféře 
nepohodlnými, a proto s nimi studioví bossové rozvázali pracovní kontrakty. V po-
dobné situaci se ocitly zhruba tři až čtyři stovky lidí – mimo jiné i autoři scénářů 
ke slavným fi lmům jako Most přes řeku Kwai (Michael Wilson), Spartacus (Dalton 
Trumbo) a MASH (Ring Lardner Jr.). Autor ve své monografi i analyzuje fenomény 
spojené s příčinami, vznikem a fungováním hollywoodské černé listiny, přičemž 
hlavní pozornost věnuje především tomu, jak rudí prožívali období let 1947–1960. 
Práce se zakládá na studiu nevydaných pramenů z amerických archivů, prací orální 
historie a memoárů, dále na značném množství dokumentů státní provenience 
a v neposlední řadě vychází i z rozsáhlé odborné literatury.

Mezi lety 1947–1960 se v americkém filmovém 
průmyslu uplatňovala politika zakazující za
městnávání členů či sympatizantů Komunistické 
strany Spojených států amerických. Tato prak
tika se označuje jako tzv. černá listina (black
list). K jejímu ustavení došlo na přelomu čtyři
cátých a padesátých let na základě několika kol 
vyšetřování Výborem pro neamerickou činnost 
Sněmovny reprezentantů Spojených států ame
rických. Jedinci, kteří během výslechů odmítli 
spolupracovat nebo byli v jejich rámci uvedeni 
jako tzv. „rudí“, se pro Hollywood stali díky do
bové atmosféře nepohodlnými, a proto s nimi 
studioví bossové rozvázali pracovní kontrakty. 
V podobné situaci se ocitly zhruba tři až čtyři 
stovky lidí – mimo jiné i autoři scénářů ke slav
ným filmům jako Most přes řeku Kwai (Michael 
Wilson), Spartacus (Dalton Trumbo) a MASH 
(Ring Lardner Jr.).
Černou listinu lze sice považovat za úzce zamě
řenou problematiku, jejím prostřednictvím je ale 
možné sledovat řadu obecnějších jevů existují
cích ve Spojených státech. Předně jde o přístup 
federálních autorit k menšině otevřeně se hlásící 
k podpoře aktuálního nepřítele číslo jedna – So
větského svazu. Dále blacklist nabízí vhled do 
fungování domácí kinematografie a jejích četných 
specifik vycházejících z tamějších kulturních ste
reotypů. Sonda do světa rudých pak odhaluje pa
radoxy hollywoodského i amerického komuni
smu. A konečně rozkol ve zpětné interpretaci celé 
této kauzy, který se odvíjí od uznání oprávněnosti 
paradigmatu o „čarodějnicích“ a „inkvizitorech“, 
poměrně přesně reflektuje rozštěpení politicky 
aktivní veřejnosti do liberálního a konzervativ
ního tábora, což platí také pro historiografii.
Autor ve své monografii analyzuje fenomény spo
jené s příčinami, vznikem a fungováním holly
woodské černé listiny, přičemž hlavní pozornost 
věnuje především tomu, jak rudí prožívali období 
let 1947–1960. Práce se zakládá na studiu nevyda
ných pramenů z amerických archivů, prací orální 
historie a memoárů, dále na značném množství 
dokumentů státní provenience a v neposlední 
řadě vychází i z rozsáhlé odborné literatury.
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NA ČERNÉ LISTINĚ 

Hollywoodští  rudí  

a  hony na čarodějnice  

v  americkém fi lmovém 

průmyslu (1947–1960) 

Daniel Srch

PhDr. Daniel Srch, Ph.D. (* 1986) vystudoval 
historii na Filozofické fakultě Univerzity Kar
lovy v Praze. V roce 2014 obhájil na Ústavu 
světových dějin FF UK disertační práci a zís
kal titul Ph.D. Během studia absolvoval ně
kolik badatelských pobytů v zahraničí, pře
devším pak ve Spojených státech amerických. 
V současné době působí na Ministerstvu škol
ství, mládeže a tělovýchovy, i nadále však ex
terně spolupracuje se Seminářem nejnověj
ších dějin Ústavu světových dějin FF UK. 
Tematicky se zabývá dějinami Spojených států 
amerických během studené války – jedná se 
zejména o různé fenomény spojené s tzv. „dru
hým strachem z rudých“.

FONTES 
Ediční řada pro práce oborů historických a archeologických, řídí doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
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BORUT KLABJAN

Češi a Slováci na Jadranu. Vztahy s Terstem a severním Jadranem 
v letech 1848–1948

FF UK Praha 2014 | ISBN 978‑80‑7308‑470‑7 | 240 stran česky | resumé anglicky |

ze slovinštiny přeložila Jana Špirudová | 240 Kč

Počínaje 18. stoletím, kdy habsburské impérium získalo velmocenský status, se 
na jednom jeho konci začaly díky ekonomické vyspělosti dostávat do popředí 
dění české země a na opačné části říše se klíčovým místem postupně stával Terst 
a severní Jadran. Kniha Češi a Slováci na Jadranu se proto věnuje oběma zmíněným 
oblastem, které se do konce první světové války nacházely ve společném státě, 
Terst s Rakouským přímořím a české země dokonce v téže, cislajtánské polovině 
monarchie. Studie začíná přiblížením kontaktů v 19. století, které byly od r. 1848 
mimořádně intenzivní. Habsburské období dalo zkrátka vzniknout významným 
vazbám, jež měly pokračování i v době pozdější. Po první světové válce se takzvané 
následnické státy habsburské říše staly tvůrci nového poválečného pořádku. S kon-
cem habsburské monarchie ale skončilo také soužití mnoha národů ve společné 
státní struktuře. Jak se tento krach institucionálních rámců odrazil ve vzájemných 
vztazích? Jak se dále rozvíjely kontakty (politické, hospodářské, kulturní) mezi no-
vými subjekty, které byly koncipovány jako národní státy? Právě odpovědi na tyto 
otázky a analýza vztahů v letech 1848−1948 mezi územími, jež po staletí tvořila 
jednu státní strukturu, jsou hlavním tématem knihy.

PETR HLAVÁČEK

Čtrnáct svatých Pomocníků. K pozdně středověké spiritualitě elit 
a její christocentrické dimenzi

FF UK Praha 2014 | ISBN 978‑80‑7308‑534‑6 | 411 stran česky | resumé anglicky | 380 Kč

Jedním z dosud málo refl ektovaných fenoménů pozdního středověku je kult Čtrnácti 
sv. Pomocníků, který výrazně ovlivňoval přinejmenším středoevropské spirituální 
klima 13. až 16. století. Kult zpočátku variabilní světecké skupiny, složené převážně 
ze starokřesťanských světců a světic, se od 14. století intenzivně šířil ze svého centra 
mezi Kremží, Pasovem, Řeznem a Brixenem do dalších rakouských, bavorských 
a franckých oblastí. Své defi nitivní ukotvení získal na základě údajných zjevení 
Dítěte Ježíše a Čtrnácti sv. Pomocníků, k nimž došlo v letech 1445/1446 na území 

Počínaje 18. stoletím, kdy habsburské impé‑
rium získalo velmocenský status, se na jed‑
nom jeho konci začaly díky ekonomické vy‑
spělosti dostávat do popředí dění české 
země a na opačné části říše se klíčovým mís‑
tem postupně stával Terst a severní Jadran. 
Kniha Češi a Slováci na Jadranu se proto vě‑
nuje oběma zmíněným oblastem, které se do 
konce první světové války nacházely ve spo‑
lečném státě, Terst s Rakouským přímořím 
a české země dokonce v téže, cislajtánské po‑
lovině monarchie. Studie začíná přiblížením 
kontaktů v 19. století, které byly od r. 1848 mi‑
mořádně intenzivní. Habsburské období dalo 
zkrátka vzniknout významným vazbám, jež 
měly pokračování i v době pozdější. Po první 
světové válce se takzvané následnické státy 
habsburské říše staly tvůrci nového pováleč‑
ného pořádku. S koncem habsburské mo‑
narchie ale skončilo také soužití mnoha ná‑
rodů ve společné státní struktuře. Jak se tento 
krach institucionálních rámců odrazil ve vzá‑
jemných vztazích? Jak se dále rozvíjely kon‑
takty (politické, hospodářské, kulturní) mezi 
novými subjekty, které byly koncipovány jako 
národní státy? Právě odpovědi na tyto otázky 
a analýza vztahů v letech 1848−1948 mezi úze‑
mími, jež po staletí tvořila jednu státní struk‑
turu, jsou hlavním tématem knihy.

Č
e

š
i 

a
 S

l
o

v
á

c
i 

n
a

 J
a

d
r

a
n

u
 

 
B

o
ru

t 
K

la
bj

an

ISBN 978-80-7308-470-7

ČEŠI A SLOVÁCI  

NA JADRANU 

Vztahy s Terstem  

a severním Jadranem 

v letech 1848–1948

Borut Klabjan

Dr. Borut Klabjan (* 1976) je terstský histo‑
rik a vědecký pracovník Vědecko ‑výzkumného 
centra Přímořské univerzity ve slovinském Ko‑
pru, kde rovněž přednáší na fakultě humanit‑
ních věd. Je absolventem oboru historie na 
Univezitě v Terstu a disertační práci obhájil 
na Filozofické fakultě Univerzity v Lublani. 
Absolvoval studijní pobyty a výzkumné ak‑
tivity v České republice, na Slovensku, 
v Itálii, Rusku, Spojených státech amerických 
a v Německu. Zabývá se studiem politických, 
diplomatických a kulturních dějin střední 
a východní Evropy 19. a 20. století, zejména 
pak problematikou příhraničních území jako 
např. severního Jadranu a města Terstu či 
České republiky a Slovenska. V rámci své vý‑
zkumné činnosti se rovněž zaměřuje na otázky 
menšin a nacionalismu z transnacionální 
a komparativní perspektivy. Je autorem jedné 
monografie, redaktorem a spoluautorem čtyř 
sborníků a četných článků. Jeho studie byly 
uveřejněny ve vědeckých časopisech Annales, 
Acta Historiae, Austrian History Yearbook, Qua-
lestoria, Historický časopis, Slovanský přehled, Zgo-
dovinski časopis. Je rovněž pravidelným účast‑
níkem mezinárodních vědeckých sympozií, 
uspořádal několik mezinárodních konferencí 
a je spoluřešitelem několika státních i mezi‑
národních výzkumných projektů v oboru sou‑
dobé dějiny.

Jedním z dosud málo reflektovaných feno-
ménů pozdního středověku je kult Čtrnácti 
sv. Pomocníků, který výrazně ovlivňoval při-
nejmenším středoevropské spirituální klima 
13. až 16. století. Kult zpočátku variabilní svě-
tecké skupiny, složené převážně ze starokřes-
ťanských světců a světic, se od 14. století in-
tenzivně šířil ze svého centra mezi Kremží, 
Pasovem, Řeznem a Brixenem do dalších 
rakouských, bavorských a franckých ob-
lastí. Své definitivní ukotvení získal na zá-
kladě údajných zjevení Dítěte Ježíše a Čtr-
nácti sv. Pomocníků, k nimž došlo v letech 
1445/1446 na území cisterciáckého opatství 
Langheim v Horních Francích v bamberské 
diecézi. Od tohoto okamžiku, kdy se také 
zrodilo slavné poutní místo Vierzehnheiligen, 
kult rychle expandoval všemi směry, takže 
na začátku evropských reformací se vyskyto-
val v rozsáhlé oblasti od Dánska po Itálii a od 
Francie po Uhry. Navíc výrazněji než jiné ob-
dobné kulty vzbuzoval zájem společenských 
elit, včetně těch aristokratických a intelektuál-
ních. Práce se zabývá jak vznikem, tak šířením 
kultu Čtrnácti sv. Pomocníků, jakož i analý-
zou fungování hlavních poutních center kultu 
v Horních Francích a Durynsku, ale i v seve-
rozápadočeské Kadani, podporované aristo-
kratickým rodem Hasištejnských z Lobkowicz. 
Samostatná kapitola je věnována expanzi 
kultu do dalších regionů Evropy, zejména pak 
artefaktům reprezentujícím zmíněnou christo-
centrickou dimenzi tohoto fenoménu. Mono-
grafie je koncipována jako interdisciplinární, 
s inovativním využitím literárního a ikonogra-
fického materiálu z širší střední Evropy.
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ČTRNÁCT  

SVATÝCH  

POMOCNÍKŮ 

K pozdně středověké 

spiritual itě el it   

a  jej í  christocentrické 

dimenzi

Petr Hlaváček

Petr Hlaváček je historik, filozof a  editor, stu-
doval na FF UK a Universität Bern. Půso-
bil mimo jiné v Historickém ústavu AV ČR 
(2000–2001) a Centru pro dějiny a kulturu 
střední a východní Evropy v Lipsku (2001 až
2007). Od roku 2008 jakožto koordinátor 
a vědecký pracovník vede Collegium Euro-
paeum – Výzkumnou skupinu pro dějiny ev-
ropského myšlení FF UK & FLÚ AV ČR. Ve 
svém bádání se zabývá především nábožen-
skými a intelektuálními dějinami a rovněž 
problematikou evropské identity ve středo-
věku a raném novověku. V České republice 
a v zahraničí publikoval několik (kolektiv-
ních) monografií a více než stovku studií, 
např. (In)tolerance in European History (2011), 
Die böhmischen Franziskaner im ausgehenden 
 Mittelalter (2011), Intelektuál ve veřejném pro-
storu. Vzdělanost, společnost, politika (2012), Ka-
cířská univerzita. Osobnosti pražské utrakvistické 
univerzity 1417–1622 (2013) nebo České vize Ev-
ropy? (2014). Kniha o Čtrnácti svatých Po-
mocnících je upravenou verzí jeho habilitační 
práce předložené roku 2014 na FF UK.
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cisterciáckého opatství Langheim v Horních Francích v bamberské diecézi. Od 
tohoto okamžiku, kdy se také zrodilo slavné poutní místo Vierzehnheiligen, se 
kult rychle šířil všemi směry, takže na začátku evropských reformací se vyskytoval 
v rozsáhlé oblasti od Dánska po Itálii a od Francie po Uhry. Navíc výrazněji než 
jiné obdobné kulty vzbuzoval zájem společenských elit, včetně těch aristokratických 
a intelektuálních. Práce se zabývá jak vznikem, tak šířením kultu Čtrnácti sv. Po-
mocníků, jakož i analýzou fungování hlavních poutních center kultu v Horních 
Francích a Durynsku, ale i v severozápadočeské Kadani, podporované aristokratic-
kým rodem Hasištejnských z Lobkowicz. Samostatná kapitola je věnována expanzi 
kultu do dalších regionů Evropy, zejména pak výběru artefaktů reprezentujících 
zmíněnou christocentrickou dimenzi tohoto fenoménu. Monografi e je koncipována 
jako interdisciplinární, s bohatým využitím literárního a ikonografi ckého materiálu 
z širší střední Evropy.

JAKUB DRÁBIK

Mýtus o znovuzrození. Britská unie fašistů a její propaganda

FF UK Praha 2014 | ISBN 978‑80‑7308‑520‑9 | 331 stran česky | resumé anglicky | 290 Kč

Britskou unii fašistů (BUF) založil Sir Oswald Mosley dne 1. října 1932. Třebaže 
se jednalo o největší britskou fašistickou stranu, nikdy se ani vzdáleně nepřiblížila 
významu svého německého a italského protějšku a bez výrazného úspěchu po 
zákazu britské vlády v červnu 1940 ukončila svou činnost. Navzdory tomu se těší 
významnému badatelskému zájmu, což vyplývá zejména z faktu, že ideologové 
BUF byli na rozdíl od jiných hnutí schopni rozvinout ucelenou ideologii a poměrně 
racionální politický program, vycházející z fi lozofi ckého základu, jenž byl založen 
na směsi Lamarckovy genetické teorie, Spenglerových úvahách o úpadku Zápa-
du, Nietzscheho vitalismu a Shawovy vize vzkříšení „nového člověka“. Ústřední 
tematikou ideologie BUF byl mýtus o znovuzrození. Černokošiláči byli naprosto 
přesvědčeni, že „éra demokracie“ je u konce a jejich země potřebuje znovuzrození, 
které může přinést jenom korporativní stát. Stará, zkorumpovaná a prohnilá de-
mokracie měla podle nich být odstraněna a nahrazena novým, kvalitativně lepším 
fašistickým systémem založeným na vůdcovském principu a osobní odpovědnosti. 
Mosleyho muži se viděli jako bojovníci nové éry, elita, jež měla vést národ na cestě 
k návratu zpět na výsluní. Monografi e analyzuje fašistický mýtus o znovuzrození 
v ideologii a propagandě BUF, poukazuje na aktivismus a entusiasmus členů 
hnutí a dokládá, že víra v tento mýtus byla u mnoha z nich autentická. Zejména 

Mgr. Jakub Drábik, Ph.D. (* 1986) vystu
doval historii a v roce 2014 získal na Ústavu 
světových dějin Filozofické fakulty Univer
zity Karlovy titul Ph.D. Během svého studia 
absolvoval řadu badatelských a  studijních 
pobytů ve Velké Británii. V  akademickém 
roce 2013/2014 působil jako Visiting Research 
Scholar na Oxford Brookes University. Ve 
svém výzkumu se zabývá komparativními 
dějinami fašismu, rasovou politikou a mod
erními britskými dějinami.

Britskou unii fašistů (British Union of Fascists)  
založil Sir Oswald Mosley dne 1. října 1932. 
Třebaže se jednalo o největší britskou fašis
tickou stranu, nikdy se ani vzdáleně nepři
blížila významu svého německého a italského 
protějšku a bez výrazného úspěchu po zákazu 
britské vlády v červnu 1940 ukončila svou čin
nost. Navzdory tomu se těší významnému 
badatelskému zájmu, což vyplývá zejména 
z faktu, že ideologové BUF byli na rozdíl od 
jiných hnutí schopni rozvinout ucelenou ide
ologii a poměrně racionální politický program, 
vycházející z filozofického základu, jenž byl 
založen na směsi Lamarckovy genetické teorie, 
Spenglerových úvahách o úpadku Západu, 
Nietzscheho vitalismu a Shawovy vize vzkří
šení „nového člověka“.

Ústřední tematikou ideologie BUF byl mý
tus o znovuzrození. Černokošiláči byli naprosto 
přesvědčeni, že „éra demokracie“ je u konce a je
jich země potřebuje znovuzrození, které může 
přinést jenom korporativní stát. Stará, zkorum
povaná a prohnilá demokracie měla podle nich 
být odstraněna a nahrazena novým, kvalitativně 
lepším fašistickým systémem založeným na 
vůdcovském principu a osobní odpovědnosti. 
Mosleyho muži se viděli jako bojovníci nové éry, 
elita, jež měla vést národ na cestě k návratu zpět 
na výsluní.

Monografie analyzuje fašistický mýtus 
o znovuzrození v ideologii a propagandě BUF, 
poukazuje na aktivismus a entusiasmus členů 
hnutí a dokládá, že víra v tento mýtus byla 
u mnoha z nich autentická. Zejména kapitoly 
popisující různé odznáčky, plakety, přezky, kra
vaty, nášivky, šperky a další předměty s fašis
tickou symbolikou demonstrují to, jak hluboce 
byli Černokošiláči „ponořeni“ do myšlenek 
fašismu na každodenní úrovni, jak silná byla 
jejich víra v přicházející krizi a nevyhnutelnost 
radikálních řešení. Tyto zdánlivě nepodstatné 
drobnosti dokazují, že politický aktivismus 
fašistů přesahoval cokoli, co známe z praxe 
běžných demokratických politických stran, a že 
fašismus byl mnohem nebezpečnější, než se na 
první pohled může zdát.

ISBN 978-80-7308-520-9
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kapitoly popisující různé odznáčky, plakety, přezky, kravaty, nášivky, šperky a další 
předměty s fašistickou symbolikou demonstrují to, jak hluboce byli Černokošiláči 

„ponořeni“ do myšlenek fašismu na každodenní úrovni, jak silná byla jejich víra 
v přicházející krizi a nevyhnutelnost radikálních řešení. Tyto zdánlivě nepodstatné 
drobnosti dokazují, že politický aktivismus fašistů přesahoval cokoli, co známe 
z praxe běžných demokratických politických stran, a že fašismus byl mnohem 
nebezpečnější, než se na první pohled může zdát.

Kapitoly z obecných dějin. Panu profesorovi s láskou…

MARTIN KOVÁŘ – VÁCLAV DRŠKA (EDS.)

FF UK Praha 2014 | ISBN 978‑80‑7308‑521‑6 | 331 stran česky | resumé anglicky | 290 Kč

Tato kolektivní monografi e, již tvoří soubor volně souvisejících statí z dějin diplo-
macie a mezinárodních vztahů, představuje obor světových, respektive obecných 
dějin z mnoha různých úhlů pohledu. Jednotlivé kapitoly potvrzují hlubokou, až 
do středověku zakořeněnou tradičnost řady postupů a stereotypů v mezinárodní 
politice a diplomacii. Zároveň přinášejí poznání, že vedle těchto neustále se upev-
ňujících „rituálů“, které zaručovaly jakousi tendenci k normativnosti ve světové 
politice, neustále existoval, ba dokonce se i rozšiřoval prostor pro samostatnou 
reakci jedince, jež naopak začasté dokázala do této oblasti vnášet neočekávanou dy-
namiku s kladnými i zápornými důsledky. Monografi e poukazuje i na proměnlivost 
obsahu termínu „světové dějiny“ a analyzuje současný sklon ke světové globalizaci, 
prezentovaný nikoli jako něco, co se objevilo v posledních desetiletích, nýbrž jako 
proces s hlubokou historickou ukotveností a systémovou logikou.

MICHAL ULVR

Nukleární společnost ve Spojených státech amerických (1945–1964)

FF UK Praha 2014 | ISBN 978‑80‑7308‑496‑7 | 252 stran česky | resumé anglicky, česky |

255 Kč

Když na začátku srpna roku 1945 oběhly zeměkouli první novinové články o nové 
zbrani neskutečné ničivé síly, která podle všeho fungovala na stejném principu 
jako hvězdy na obloze, celý svět strnul úžasem. Snad nikde neměly zkazky o bombě 
využívající při své explozi „energii vesmíru“ takový dopad jako právě ve Spoje-

Tato kolektivní monografie, již tvoří soubor 
volně souvisejících statí z dějin diplomacie 
a mezinárodních vztahů, představuje obor 
světových, respektive obecných dějin z mnoha 
různých úhlů pohledu. Jednotlivé kapitoly 
potvrzují hlubokou, až do středověku zako-
řeněnou tradičnost řady postupů a stereotypů 
v mezinárodní politice a diplomacii. Zároveň 
přinášejí poznání, že vedle těchto neustále se 
upevňujících „rituálů“, které zaručovaly ja-
kousi tendenci k normativnosti ve světové po-
litice, neustále existoval, ba dokonce se i roz-
šiřoval prostor pro samostatnou reakci jedince, 
jež naopak začasté dokázala do této oblasti 
vnášet neočekávanou dynamiku s kladnými 
i zápornými důsledky. Monografie poukazuje 
i na proměnlivost obsahu termínu „světové 
dějiny“ a analyzuje současný sklon ke světové 
globalizaci, prezentovaný nikoli jako něco, co 
se objevilo v posledních desetiletích, nýbrž 
jako proces s hlubokou historickou ukotve-
ností a systémovou logikou.
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KAPITOLY  

Z OBECNÝCH DĚJIN 

Panu profesorovi  s  láskou…

M. Kovář a V. Drška (eds.)

  
  

  

Kniha Nukleární společnost ve Spojených státech 
amerických (1945–1964) čtenářům představuje 
velmi kontroverzní téma mediálního pokrytí 
jaderného testování a  jeho vliv na americ‑
kou společnost čtyřicátých, padesátých a še‑
desátých let 20. století. Zároveň dokazuje, 
že zástupci americké administrativy úmyslně 
manipulovali s médii, aby rizika jaderného 
zbrojení bagatelizovali, nebo naopak v Ame‑
ričanech vyvolávali pocit strachu, když to po‑
máhalo naplnit jejich osobní ambice.

NUKLEÁRNÍ  

SPOLEČNOST  

VE SPOJENÝCH  

STÁTECH  

AMERICKÝCH  

(1945–1964)

Michal Ulvr

PhDr. Michal Ulvr, Ph.D (* 1982) vystudoval 
obor historie–obecné dějiny na Filozofické fa‑
kultě Univerzity Karlovy v Praze a od roku 
2009 přednáší na Katedře historie Fakulty 
přírodovědně ‑humanitní a pedagogické Tech‑
nické univerzity v Liberci. Přeložil do češtiny 
řadu titulů odborné i populárně naučné lite‑
ratury, mezi nejznámější patří kupříkladu Se 
starou gardou: Na Peleliu a Okinawě a Hitlerland.

ISBN 978-80-7308-496-7
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ných státech amerických, které ji za nemalé investice dvou miliard dolarů během 
válečných roků vyvinuly. V myslích Američanů se ve spojení s jadernou bombou 
snoubila nadšená fascinace s pudovým strachem z neznáma. S prvními články 
o roznětech jaderných bomb nad Hirošimou, Nagasaki a Alamagordem začala ve 
Spojených státech vznikat zcela nová specifi cká společnost, „nukleární společnost“, 
která zůstávala dlouhé roky až na pokraji zájmu odborníků. Během posledních 
dvou dekád se ovšem situace diametrálně změnila a dnes jsou takzvaná „fi fties“ na-
opak obdobím často připomínaným nejen v amerických fi lmech, ale také seriálech 
a literatuře. Dříve přehlížená, údajně „nudná“ dekáda se stala zdrojem vzrušení 
a zájmu. V kombinaci atmosféry strachu, obav z třetí světové války, nukleárního 
holocaustu a příhodné ekonomické situace vznikl ve Spojených státech naprosto 
nový systém mezilidských vztahů a hodnot, jejž do značné míry ovlivňovala média, 
ale také tehdejší establishment. Pomocí dobové tiskové, rozhlasové a audiovizuální 
produkce vztahující se k vývoji a k použití jaderné energie se kniha Michala Ulvra 
snaží rozluštit vzorec, podle něhož se na podobě této „nukleární společnosti“ po-
depsala nezávislá média a pochopitelně i ofi ciální americká administrativa. Kniha 
čtenářům představuje velmi kontroverzní téma mediálního pokrytí jaderného 
testování a jeho vliv na americkou společnost čtyřicátých, padesátých a šedesátých 
let dvacátého století.

JAN KOURA

Zápas o východní Středomoří. Zahraniční politika Spojených států 
amerických vůči Řecku a Turecku v letech 1945–1953

FF UK Praha 2013 | ISBN 978‑80‑7308‑468‑4 | 250 stran česky | resumé anglicky | 250 Kč

Řecko a Turecko patří mezi státy, jejichž historii významně poznamenala studená 
válka. Jejich geostrategická výjimečnost, ještě zvýrazněná výsledky světového kon-
fl iktu z let 1939–1945, zapříčinila, že „zápas“ mezi Spojenými státy a Sovětským 
svazem o vliv v těchto zemích přispěl ke změně americké zahraniční politiky vůči 
SSSR a k přijetí nového strategického konceptu, pro který se vžil název „strategie 
zadržování“ (strategy of containment). Důležitou událostí, jež vedla k větší angažo-
vanosti Spojených států v oblasti východního Středomoří a Blízkého východu, byla 
již íránská krize roku 1946, mající za následek zintenzivnění amerického zájmu 
o dění v Řecku a Turecku. Když na začátku roku 1947 Velká Británie Spojeným 
státům oznámila, že nebude nadále podporovat vlády obou zemí čelících tlaku 

PhDr. Jan Koura, Ph.D. (*  1984) vystudoval 
politologii, mezinárodní vztahy a  historii na 
Fakultě sociálních věd a na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2012 obhá-
jil na Ústavu světových dějin FF UK disertační 
práci a získal titul Ph.D. Během studia absol-
voval řadu badatelských pobytů, především ve 
Spojených státech amerických a  Velké Britá-
nii. V roce 2010 působil jako Visiting Fellow na 
University of St Andrews. V současné době je 
odborným asistentem Semináře nejnovějších 
dějin Ústavu světových dějin FF UK v Praze. 
Tematicky se zabývá nejnovějšími obecnými 
(světovými) dějinami se zaměřením na historii 
Spojených států amerických a  transatlantic-
kých vztahů ve 20. století.
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Řecko a Turecko patří mezi státy, jejichž his-
torii významně poznamenala studená válka. 
Jejich geostrategická výjimečnost, ještě zvý-
razněná výsledky světového konfliktu z  let 
1939–1945, zapříčinila, že „zápas“ mezi Spoje-
nými státy a Sovětským svazem o vliv v těchto 
zemích přispěl ke změně americké zahraniční 
politiky vůči SSSR a k přijetí nového strategic-
kého konceptu, pro který se vžil název „strate-
gie zadržování“ (strategy of containment).

Důležitou událostí, jež vedla k větší anga-
žovanosti Spojených států v  oblasti východ-
ního Středomoří a Blízkého východu, byla již 
íránská krize roku 1946, mající za následek zin-
tenzivnění amerického zájmu o dění v Řecku 
a Turecku. Když na začátku roku 1947 Velká 
Británie Spojeným státům oznámila, že ne-
bude nadále podporovat vlády obou zemí če-
lících tlaku Sovětského svazu a  jeho satelitů, 
stál Washington před rozhodnutím, zda dlou-
hodobý vliv Londýna v této části světa nahradí. 
Nakonec se Američané rozhodli, že Řecku 
a  Turecku v  rámci tzv. Trumanovy doktríny 
poskytnou pomoc, která výrazně dopomohla 
oběma státům udržet si svoji nezávislost.

Autor ve své monografii analyzuje americ-
kou zahraniční politiku vůči Řecku a Turecku 
v letech 1945–1953, jež zařazuje do širšího kon-
textu příčin vzniku studené války, i okolnosti 
vedoucí k  formulaci a  implementaci základ-
ního konceptu zahraniční a bezpečnostní po-
litiky USA v době tohoto konfliktu – strategie 
zadržování. Práce vychází především ze studia 
nevydaných pramenů z  amerických a  brit-
ských archivů, z velkého počtu vydaných do-
kumentů a rozsáhlé odborné literatury.

ZÁPAS  

O VÝCHODNÍ  

STŘEDOMOŘÍ

Zahraniční politika  

Spojených států amerických  

vůči Řecku a Turecku  

v letech 1945–1953

Jan Koura
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Sovětského svazu a jeho satelitů, stál Washington před rozhodnutím, zda dlouho-
dobý vliv Londýna v této části světa nahradí. Nakonec se Američané rozhodli, že 
Řecku a Turecku v rámci tzv. Trumanovy doktríny poskytnou pomoc, která výrazně 
dopomohla oběma státům udržet si svoji nezávislost. Autor ve své monografi i 
analyzuje americkou zahraniční politiku vůči Řecku a Turecku v letech 1945–1953, 
již zařazuje do širšího kontextu příčin vzniku studené války, i okolnosti vedoucí 
k formulaci a implementaci základního konceptu zahraniční a bezpečnostní politiky 
USA v době tohoto konfl iktu – strategie zadržování. Práce vychází především ze 
studia nevydaných pramenů z amerických a britských archivů, z velkého počtu 
vydaných dokumentů a rozsáhlé odborné literatury.

RADKA ŠUSTROVÁ

Pod ochranou protektorátu. Projekt Kinderlandverschickung 
v Čechách a na Moravě: politika, každodennost a paměť,
1940–1945

FF UK Praha 2012 | ISBN 978‑80‑7308‑424‑0 | 318 stran česky | resumé anglicky,

německy | 290 Kč

Letecké bombardování Německa spojeneckými silami v roce 1940 podnítilo nacis-
tické představitele k obnovení projektu, jenž vešel do povědomí pod názvem Erwei-
terte Kinderlandverschickung („vysílání dětí na venkov“, KLV). Práce je věnována 
v českém prostředí takřka neznámému fenoménu z let druhé světové války, v jehož 
rámci německé úřady evakuovaly děti z průmyslových měst na západě a severozá-
padě Německa, ohrožených leteckým bombardováním. Velká část dětí přijížděla do 
Protektorátu Čechy a Morava, kde žila ve zvláštních výchovných zařízeních pod 
vedením Hitlerjugend. Kniha se snaží postihnout třemi různými úhly pohledu pro-
jekt, který zasáhl přibližně 2,3 milionu německých dětí. Politické pozadí realizace 
projektu na říšské a protektorátní úrovni doplňují témata z každodenního života, 
sociálně -historická sonda přibližující realitu výchovného zařízení a dětské válečné 
prožitky. Závěrečná analýza poválečných interpretací KLV vycházející z metodologie 
paměťových studií nahlíží problematiku KLV v kontextu německého vyrovnávání 
se s nacistickou minulostí. Oproti tradičním vyprávěním o Protektorátu Čechy 
a Morava usiluje kniha o zhodnocení odlišné válečné zkušenosti a modifi kaci 
obrazu protektorátního období.

Letecké bombardování Německa spojenec‑
kými silami v roce 1940 podnítilo nacistické 
představitele k  obnovení projektu, jenž ve‑
šel do povědomí pod názvem Erweiterte Kin-
derlandverschickung („vysílání dětí na venkov“, 
KLV). Práce je věnována v českém prostředí 
takřka neznámému fenoménu z let druhé svě‑
tové války, v jehož rámci německé úřady eva‑
kuovaly děti z průmyslových měst na západě 
a severozápadě Německa, ohrožených letec‑
kým bombardováním. Velká část dětí přijíž‑
děla do Protektorátu Čechy a Morava, kde 
žila ve zvláštních výchovných zařízeních pod 
vedením Hitlerjugend. Kniha se snaží po‑
stihnout třemi různými úhly pohledu projekt, 
který zasáhl přibližně 2,3 milionu německých 
dětí. Politické pozadí realizace projektu na 
říšské a protektorátní úrovni doplňují témata 
z  každodenního života, sociálně ‑historická 
sonda přibližující realitu výchovného zaří‑
zení a dětské válečné prožitky. Závěrečná ana‑
lýza poválečných interpretací KLV vycháze‑
jící z metodologie paměťových studií nahlíží 
problematiku KLV v kontextu německého vy‑
rovnávání se s nacistickou minulostí. Oproti 
tradičním výkladům o  Protektorátu Čechy 
a Morava usiluje kniha o zhodnocení odlišné 
válečné zkušenosti a modifikaci obrazu pro‑
tektorátního období.

PhDr. Radka Šustrová (* 1986), vystudovala 
obory historie a politologie na Filozofické fa‑
kultě Univerzity Karlovy v Praze. V současné 
době je doktorandkou v Ústavu českých dě‑
jin FF UK a historičkou v Památníku Lidice. 
Rovněž působí jako asistentka redakce časo‑
pisu Střed. Časopis pro mezioborová studia střední 
Evropy 19. a 20. století, který vydává Masarykův 
ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Ve svém badatel‑
ském zaměření se orientuje na problematiku 
dětí a mládeže za druhé světové války, sociální 
politiku a německou menšinu v Protektorátu 
Čechy a Morava.

Absolvovala řadu zahraničních pobytů fi‑
nancovaných programem Aktion, DAAD, Čes‑
ko ‑německým fondem budoucnosti a Česko‑

‑německou komisí historiků.
V letech 2010–2011 spolupracovala na pro‑

jektu Eugenics and Restorative Justice. The 
politics of reparations for involuntary ster‑
ilizations in Germany, the Czech Republic 
and Norway, jehož nositelem byla Leibniz‑

‑Universität Hannover. V  současnosti je řeši‑
telkou projektu Proměny rodinné politiky od 
Protektorátu Čechy a Morava po lidově demo‑
kratické Československo, 1939–1989 podpoře‑
ného Grantovou agenturou Univerzity Karlovy.
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JAN HÁLEK

Rakouská diplomacie 1848–1852. Zahraniční politika Felixe knížete 
Schwarzenberga

FF UK Praha 2011 | ISBN 978‑80‑7308‑367‑0 | 428 stran česky | resumé anglicky,

německy | 370 Kč

Revoluční rok 1848 znamenal pro habsburskou monarchii nejen vnitřní, ale i za-
hraničněpolitické ohrožení. Rakouská diplomacie byla v tomto období určována 
třemi směry, které se navzájem prolínaly – tzv. německou otázkou, bojem proti 
uherské revoluci a rakouskými aktivitami na Apeninském poloostrově. To mělo 
rozhodující vliv na politiku Felixe knížete Schwarzenberga, který v listopadu roku 
1848 nastoupil do úřadu ministerského předsedy (1848–1852). Pro jeho působení 
v čele vídeňské vlády byla proto charakteristická především snaha zajistit jednotu 
a velmocenské postavení habsburské monarchie, přičemž jeho hlavním cílem 
bylo uchovat Rakousko jako konzervativní evropskou velmoc. Kniha Jana Hálka 
podrobně mapuje jak rakouskou politiku, tak pokusy o sjednocení německých 
států v letech 1848–1852 a formování německého nacionalismu. Problematiku 
Schwarzenbergovy diplomacie sleduje v celoevropském kontextu, s důrazem na 
politiku supervelmocí.

JAROMÍR SOUKUP

Britové v Porýní. Britská okupace Kolínské zóny v letech 1918–1926

FF UK Praha 2011 | ISBN 978‑80‑7308‑365‑6 | 208 stran česky | resumé anglicky | 220 Kč

Od uzavření příměří v listopadu 1918 do podpisu versailleské mírové smlouvy 
v červnu 1919 potřebovaly dohodové mocnosti zajistit, aby se Německo nevrátilo 
k bojovým akcím. Z tohoto důvodu se dohodly na okupaci levého břehu Rýna, tedy 
území, jež se mělo v případě německého útoku stát „nárazníkovým pásmem“. Tento 
problém se řešil rovněž na Pařížské mírové konferenci, na níž Francie prosadila 
další okupaci Porýní jako záruku toho, že Německo bude plnit povinnosti vyplý-
vající z mírové smlouvy. Britská okupace Porýní byla vzhledem k politice, již do té 
doby Londýn zastával, v řadě ohledů překvapivá. Aktivní účastí v různých mezi-
spojeneckých komisích chtěli Britové především dosáhnout změn Versailleského 
mírového systému. Kniha si všímá zvláště tří rovin této problematiky: rozhodování 
o osudu okupovaných oblastí na mezinárodní úrovni, dopadů těchto rozhodnutí 
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na činnost různých mezispojeneckých institucí a jejich účinků pro život v Kolínské 
zóně s důrazem na analýzu soužití Britů a Němců a na analýzu každodenního 
života vojáků Britské rýnské armády.

DRAHOMÍR SUCHÁNEK

Imperium et sacerdotium. Říšská církev na přelomu prvního 
a druhého tisíciletí

FF UK Praha 2011 | ISBN 978‑80‑7308‑338‑0 | 344 stran česky | resumé anglicky,

německy | 360 Kč

Vztahy královské moci a říšské církve představovaly na přelomu 10. a 11. století 
fenomén, který významně ovlivňoval vývoj Římsko -německé říše. Otonská dynastie 
svojí podporou církevních institucí upevnila vlastní postavení a moc ve společnosti. 
Rostoucí autorita panovníka nalezla svůj vrchol za vlády císařů Oty III. a Jindři-
cha II., kteří se obklopili církevní nobilitou a získali kontrolu nad většinou hlavních 
oblastí života říšské církve. Panovnická moc se opřela o posvátnost osoby krále, kte-
rý vykonával vládu z přímého Božího pověření. Monografi e Drahomíra Suchánka 
zachycuje proces ovládnutí říšské církve panovníkem a objasňuje základní příčiny, 
které růst královské autority v církvi a ve společnosti provázely.

ONDŘEJ HOUSKA

Praha proti Římu. Československo ‑italské vztahy v letech 1922–1929

FF UK Praha 2011 | ISBN 978‑80‑7308‑340‑3 | 216 stran česky | resumé anglicky | 240 Kč

Kniha se věnuje československo -italským vztahům od nástupu fašismu do konce 
dvacátých let, tématu, kterému zatím historiografi e věnovala jen minimální pozor-
nost. Praha a Řím se přitom v této době staly hlavními konkurenty v zápase o zisk 
politické a hospodářské převahy ve střední a jihovýchodní Evropě. Obě země měly 
v tomto prostoru dalekosáhlé záměry. Československo usilovalo o upevnění statu 
quo daného pařížskými mírovými smlouvami a v této souvislosti se chtělo profi lo-
vat jako jakýsi vůdce malých a středních nástupnických států Rakouska -Uherska. 
Itálie region střední a jihovýchodní Evropy naopak považovala za přirozenou 
oblast svého mocenského vlivu, navíc se postupem času stále víc přikláněla na 
stranu revizionistických zemí. Praha a Řím sice v roce 1924 podepsaly smlouvu 
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o přátelství, nedokázaly ale najít základnu pro vzájemnou spolupráci. Monografi e 
Praha proti Římu na základě rozsáhlého studia archivních materiálů zaplňuje 
jedno z největších bílých míst, které v dějinách zahraniční politiky meziválečného 
Československa dosud přetrvávalo.

JAKUB RÁKOSNÍK

Sovětizace sociálního státu. Lidově demokratický režim a sociální 
práva občanů v Československu 1945–1960

FF UK Praha 2010 | ISBN 978‑80‑7308‑303‑8 | 504 stran česky | resumé anglicky | 395 Kč

Práce postihující klíčové období formování československého sociálního státu, jehož 
důsledky jsou patrny do dnešních dní, je rozčleněna do tří tematických okruhů. Prv-
ní se zabývá především sociologickou teorií a standardními typologiemi sociálního 
státu, do jejichž rámce zařazuje východoevropský model, importovaný do ČSR po 
roce 1951. Druhý je věnován společenským procesům, jež ovlivňovaly možnosti 
sociální politiky a institucionální výstavbu sociálního státu. Jedná se především 
o analýzu proměn politického systému, hospodářství a sociální struktury. Autor 
věnuje zvláštní pozornost problematice mobilizace pracovních sil, která představuje 
základní determinantu podoby sociálního zabezpečení v tomto období. Třetí část 
knihy je analýzou jednotlivých institutů sociální ochrany obyvatelstva a tendencí 
jejich dlouhodobého vývoje. Jde především o problematiku sociálního pojištění, 
sociální pomoci, zdravotnictví či bytové politiky. Na základě studia pramenného sta-
tistického materiálu je vývoj v Československu zařazen do obecnějšího evropského 
kontextu. Kniha do jisté míry překvapivě ukazuje, že i po roce 1948 dokázala ČSR 
v některých ukazatelích dosahovat vynikajících výsledků; celkově však její sociálně 
zabezpečovací systém začal ztrácet efektivitu, a to zvláště s rostoucími problémy 
plánované ekonomiky od konce padesátých let.
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JAN SÝKORA

Ekonomické myšlení v Japonsku

FF UK Praha 2010 | ISBN 978‑80‑7308‑309‑0 | 200 stran česky | resumé anglicky,

japonsky | 210 Kč

Na počátku 20. století bylo Japonsko jedinou asijskou zemí, jež nebyla součástí 
světového koloniálního panství. Až do konce druhé světové války bylo navíc jedinou 
zemí mimo západní kulturní okruh, která úspěšně prošla procesem modernizace 
a zařadila se mezi světové velmoci. Jan Sýkora ve své práci ukazuje, že hospodářský 
model, díky němuž se Japonsko dokázalo v historicky krátké době vyrovnat vyspě-
lým západním zemím, není pouze produktem západního ekonomického myšlení, 
které Japonsko systematicky přebíralo od sedmdesátých let 19. století, ale má své 
kořeny v předmoderním intelektuálním diskurzu o podstatě osvícené vlády. Čtenáři 
se proto seznámí s procesem formování ekonomické společnosti a se způsobem, 
jakým se rozvoj zbožně peněžních vztahů odrážel v myšlení japonských intelek-
tuálů v období Tokugawa (1603–1868). Zvláštní pozornost je věnována kořenům 
ekonomického nacionalismu, jenž se stal základem hospodářské expanze Japonska 
koncem 19. a ve 20. století.

Připravujeme:

DANIEL BARÁNEK

Židé na Frýdecku a Místecku. Židovské společenství a jeho tvůrci

„Jó, tam za Kanálem a za Velkou louží…“ Kapitoly z dějin Anglie 
(Velké Británie), jejího impéria a Spojených států amerických

STANISLAV TUMIS (ED.)

JAKUB ŠLOUF

Spřízněni měnou. Genealogie plzeňské revolty 1. června 1953
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Dosud vyšlo:

JIŘÍ BURIÁNEK – SIMONA PIKÁLKOVÁ – ZUZANA PODANÁ

Násilí na mužích. Sonda do zákoutí partnerských vztahů

FF UK Praha 2014 | ISBN 978‑80‑7308‑545‑2 | 110 stran česky | resumé anglicky | 175 Kč

Specifi cký zdroj ohrožení dnešních mužů násilím představuje chování jejich part-
nerek v intimních vztazích. Ačkoli hlavní těžiště případných útoků spočívá ve 
střetech s ostatními muži, většinou neznámými, zhruba každý desátý muž se ve 
svém životě setkal rovněž s fyzickým atakem od vlastní partnerky. V reprezenta-
tivním šetření českých mužů se zjistilo, že více než 5 % zažilo v posledních pěti 
letech nějaký druh fyzického útoku ze strany manželky či partnerky. Ačkoli tato 
čísla nejsou dramaticky vysoká, vypovídají přesvědčivým způsobem o existenci 
problému a svým způsobem legitimizují i vydání první systematické publikace 
na toto téma u nás. Protože ve výzkumu zjišťujeme, že většinou jde o poměrně 
vážné incidenty, nelze tento fenomén podceňovat. Psychické násilí navíc zasahuje 
ještě větší podíl mužů, jakkoli je těžké v této oblasti stanovit nějakou hranici 

„normálu“, zejména pokud jde o „běžné partnerské“ hádky, o projevy žárlivosti nebo 
nadměrné kontroly. V každém případě je za násilí nutno považovat jakékoli formy 
směřující k poškozování, k zneužívání, k vydírání nebo k jinému zneužití moci, ať 
již jde o opakované a systematické týrání fyzické, sexuální, psychologické, nebo 
ekonomické. Fakta o tom, že muži bývají obětí domácího násilí prakticky stejně 
často jako ženy, vyvolávají již téměř čtyřicet let vášnivé spory mezi feministickou 
kriminologií a zastánci hypotézy „genderové symetrie“. Tato kniha si neklade za 
cíl tento spor rozhodnout, ukazuje ovšem nelehkou pozici českých mužů i kon-
krétní obtíže pomoci případným obětem. Domácí násilí přitom zasahuje všechna 
sociální prostředí a jeho výskyt zřejmě do velké míry souvisí s osobnostními 

HUMANITAS
Ediční řada pro práce oborů věd o společnosti a věd o vzdělávání, řídí Mgr. Petr Lupač, Ph.D.

Specifický zdroj ohrožení dnešních mužů ná-
silím představuje chování jejich partnerek 
v intimních vztazích. Ačkoli hlavní těžiště 
případných útoků spočívá ve střetech s ostat-
ními muži, většinou neznámými, zhruba kaž - 
dý desátý muž se ve svém životě setkal rov-
něž s fyzickým atakem od vlastní partnerky. 
V reprezentativním šetření českých mužů se 
zjistilo, že více než 5 % zažilo v posledních 
pěti letech nějaký druh fyzického útoku ze 
strany manželky či partnerky. Ačkoli tato 
čísla nejsou dramaticky vysoká, vypovídají 
přesvědčivým způsobem o existenci pro-
blému a svým způsobem legitimizují i vydání 
první systematické publikace na toto téma 
u nás. Protože ve výzkumu zjišťujeme, že vět-
šinou jde o poměrně vážné incidenty, nelze 
tento fenomén podceňovat. Psychické násilí 
navíc zasahuje ještě větší podíl mužů, jakkoli 
je těžké v této oblasti stanovit nějakou hra-
nici „normálu“, zejména pokud jde o „běžné 
partnerské“ hádky, o projevy žárlivosti nebo 
nadměrné kontroly. V každém případě je za 
násilí nutno považovat jakékoli formy smě-
řující k poškozování, k zneužívání, k vydí-
rání nebo k jinému zneužití moci, ať již jde 
o opakované a systematické týrání fyzické, 
sexuální, psychologické, nebo ekonomické.
Fakta o tom, že muži bývají obětí domácího 
násilí prakticky stejně často jako ženy, vy-
volávají již téměř čtyřicet let vášnivé spory 
mezi feministickou kriminologií a zastánci 
hypotézy „genderové symetrie“. Tato kniha 
si neklade za cíl tento spor rozhodnout, uka-
zuje ovšem nelehkou pozici českých mužů 
i konkrétní obtíže pomoci případným obě-
tem. Domácí násilí přitom zasahuje všechna 
sociální prostředí a jeho výskyt zřejmě do 
velké míry souvisí s osobnostními charak-
teristikami partnerky a s průběhem manžel-
ských krizí a konfliktů.
Kniha nabízí čtenáři seriózní sociologickou 
analýzu, v níž lze však za řečí čísel tušit ce-
lou řadu dramatických osudů.

NÁSILÍ  

NA MUŽÍCH

Sonda do zákoutí

partnerských vztahů

Jiří Buriánek

Simona Pikálková

Zuzana Podaná

ISBN 978-80-7308-545-2

Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. (* 1950) 
vedl v letech 1992–2013 katedru sociologie 
na FF UK v Praze. Několikrát byl zvolen 
předsedou Masarykovy české sociologické 
společnosti, v současné době je členem vý-
boru Evropské kriminologické společnosti 
a Rady vědeckých společností AV ČR. Na-
psal dvě teoreticko -metodologické mono-
grafie (Systémová sociologie? Problémy, předpo-
klady, perspektivy, 1983 a Systémová sociologie: 
Problém operacionalizace, 1994), učebnici   
Sociologie (3. vyd. 2008) a množství odbor-
ných článků či kapitol v monografiích (In-
timate Partner Violence, 2013). Podílí se na 
další vlně mezinárodního výzkumu delik-
vence mládeže ISRD3 a zabývá se otáz-
kami pocitu bezpečí občanů a obavami 
z korupce.

Mgr. Simona Pikálková, Ph.D. (* 1974) 
se věnuje sociologickým aspektům vzdělá-
vání a trhu práce a srovnávacím analýzám 
vzdělávání v evropských zemích. V letech 
2003–2004 byla koordinátorkou meziná-
rodního projektu pro ČR International Vi-
olence Against Women Survey, který se za-
býval násilím na ženách v mezinárodní 
perspektivě. Je spoluautorkou monografie 
Intimate Partner Violence (2013).

Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D. (* 1980) pů-
sobí na katedře sociologie FF UK jako od-
borná asistentka. Věnuje se kriminologic-
kému výzkumu se zaměřením na domácí 
násilí, stalking a delikvenci a viktimizaci 
mládeže. Výsledky své diplomové práce 
o násilí v intimních vztazích publikovala 
v Sociologickém časopise (3/2010), její diser-
taci o delikvenci mládeže vydala Hlávkova 
nadace a má již celou řadu studií publiko-
vaných v zahraničí.
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charakteristikami partnerky a s průběhem manželských krizí a konfl iktů. Kniha 
nabízí čtenáři seriózní sociologickou analýzu, v níž lze však za řečí čísel tušit celou 
řadu dramatických osudů.

MARTIN KOPECKÝ

Vzdělávání dospělých mezi politikou, ekonomikou a vědou. Politika 
vzdělávání a učení se dospělých v éře globálního kapitalismu

FF UK Praha 2013 | ISBN 978‑80‑7308‑493‑6 | 174 stran česky | resumé anglicky | 190 Kč

Vzdělávání dospělých se v současné době stalo globálním fenoménem a patří 
k proklamovaným prioritám rozhodujících ekonomických a politických aktérů 
soudobého světa. Z oblasti, která byla od 19. století chápána především jako sféra 
snah o spravedlivější společnost a seberealizaci, se v posledních desetiletích stal 
předmět politik sledujících cíle ekonomického růstu a adaptace lidí na podmínky 
globálního kapitalismu. Publikace zkoumá, jakými cestami se tak stalo, ukazuje 
na sociální důsledky uvedených skutečností a zamýšlí se nad možností formulace 
alternativ aktuálně převládajících podob vzdělávání dospělých. Sociálně a kulturně 
kritický přístup uplatněný v publikaci není aplikován jen na vzdělávací politiku, 
ale i v širším kontextu veřejných politik (mj. sociální) a rozboru dalších oblastí, 
v nichž vzdělávání a učení se dospělých hrají významnou roli (např. pracovní život 
nebo občanství). Zachycen je rovněž problém ekonomizace vzdělávání a jeho role 
v ospravedlňování sociálních nerovností. Hlavní inspirací pro uplatněný přístup 
je kritická teorie společnosti.

SANDRA KREISSLOVÁ

Konstrukce etnické identity a kolektivní paměti v biografických 
vyprávěních českých Němců. Na příkladu vzpomínek Němců na 
Chomutovsku

FF UK Praha 2013 | ISBN 978‑80‑7308‑486‑8 | 194 stran česky | resumé anglicky, 

německy | 240 Kč

Monografi e se zabývá problematikou konstrukce etnické identity a kolektivní 
paměti, jež je sledována na pozadí biografi ckých vyprávění nejstarší (mezi)válečné 
generace českých Němců, kteří po nuceném vysídlení většiny německy hovořícího 

Vzdělávání dospělých se v současné době 
stalo globálním fenoménem, patří k pro-
klamovaným prioritám rozhodujících 
ekonomických a  politických aktérů sou-
dobého světa. Z  oblasti, která byla od 
19.  století chápána především jako sféra 
snah o  spravedlivější společnost a  se-
berealizaci, se v  posledních desetiletích 
stal předmět politik sledujících cíle eko-
nomického růstu a adaptace lidí na pod-
mínky globálního kapitalismu. Publi-
kace zkoumá, jakými cestami se tak stalo, 
ukazuje na sociální důsledky uvedených 
skutečností a  zamýšlí se nad možností 
formulace alternativ aktuálně převláda-
jících podob vzdělávání dospělých. So-
ciálně a  kulturně kritický přístup uplat-
něný v  pub likaci není aplikován jen na 
vzdělávací politiku, ale i  v  širším kon-
textu veřejných politik (mj. sociální) a roz-
boru dalších oblastí, v nichž vzdělávání 
a učení se dospělých hrají významnou roli 
(např. pracovní život nebo občanství). Za-
chycen je rovněž problém ekonomizace 
vzdělávání a jeho role v ospravedlňování 
sociálních nerovností. Hlavní inspirací pro 
uplatněný přístup je kritická teorie společ-
nosti.

VZDĚLÁVÁNÍ 

DOSPĚLÝCH 

MEZI POLITIKOU, 

EKONOMIKOU 

A VĚDOU

Politika vzdělávání  

a učení se dospělých  

v éře globálního kapitalismu

Martin Kopecký

ISBN 978-80-7308-493-6

Martin Kopecký (* 1977) vystudoval an-
dragogiku na FF UK v Praze. Zaměřuje se  
na sociologii a filosofii vzdělávání, věnuje 
se rovněž otázkám globalizace vzdělávací 
politiky. Od roku 2004 působí jako odbor - 
ný asistent na Katedře andragogiky a per-
sonálního řízení FF UK v Praze. Je auto-
rem monografie Sociální hnutí a vzdělávání 
dospělých (2004) a  řady studií a  článků 
z oblasti vzdělávání dospělých; vedl tým 
autorů kolektivní monografie Vědění a učení 
v globalizovaném světě: aktéři a změny (2013). 
Je členem Evropské společnosti pro vý-
zkum vzdělávání dospělých (ESREA).
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Monografie se zabývá problematikou kon-
strukce etnické identity a kolektivní paměti, 
jež je sledována na pozadí biografických vy-
právění nejstarší mezi/válečné generace čes-
kých Němců, kteří po nuceném vysídlení 
většiny německy hovořícího obyvatelstva 
z Československa po roce 1945 zůstali z růz-
ných důvodů v zemi svého původu, v tomto 
případě konkrétně v  oblasti Chomutovska. 
Kniha se pokouší odkrýt kolektivně sdílené 
obrazy minulosti a  významné identifikační 
atributy, jimiž aktéři tohoto vzpomínkového 
společenství formují svou etnickou identitu. 
Vzhledem k pohnutým dějinám 20. století, je-
jichž očitými svědky se tito vypravěči stali, se 
jako klíčové ukazují vzpomínky na válečné 
a poválečné dění, kdy se důležitou kompo-
nentou kolektivní paměti a identity dané ge-
nerační skupiny stalo především vyrovnávání 
se s traumatem viníků a obětí. Dále kniha za-
chycuje možné podoby konstrukce etnické 
identity u  zástupců následujících dvou ge-
nerací, kteří se nacházejí na pomezí „češství“ 
a „němectví“ nebo se již od německého pů-
vodu svých předků definitivně odklonili.

KONSTRUKCE  

ETNICKÉ IDENTITY  

A KOLEKTIVNÍ PAMĚTI 

V BIOGRAFICKÝCH 

VYPRÁVĚNÍCH  

ČESKÝCH NĚMCŮ

Na příkladu vzpomínek  

Němců na Chomutovsku

Sandra Kreisslová

PhDr. Sandra Kreisslová, Ph.D. vystudovala 
etnologii na Filozofické fakultě Univerzity Kar-
lovy, kde obhájila disertační práci na téma Kon-
strukce kolektivní identity a kolektivní paměti 
v  biografických vyprávěních českých Němců 
(2011). Zabývá se výzkumem identitárních 
a vzpomínkových konstrukcí, které sleduje na 
příkladu osudu německojazyčného obyvatel-
stva pohraničních oblastí českých zemí a vzpo-
mínání na období komunismu. Působí jako 
odborná asistentka na katedře psychologie PEF 
ČZU v Praze, kde vyučuje etnologii.

ISBN 978-80-7308-484-4
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obyvatelstva z Československa po roce 1945 zůstali z různých důvodů v zemi 
svého původu, v tomto případě konkrétně v oblasti Chomutovska. Hlavním zá-
měrem je odkrýt kolektivně sdílené obrazy minulosti a významné identifi kační 
atributy, jimiž aktéři tohoto vzpomínkového společenství formují svou etnickou 
identitu. Vzhledem k pohnutým dějinám 20. století, jejichž očitými svědky se tito 
vypravěči stali, se jako klíčové ukazují vzpomínky na válečné a poválečné dění, kdy 
se důležitou komponentou kolektivní paměti a identity dané generační skupiny 
stalo především vyrovnávání se s traumatem viníků a obětí. Dále kniha zachycuje 
možné podoby konstrukce etnické identity u zástupců následujících dvou generací, 
kteří se nacházejí na pomezí češství a němectví nebo se již od německého původu 
svých předků defi nitivně odklonili.

NAĎA SOUKUPOVÁ

Vědomí a svoboda. L. S. Vygotskij a jeho teorie lidské psychiky

FF UK Praha 2012 | ISBN 978‑80‑7308‑438‑7 | 136 stran česky | resumé anglicky | 190 Kč

Běloruský psycholog L. S. Vygotskij (1896 až 1934) se do vědy zapsal tzv. kulturně-
historickou teorií, popisující lidskou psychiku jako zprostředkovanou kulturními 
nástroji. Na svou dobu byla Vygotského práce neobyčejně moderní, nicméně již za 
jeho života se stala terčem ideologické kritiky a po jeho smrti byla dokonce zaká-
zána. Znovu začala jeho díla vycházet až na konci padesátých let. V sedmdesátých 
letech jej s nadšením objevil Západ a dnes jsou jeho myšlenky aktivně rozvíjeny 
v řadě oborů, zejména ve vývojové a pedagogické psychologii, ale např. i v me-
zikulturním výzkumu či kognitivní etologii. Kniha se snaží českému čtenáři 
nabídnout první ucelený pohled na Vygotského vědeckou práci. Soustředí se na 
kořeny a zdroje této práce, sleduje její vývoj a představuje hlavní body Vygotského 
koncepce s přednostním zaměřením na kulturněhistorickou teorii. Vygotského život 
a práci autorka zároveň propojuje s dramatickými historickými událostmi v Rusku 
od pádu carské monarchie po stalinský teror přelomu dvacátých a třicátých let.

Mgr. Naďa Soukupová (* 1978) absolvovala na  
Univerzitě Karlově, nejprve základy huma
nitních věd na Fakultě humanitních studií, 
kde pokračovala studiem obecné antropologie, 
a poté psychologii na Filozofické fakultě. Klí
čo vý osobní i profesní význam pro ni měly čtyři 
cesty do Indie v  celkovém rozsahu jednoho 
roku, které její odborný zájem definitivně při
poutaly k otázce lidské přirozenosti ve světle 
našich společných biologických kořenů i  ne
smírné kulturní rozmanitosti. Vygotského teo
rie je pro ni východiskem k účinnému uchopení 
této dvojakosti a hledání cest pro vzájemné po
rozumění. Vedle teoretické a sociokulturní psy
chologie se zabývá také psychologií klinickou 
a forenzní, působí jako vězeňská psycholožka 
a věnuje se soukromé praxi.
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Běloruský psycholog L. S. Vygotskij (1896 až
1934) se do vědy zapsal tzv. kulturněhistoric
kou teorií, popisující lidskou psychiku jako 
zprostředkovanou kulturními nástroji. Na 
svou dobu byla Vygotského práce neoby
čejně moderní, nicméně již za jeho života 
se stala terčem ideologické kritiky a po jeho 
smrti byla dokonce zakázána. Znovu začala 
jeho díla vycházet až na konci padesátých let. 
V  sedmdesátých letech jej s nadšením obje
vil Západ a dnes jsou jeho myšlenky aktivně 
rozvíjeny v řadě oborů, zejména ve vývojové 
a pedagogické psychologii, ale např. i v me
zikulturním výzkumu či kognitivní etologii.
Kniha se snaží českému čtenáři nabídnout 
první ucelený pohled na Vygotského vědec
kou práci. Soustředí se na kořeny a zdroje 
této práce, sleduje její vývoj a  představuje 
hlavní body Vygotského koncepce s  před
nostním zaměřením na kulturněhistorickou 
teorii. Vygotského život a práci autorka zá
roveň propojuje s dramatickými historickými 
událostmi v Rusku od pádu carské monarchie 
po stalinský teror přelomu dvacátých a třicá
tých let.

Vědomí  a sVoboda

L. s.  Vygotski j  

a  jeho teorie  

l idské psychiky

Naďa Soukupová
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HEDVIKA BOUKALOVÁ

Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu 
psychologie

FF UK Praha 2012 | ISBN 978‑80‑7308‑409‑7 | 158 stran česky | resumé anglicky | 210 Kč

Publikace Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu psychologie 
se zabývá vybranými sociálněpsychologickými podmínkami na straně vyšetřované 
osoby, její motivací k účasti v trestním řízení, problematikou sugestibility a také 
úlohou duševních poruch v rámci interakce s vyšetřovatelem a prostředím vy-
šetřování. Další část je zacílena na podmínky na straně vyšetřovatele, přibližuje 
nároky na něj kladené a zdůrazňuje jeho roli při volbě tzv. výslechových technik. 
Zaměřuje se také na oblast výpovědi, na problémové situace v procesu jejího 
získávání a otázku lživé výpovědi, v rámci kapitoly je začleněna i problematika 
doznání. Pozornost je rovněž věnována výskytu sociálního tlaku ve vyšetřování. 
Samostatný oddíl pojednává o konkrétních technikách, včetně vybraných zjištění 
ohledně jejich použití v České republice. Publikaci uzavírá kapitola o analýze 
videozáznamů realizované v rámci psychologické konzultační činnosti v trestním 
řízení, která umožňuje mapovat komunikaci vyšetřovatele s vyšetřovanou osobou 
a poskytovat k ní zpětnou vazbu.

MARTIN STROUHAL

Émile Durkheim, sociolog a pedagog

FF UK Praha 2010 | ISBN 978‑80‑7308‑335‑9 | 196 stran česky | resumé anglicky | 240 Kč

Strouhalova monografie pojednává o Durkheimových předchůdcích na poli sociální 
vědy, o Durkheimovi a jeho epistemologii, sociologické metodě a různých podobách 
uchopení vztahu mezi individuem a společností, zejména v oblasti epistemologie, 
morální filozofie a teorie výchovy. O tomto významném mysliteli téměř neexistuje 
česky psaná odborná literatura. Cílem práce je představit Durkheima jako jednoho 
z posledních systematiků v humanitních vědách, pojmově vybaveného k uchopení 
sociální skutečnosti ve všech jejích aspektech, jako významného myslitele o výchově, 
který neupadl do obecností a schematických humanistických klišé, jako přesvědči-
vého zastánce normativního pojetí pedagogiky a jako poctivého teoretika řešícího 
stále živý problém, jak skloubit princip vědecké objektivity a hodnotové neutrality 
s porozuměním lidské, resp. společenské realitě.
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DANA KASPEROVÁ

Výchova a vzdělávání židovských dětí v protektorátu a v ghettu 
Terezín

FF UK Praha 2010 | ISBN 978‑80‑7308‑327‑4 | 224 stran česky | resumé anglicky | 245 Kč

Studie se zabývá problematikou vzdělávání židovských dětí a mládeže v Protekto-
rátu Čechy a Morava v období let 1939–1941, resp. do léta roku 1942 a výchovnou 
i vzdělávací činností v ghettu Terezín v letech 1941–1945. Autorka na základě 
archivního materiálu sleduje diskriminační opatření uplatněná vůči protektorát-
nímu židovskému obyvatelstvu v oblasti školství a rekonstruuje vývoj omezování, 
respektive zbavování přístupu židovských žáků ke vzdělání na protektorátních 
školách – stranou přitom nezůstává úloha českých úřadů, ani určující politický 
vliv okupačních orgánů v tomto procesu. Diskriminační opatření v protektorát-
ním školství jsou následně komparována s danou problematikou na území třetí 
říše. Dále se věnuje hledání odpovědí na dosud nezpracované problémy výchovy 
a vzdělávání židovských dětí a mládeže v ghettu Terezín, sleduje specifika terezínské 
výchovy i cíle, metody a prostředky výchovné činnosti terezínských vychovatelů 
v každodenní hrůzné realitě ghetta a v neposlední řadě se snaží tematizovat pro-
blém výchovy po Terezínu, respektive po Osvětimi, na pozadí Adornovy teze cíle 
výchovy jako znemožnění opakování tragické zkušenosti holocaustu.

Cena rektora UK 2011 v oborech didakticko ‑pedagogických

ONDŘEJ HUBÁČEK – LENKA OPLETALOVÁ – MARTIN MATĚJŮ

Sociokulturní adaptace malých měst. Kulturní a sociální změny 
v lokální společnosti 1992 až 2008

FF UK Praha 2009 | ISBN 978‑80‑7308‑281‑9 | 133 stran česky + CD ‑ROM | resumé 

anglicky | 245 Kč

Studie představuje výsledky dlouhodobého výzkumu Katedry teorie kultury FF UK 
v letech 1992–2008. Výzkum byl prováděn ve městech Český Krumlov, Blatná a Vel-
ké Meziříčí a zaměřil se na otázky lokální kultury, kulturní změny a sociokulturního 
potenciálu menších měst a možností jeho využití. Cílem studie je upozornit na 
význam často opomíjené role kultury v rozvoji měst. Zahrnuje přehled nejdůleži-
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tějších zjištění z výzkumu, včetně vývojových tendencí po roce 1989 a shodných 
rysů i rozdílů mezi městy. Může sloužit akademickým či výzkumným pracovníkům 
pro srovnání s výsledky jejich vlastního zkoumání, stejně jako inspirace pro další 
výzkumné počínání. Zároveň ale poskytuje informace dobře využitelné jako vodítko 
při hledání řešení řady praktických problémů v životě malých měst, a to nejen těch, 
v nichž tento výzkum probíhal.

Připravujeme:

JITKA LORENCOVÁ

Etika učitelského povolání v postmoderní situaci

MICHAL PETRÁŠEK

Sexuální aktivita v dospívání jako přechodový rituál
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Dosud vyšlo:

JAN WIENDL

Hledači krásy a řádu. Studie a skici k české literatuře 20. století

FF UK Praha 2014 | ISBN 978‑80‑7308‑505‑6 | 305 stran česky | resumé anglicky | 290 Kč

Krása a řád jako atributy ideálního světa, určité představy o společenském uspořá-
dání, jeho duchovním a sociálním založení či jako výraz lyrického tvůrčího gesta 
zformovaného coby jednota vyhraněných protikladů – to jsou ve stručnosti řečeno 
hranice, ve kterých se pohybují „hledači“ tohoto ideálu: básníci, kritici a teoretikové, 
v jejichž díle se markantně projevila snaha defi novat – často polemicky a zpravidla 
s tragickým historickým vyústěním – ideu integrity v napětí mezi svébytností 
uměleckého vyjádření a jeho fi lozofi ckým, náboženským nebo politickým pozadím. 
Východiskem tu jsou diskuse o podobě moderního umění, jeho ideovém založení, 
estetických proměnách a vztahu k sociálním a politickým otázkám, jak je kladla 
levicová avantgarda v polemikách s tradicionálně či konzervativně založenými 
kritiky a uměleckokritickými uskupeními zejména ve dvacátých a třicátých letech 
20. století. Spolu s charakteristikou konceptuálního uvažování takových osobností, 
jako byli F. X. Šalda, Bedřich Fučík, František Götz, Karel Teige nebo Bedřich Václa-
vek, se kniha zabývá také tvůrčím rozvíjením těchto úvah, jak je patrné např. v díle 
Jakuba Demla, Josefa Hory, Vítězslava Nezvala, Konstantina Biebla, Josefa Kosto-
hryze, Jana Čepa či Karla Tomana a Antonína Sovy. Závěrečný oddíl knihy tvoří
literárněkritické portréty vybraných představitelů literatury devadesátých let 
20. století, jejichž tvorba nabízí další z možných odpovědí na otázku po tvůrčím mo-
delování integrálního životního postoje či pocitu v době, v níž převažovala skepse, 
obezřetnost k ideologickým výzvám, ale také důvěra v povahu lyriky, jež obnovuje 
vytrácející se perspektivu integrity – klíčového životního a tvůrčího horizontu.

MNEMOSYNE
Ediční řada pro práce oborů uměnovědných, řídí prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
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HLEDAČI  

KRÁSY A ŘÁDU

Studie a skici  

k české l i teratuře  

20.  století

Jan Wiendl

Krása a  řád jako atributy ideálního světa, 
určité představy o společenském uspořádá
ní, jeho duchovním a sociálním založení či 
jako výraz lyrického tvůrčího gesta zformo
vaného coby jednota vyhraněných protikla
dů – to jsou ve stručnosti řečeno hranice, ve 
kterých se pohybují „hledači“ tohoto ideá
lu: básníci, kritici a  teoretikové, v  jejichž 
díle se markantně projevila snaha defino
vat – často polemicky a zpravidla s  tragic
kým historickým vyústěním – ideu integrity 
v  napětí mezi svébytností uměleckého vy
jádření a  jeho filo zofickým, náboženským 
nebo politickým pozadím. Východiskem 
tu jsou diskuse o podobě moderního umě
ní, jeho ideovém založení, estetických pro
měnách a vztahu k sociálním a politickým 
otázkám, jak je kladla levicová avantgar
da v polemikách s  tradicionálně či konzer
vativně založenými kritiky a  uměleckokri
tickými uskupeními zejména ve dvacátých 
a  třicátých letech 20. století. Spolu s  cha
rakteristikou konceptuálního uvažování 
takových osobností, jako byli F. X. Šalda, 
Bedřich Fučík, František Götz, Karel Teige 
nebo Bedřich Václavek, se kniha zabývá 
také tvůrčím rozvíjením těchto úvah, jak je 
patrné např. v díle Josefa Hory, Vítězslava 
Nezvala, Konstantina Biebla, Josefa Kosto
hryze, Jana Čepa či jak je lze mapovat v díle 
starších básníků Antonína Sovy, Karla To
mana a Jakuba Demla. Závěrečný oddíl kni
hy tvoří literárněkritické portréty vybra
ných představitelů literatury devadesátých 
let 20. století, jejichž tvorba nabízí další 
z možných odpovědí na otázku po tvůrčím 
modelování integrálního životního posto
je či pocitu v době, v níž převažovala skep
se, obezřetnost k ideologickým výzvám, ale 
také důvěra v povahu lyriky, jež obnovuje 
vytrácející se perspektivu integrity – klíčo
vého životního a tvůrčího horizontu. 

Doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. (* 1969) vy
studoval bohemistiku a historii na Filozo
fické fakultě Univerzity Karlovy. V  letech 
1993–1997 byl zaměstnán v Ústavu pro čes
kou literaturu AV ČR, od roku 1997 půso
bí na Filozofické fakultě Univerzity Karlo
vy, kde v roce 2004 spoluzaložil časopis pro 
mezioborová bohemistická studia Slovo 
a smysl. V  letech 1997−2009 byl předsedou 
Společnosti F. X. Šaldy. Působí rovněž jako 
místopředseda správní rady Institutu pro 
studium literatury, o. p. s. Jako editor a au
tor se podílel na kolektivních monografiích 
Víra a výraz (2005, s T. Kubíčkem), „Na téma 
umění a  život“ F. X. Šalda 1867–1937–2007 
(2007, s  T. Kubíčkem a  L.  Merhautem), 
Moderna/Moderny (2013, s  T. Kubíčkem), 
Heslář české avantgardy. Estetické koncepty 
a  proměny uměleckých postupů v  letech 1908 
až 1958 (2011, s  J. Vojvodíkem) a  ediční 
řadě Dějiny nové moderny. Česká literatura 
v  letech 1905–1923 (2010) a Dějiny nové mo-
derny. Lomy vertikál. Česká literatura v letech 
1924–1934 (2014, ved. redaktor V.  Papou
šek). Knižně publikoval mj. mono grafii Vi-
zionáři a vyznavači (2007).

ISBN 978-80-7308-505-6
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EVA BLINKOVÁ PELÁNOVÁ

Německá inspirace v díle Gérarda de Nerval

FF UK Praha 2014 | ISBN 978‑80‑7308‑495‑0 | 234 stran česky | resumé francouzsky, 

německy | 235 Kč

Německá inspirace v díle Gérarda de Nerval identifi kuje intertextové zdroje vrcholných 
próz tohoto francouzského prozaika, básníka a překladatele druhé romantické 
generace. Analýza se soustřeďuje především na dvě povídky ze souboru Dcery 
ohně, Sylvii a Oktavii, na dva příběhy vložené do Cesty do Orientu a na Nervalovy 
poslední prózy, Aurelii a Pandoru. Monografi e odhlíží od psychobiografi ckého 
klíče a naopak se soustřeďuje na kulturní vklad německých textů, které Nerval 
znal – především díky knize O Německu od paní de Staël – a částečně také překládal. 
Vazbu na německou literaturu dokládá topika „spění k ideálu“ a představa dvojího 
světa. V prvním případě je asi zásadní důvěrná znalost Goethova Fausta; dvojí svět 
odkazuje jednak k fantastické lidové inspiraci, jak se s ní Nerval setkal především 
v Bürgerově „Lenoře“, a k Hoff mannovým povídkám.

NICHOLAS SAWICKI

Na cestě k modernosti. Umělecké sdružení Osma a jeho okruh 
v letech 1900–1910

FF UK Praha 2014 | ISBN 978‑80‑7308‑492‑9 | 192 stran česky | resumé anglicky | z ang‑

ličtiny přeložila Pavla Machalíková | 255 Kč

Osma byla jedním z nejvýznamnějších uměleckých sdružení utvářejících se v Praze 
na počátku 20. století. Patřili do ní Vincenc Beneš, Friedrich Feigl, Emil Filla, Max 
Horb, Otakar Kubín, Bohumil Kubišta, Willi Nowak, Emil Pittermann, Antonín 
Procházka a Linka Procházková, vesměs výrazné osobnosti ve vývoji moderní 
malby v Čechách. Kniha je po více než dvaceti letech první monografi í o Osmě jako 
celku, zabývá se jejím vznikem a formováním, jakož i okruhem jejích podpůrců. 
Na základě nového archivního i obrazového materiálu a s ohledem na soudobou 
společenskou a kulturní situaci analyzuje uměleckou tvorbu a činnost skupiny 
v období 1900–1910, od studentských let jejích členů po rozhodující aktivity 
následující první veřejné vystoupení Osmy v roce 1907. Autor rozebírá umělecké 
postupy, názory a cíle, které skupina sdílela na své cestě k modernosti. S přihléd-
nutím k aspektům v její historii, které ještě nebyly v úplnosti zdokumentovány, 
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NĚMECKÁ  

INSPIRACE  

V DÍLE  

GÉRARDA 

DE NERVAL

 

Eva Blinková Pelánová

Německá inspirace v  díle Gérarda de Nerval 
identifikuje intertextové zdroje vrcholných 
próz tohoto francouzského prozaika, básní-
ka a překladatele druhé romantické genera-
ce. Analýza se soustřeďuje především na dvě 
povídky ze souboru Dcery ohně, Sylvii a Okta
vii, na dva příběhy vložené do Cesty do Orien
tu a  na Nervalovy poslední prózy, Aurelii 
a Pandoru. Monografie odhlíží od psychobio - 
grafického klíče a naopak se soustřeďuje na 
kulturní vklad německých textů, které Ner-
val znal – především díky knize O Německu 
od paní de Staël – a částečně také překládal. 
Vazbu na německou literaturu dokládá topi-
ka „spění k ideálu“ a představa dvojího svě-
ta. V prvním případě je asi zásadní důvěrná 
znalost Goethova Fausta; dvojí svět odkazu-
je jednak k fantastické lidové inspiraci, jak 
se s  ní Nerval setkal především v  Bürgero-
vě „Lenoře“, a k Hoffmannovým povídkám.
 Nerval  – stejně jako němečtí romanti-
kové  – upřímně touží pojmout sebe i  svět 
v univerzálním klíči. Pravou poezii pro něj 
zakládá náboženské cítění. „Cesta do hlu-
bin snu“ znamená nemožnost rezignovat na 
metafyzický rámec. Na rozdíl od některých 
německých romantiků je Nerval ovšem ne-
schopen přijmout nějaké z  již existujících 
vyznání a  jeho vize světa nakonec přináší 
zprávu o osamění, metafyzickém exilu bez 
Boha a bez přítele. Nervalovy vrcholné pró-
zy zabydlují především ideální přízraky žen, 
které tuto samotu vlastně generují, protože 
iniciační rituál vyžaduje, aby adept k těmto 

„Sirénám“ stoupal oproštěný od všeho ostat-
ního. Může si ponechat jen svůj sen, ale 
i o ten nakonec přichází.

Eva Blinková Pelánová (* 1978) na FF UK vy-
studovala bohemistiku, germanistiku a fran- 
couzskou filologii. Diplomové práce věno-
vala pražským německým autorům Sieg-
frie du Kapperovi a  Franzi B. Steinerovi. 
Dok torské studium ukončila v  roce 2010 
obhajobou disertace Německá inspirace v díle 
Gérarda de Nerval, za kterou získala oceně-
ní Prix Gallica. Během doktorského stu-
dia přednášela na Ústavu románských stu-
dií FF UK o moderní francouzské literatuře. 
Publikovala studie ve Světě literatury. V sou-
časné době se věnuje překladům krásné li-
teratury a působí na FSV UK a PedF UK.

ISBN 978-80-7308-495-0
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NA CESTĚ  

K MODERNOSTI

Umělecké sdružení  Osma  

a jeho okruh  

v  letech 1900–1910

Nicholas Sawicki

Osma byla jedním z nejvýznamnějších umě‑
leckých sdružení utvářejících se v Praze na po‑
čátku 20. století. Patřili do ní Vincenc Beneš,  
Friedrich Feigl, Emil Filla, Max Horb, Ota‑
kar Kubín, Bohumil Kubišta, Willi Nowak, 
Emil Pittermann, Antonín Procházka a Linka  
Procházková, vesměs výrazné osobnosti ve 
vývoji moderní malby v Čechách. Kniha je 
po více než dvaceti letech první monografií 
o Osmě jako celku, zabývá se jejím vznikem 
a  formováním, jakož i okruhem jejích pod‑
půrců. Na základě nového archivního i obra‑
zového materiálu a s ohledem na soudobou 
společenskou a  kulturní situaci analyzuje 
uměleckou tvorbu a  činnost skupiny v  ob‑
dobí 1900–1910, od studentských let jejích 
členů po rozhodující aktivity následující prv‑
ní veřejné vystoupení Osmy v roce 1907. Au‑
tor rozebírá umělecké postupy, názory a cíle, 
které skupina sdílela na své cestě k  moder‑
nosti. S přihlédnutím k aspektům v její his‑
torii, které ještě nebyly v  úplnosti zdoku‑
mentovány, věnuje pozornost vztahu mezi 
Osmou a  veřejností, resp. pražskými insti‑
tucemi. Zabývá se i  různorodou etnickou 
skladbou skupiny sdružující Čechy, Němce 
a židy, která sama o sobě představovala prů‑
lom do soudobé historické situace jazykově 
a národnostně rozdělené umělecké a kultur‑
ní scény v Praze.

Nicholas Sawicki (* 1974) je americký his‑
torik umění s ukrajinskými předky. Studo‑
val na New York University a na Universi‑
ty of Pennsylvania, kde získal doktorát se 
specializací na dějiny umění 20. století. Pů‑
sobí na katedře umění, architektury a desig‑
nu na Lehigh University v Pensylvánii, kde 
přednáší o moderním a současném umění. 
V  letech 2000–2001 pobýval jako stipendi‑
sta programu Fulbright ‑Hays v Ústavu pro 
dějiny umění FF UK a od té doby se do Pra‑
hy pravidelně vrací v rámci přednáškových 
a badatelských pobytů.

ISBN 978-80-7308-492-9
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věnuje pozornost vztahu mezi Osmou a veřejností, resp. pražskými institucemi. 
Zabývá se i různorodou etnickou skladbou skupiny sdružující Čechy, Němce a Židy, 
která sama o sobě představovala průlom do soudobé historické situace jazykově 
a národnostně rozdělené umělecké a kulturní scény v Praze.

MICHAL KOSÁK

S použitím kalendáře. K bezručovské textologii Oldřicha Králíka

FF UK Praha 2013 | ISBN 978‑80‑7308‑454‑7 | 190 stran česky | resumé anglicky | 245 Kč

Knižní studie vymezuje na bezručovském materiálu a v chronologickém sledu 
etablování a proměny textologických konceptů a edičních postupů Oldřicha Králíka 
(1907–1975). Ústřední problematika je spojena s pojmy Králíkovy „stratigrafi e“, 
synchronie a diachronie či genetické metody. Předpokladem Králíkova přístupu 
je časová atribuce, otázky datace Bezručova díla a jejich prostřednictvím pro-
blematika synchronie a diachronie tak tvoří osu výkladu práce. Práce se věnuje 
i konfrontaci textologických a edičních přístupů Oldřicha Králíka s koncepty jeho 
oponentů. V průběhu sporů si domácí textová kritika defi novala předmět svého 
zájmu, snažila se určit své postavení mezi ostatními vědními disciplínami, přede-
vším lingvistikou, fi lologií a literární vědou, ale i svůj poměr např. k historiografi i. 
Došla též k formulacím základních pracovních postupů. Spory se odehrávaly nejen 
na domácím kolbišti, ale přerostly prostřednictvím Ediční a textologické komise 
při Mezinárodním komitétu slavistů i na půdu mezinárodní a jejich výsledky se 
promítly i do příručky tzv. praktické textologie Editor a text z roku 1971, která 
ovlivňuje domácí ediční praxi dodnes.

EVA FORSTOVÁ

Knihy podle norem. Kulturní instituce v systému řízené kultury. 
Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění

FF UK Praha 2013 | ISBN 978‑80‑7308‑450‑9 | 174 stran česky | resumé anglicky | 230 Kč

Práce Knihy podle norem se zabývá proměnou nakladatelské sféry po přijetí vydava-
telského zákona v roce 1949 až do vzniku Státního nakladatelství krásné literatury, 
hudby a umění v roce 1953. Tehdy došlo k takové centralizaci řízení, jaká umožnila 
aplikovat na vydavatelskou činnost ideologické a výrobní normy, jejichž prostřednic-
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Michal Kosák (* 1977) vystudoval bohemis
tiku na FF UK v Praze, kde též absolvoval 
doktorské studium. V roce 2002–2003 půso
bil na SPbGU, od roku 2003 pracuje v edič
ním a  textologickém oddělení Ústavu pro 
českou literaturu AV ČR a od roku 2001 re
dakčně a edičně spolupracuje s nakladatel
stvím Triáda. Edičně připravil např. svazky 
poezie Josefa Friče (2003), Pavla Janské
ho (2005), Čana (2007, 2008, 2009), s Jiřím 
Flaišmanem pak druhé vydání příručky Edi-
tor a  text  (2006), výbory z prací Miroslava 
Červenky (2009), Jiřího Brabce (2009) ad. 
Je též autorem knihy Podoby textologie (2010, 
spolu s  J. Flaišmanem). V  ÚČL se spolu 
s kolegy podílel na projektu internetové da
tabáze české poezie 19. a 20. století Česká 
elektronická knihovna, dále participuje na 
přípravě Kritické hybridní edice, redakci 
edice Varianty a  elektronické Edice  E. Pu
blikoval např. v časopisech Česká literatura, 
Slovo a smysl, Kritická Příloha Revolver Revue, 
Revolver Revue či v internetovém periodiku 
Echa (www.ipsl.cz/echa).

isbn 978-80-7308-454-7

S použitím kalendáře

k bezručovské textologii  

oldřicha král íka

Michal Kosák

Knižní studie vymezuje na bezručovském 
materiálu a v chronologickém sledu etablo
vání a  proměny textologických konceptů 
a edičních postupů Oldřicha Králíka (1907 
až 1975). Ústřední problematika je spojena 
s pojmy Králíkovy „stratigrafie“, synchronie 
a  diachronie či genetické metody. Předpo
kladem Králíkova přístupu je časová atribu
ce, otázky datace Bezručova díla, jejich pro
střednictvím tak problematika synchronie 
a diachronie tvoří osu výkladu knihy.
Práce se věnuje i konfrontaci textologických 
a edičních přístupů Oldřicha Králíka s kon
cepty jeho oponentů. V průběhu sporů si do
mácí textová kritika definovala předmět své
ho zájmu, snažila se určit své postavení mezi 
ostatními vědními disciplínami, především 
lingvistikou a literární vědou, ale i  svůj po
měr např. k historiografii. Došla též k formu
lacím základních pracovních postupů. Spo
ry se odehrávaly nejen na domácím kolbišti, 
ale přerostly prostřednictvím Ediční a texto
logické komise při Mezinárodním komitétu 
slavistů i  na půdu mezinárodní a  jejich vý
sledky se promítly i do příručky tzv. praktic
ké textologie Editor a text z roku 1971, která 
ovlivňuje domácí ediční praxi dodnes.
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Eva Forstová (* 1960) absolvovala v  roce 
1983 obor vnitřní obchod na Vysoké škole 
ekonomické v Praze. V roce 2012 obhájila 
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 
v  Praze svou disertační práci Kulturní in-
stituce v systému řízené kultury. SNKLHU. Po 
studiích na VŠE se věnovala průvodcovské 
činnosti, od roku 1991 pracovala postupně 
jako nakladatelka (Kovalam), redaktorka 
(zejména pro nakladatelství Triáda, Arbor 
vitae a Fra), editorka (Rezek, Petr, K teorii 
plastičnosti, Praha, Triáda 2004; Žilina, Mi-
loslav, Texty o literatuře, Praha, Triáda 2005). 
Od roku 2006 působí v Národní knihovně 
ČR v Praze jako knihovnice. Spolupracuje 
s nakladatelstvím Triáda.

isbn 978-80-7308-450-9

Knihy podle norem

Kulturní  instituce  

v  systému řízené kultury.  

Státní  nakladatelství  

krásné l iteratury, 

hudby a umění 

Eva Forstová

Práce Knihy podle norem se zabývá promě-
nou nakladatelské sféry po přijetí vydavatel-
ského zákona v roce 1949 až do vzniku Stát-
ního nakladatelství krásné literatury, hudby 
a umění v roce 1953. Tehdy došlo k takové 
centralizaci řízení, jaká umožnila aplikovat 
na vydavatelskou činnost ideologické a  vý-
robní normy, jejichž prostřednictvím prosa-
zovala komunistická strana svůj zájem v ob-
lasti vydávání knih a  jejich distribuce. Na 
pozadí záznamů ze zasedání ediční rady 
uvedené instituce je pak v  knize ukázáno, 
jak se systém řízení podle norem uplatňoval 
v nakladatelské praxi.
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tvím prosazovala komunistická strana svůj zájem v oblasti vydávání knih a jejich 
distribuce. Na pozadí záznamů ze zasedání ediční rady uvedené instituce je pak 
v knize ukázáno, jak se systém řízení podle norem uplatňoval v nakladatelské praxi.

TOMÁŠ JIRSA

Fyziognomie psaní. V záhybech literárního ornamentu

FF UK Praha 2012 | ISBN 978‑80‑7308‑439‑4 | 216 stran česky | resumé anglicky | 245 Kč

Kniha pojednává o vztahu mezi literárním psaním a ornamentem. Propojuje tak li-
terárněteoretickou a literárněhistorickou problematiku s uměnovědnou, především 
vizuální oblastí. Ornament tu není nahlížen tradičně jako pouhá ozdoba, doplněk 
či nahodilý prvek libovolně připojený k nějakému pomyslnému celku, nýbrž jako 
fi gura umožňující zkoumání literárního psaní z hlediska jeho vizuality a pohybu. 
Tento přístup, pokoušející se o určité vizuální čtení literatury, je zde rozpracován 
a aplikován pod názvem „fyziognomie psaní“. Ta odkrývá prostor textu nikoli 
jako hierarchizovanou strukturu ustálených významů a jejich relací, nýbrž jako 
performanci, jejíž pohyb je stejně podstatný jako její sdělení. První část knihy, 
kde je vypracován pojem ornamentu na pozadí jeho estetické a fi lozofi cké refl exe, 
ukazuje paralely mezi zákonitostmi literárního psaní a vlastnostmi ornamentu, 
tak jak se projevují napříč dějinnými epochami a světovými kulturami, ať už jde 
o gotiku, rokoko, modernu či arabsko -islámskou kulturu. Část druhá představuje 
interpretace vybraných textů světové literatury 20. století (Franz Kafk a, Rainer Ma-
ria Rilke, Hugo von Hofmannsthal, Samuel Beckett) a dvou ukázek schizofrenního 
psaní (Louis Wolfson a Blanche T.) z hlediska afi nity literární řeči a konkrétních 
ornamentálních projevů. Inspirována svůdným i nebezpečným rytmem ornamen-
tálních křivek ukazuje tato kniha psaní jako tvořivý pohyb řeči, jenž volně prochází 
mezi literaturou a vizualitou.

Fyziognomie psaní 

V záhybech  

l i terárního ornamentu

Tomáš Jirsa

Tato kniha pojednává o  vztahu mezi lite
rárním psaním a  ornamentem. Propojuje 
tak literárněteoretickou a  literárněhistoric
kou problematiku s  uměnovědnou, přede
vším vizuální oblastí. Ornament tu není na
hlížen tradičně jako pouhá ozdoba, doplněk 
či nahodilý prvek libovolně připojený k ně
jakému pomyslnému celku, nýbrž jako fi
gura umožňující zkoumání literárního psa
ní z hlediska jeho vizuality a pohybu. Tento 
přístup, pokoušející se o určité vizuální čte
ní literatury, je zde rozpracován a  apliko
ván pod názvem „fyziognomie psaní“. Ta 
odkrývá prostor textu nikoli jako hierar
chizovanou strukturu ustálených významů 
a jejich relací, nýbrž jako performanci, jejíž 
pohyb je stejně podstatný jako její sdělení. 
První část knihy, kde je vypracován pojem 
ornamentu na pozadí jeho estetické a  filo
zofické reflexe, ukazuje paralely mezi zá
konitostmi literárního psaní a  vlastnostmi 
ornamentu, tak jak se projevují napříč dějin
nými epochami a světovými kulturami, ať už 
jde o  gotiku, rokoko, modernu či arabsko

islámskou kulturu. Část druhá představuje 
interpretace vybraných textů světové litera
tury 20. století (Franz Kafka, Rainer Maria 
Rilke, Hugo von Hofmannsthal, Samuel 
Beckett) a dvou ukázek schizofrenního psa
ní (Louis Wolfson a Blanche T.) z hlediska 
afinity literární řeči a konkrétních ornamen
tálních projevů. Inspirována svůdným i ne
bezpečným rytmem ornamentálních křivek 
představuje tato kniha pokus ukázat psaní 
jako tvořivý pohyb řeči, jenž volně prochází 
mezi literaturou a vizualitou.
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Mgr. Tomáš Jirsa, Ph.D. (* 1983), je lite
rární teoretik a překladatel, vedle francouz
ského poststrukturalismu a  dekonstruk
ce se zabývá především vztahem vizuality 
a literárního psaní. V roce 2008 absolvoval 
magisterské studium bohemistiky na Filo
zofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 
obhajobou diplomové práce Únik ze zajetí 
smyslu: k subverzivní síle textů F. M. Dostojev-
ského, F. Kafky a W. Gombrowicze. V roce 2012 
zde ukončil doktorské studium. V součas
nosti působí jako pedagog a výzkumný pra
covník v Ústavu české literatury a literární 
vědy FF UK Praha. Dlouhodobě spolu
pracuje s Katedrou divadelních, filmových 
a mediálních studií na FF UP v Olomou
ci, kde v  letech 2007–2010 spoluorgani
zoval mezinárodní filmový festival AFO 
a  kde koor dinuje odborné stáže pro stu
denty. V letech 2008–2009 pobýval v rámci 
výzkumného pobytu na University of Cali
fornia, Los Angeles v USA a v roce 2010 byl 
stipendistou pařížské Sorbonny. Literárně
vědné studie (R. Weiner, W. Gombrowicz, 
S. Beckett) a překlady z oblasti filozofie, es
tetiky, psychiatrie a filmové historie (R. Bar
thes, M. Augé, H. Ey, S. Boym) publikuje 
v odborných a kulturních periodikách (Slo-
vo a smysl, Aluze, Česká literatura, Souvislos-
ti, Labyrint revue) a kolektivních monogra
fiích (Heslář české avantgardy). Pro tuzemské 
festivaly z francouzštiny překládá také fil
my (J L. Godard, Ch. Marker, Y. Allégret, 
J. Trauman). V  letech 1999–2006 hrál na 
pia no, zpíval a psal texty pro hudební usku
pení Idiot.

isbn 978-80-7308-439-4
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PETR MAREŠ

Nejen jazykem českým. Studie o vícejazyčnosti v literatuře

FF UK Praha 2012 | ISBN 978‑80‑7308‑394‑6 | 181 stran česky | resumé anglicky | 240 Kč

Soubor studií, který navazuje na autorovu monografi i „Also: nazdar!“ (2003), zahr-
nuje řadu interpretací uplatnění vícejazyčnosti v novodobé české literatuře. Důraz 
je kladen jednak na rozmanité způsoby autorské práce s vícejazyčností v novější 
české próze (Ladislav Fuks, Vladimír Körner, Jáchym Topol, Jan Vrak aj.), jednak na 
specifi ckou situaci v poezii (zvláště Vladimír Holan). Zároveň jsou na vybraných 
textech ověřovány a dále rozpracovávány teoretické aspekty problematiky.

ANNALISA COSENTINO

Vědecký realismus a literatura: česká teorie, kritika a literární 
historie v letech 1883–1918

FF UK Praha 2011 | ISBN 978‑80‑7308‑373‑1 | 126 stran česky | resumé anglicky, italsky | 

z italštiny přeložila Zora Obstová | 175 Kč

Na sklonku 19. století hrál vědecký realismus důležitou roli mj. v defi nici literární 
kritiky a historiografi e. Práce pojednává o formování novodobých literárních 
disciplín – zhruba od roku 1883 do roku 1918 – a pokouší se určit specifi cké rysy 
období, z něhož vyšly vlivné vědecké směry, například pražský strukturalismus. 
Interpretace souvislostí a kontextu ukazuje hlavně na plodnou součinnost estetiky, 
literární kritiky a literární historiografi e. Proto autorka připomíná přínos čtyř 
osobností, které jsou natolik známé, že se jejich činnost obvykle analyzuje už jen 
v detailech: T. G. Masaryka, který vědecký realismus „vymyslel“; F. X. Šaldy, zakla-
datele české literární kritiky; Arne Nováka, autora monumentálních Přehledných 
dějin literatury české; Otokara Fischera, literárního kritika a historika, zakladatele 
české psychoanalytické kritiky.
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MICHAL CHARYPAR

Máchovské interpretace

FF UK Praha 2010 | ISBN 978‑80‑7308‑331‑1 | 211 stran česky | resumé anglicky | 240 Kč

Kniha Máchovské interpretace nově vykládá veršované a prozaické texty K. H. Máchy, 
které stojí tradičně ve stínu jeho klíčových děl, básnické skladby Máj a povídky 
Marinka. Výchozím bodem interpretace je vždy textologická problematika. Úvodní 
rozsáhlá studie, věnovaná drobnějším básním, představuje popis Máchovy poetiky 
prostřednictvím kontextově propojené motiviky vlasti, světla a smrti. Zaměření 
nikoli k motivům o sobě, ale k jejich vícečlenným uskupením na ploše jednotlivých 
textů přináší komplexní a ucelený obraz Máchova básnického myšlení. Navazující 
stať nazvaná Eschatologická zakončení Máchových básní vnáší do této tematiky 
vývojový prvek a nabízí nové podněty k chronologizaci básníkova lyrického díla. 
V druhé části svazku autor pomocí jemné práce s motivy a jejich kombinacemi 
postihuje konkrétní sémantiku a „dění smyslu“ v prózách Pouť krkonošská, Cikáni 
a Křivoklad. V posledním případě výklad rovněž domýšlí a nově rekonstruuje možný 
smysl chybějících částí nedokončeného historického cyklu Kat, jež se dochovaly 
pouze ve zlomcích nebo plánech.

EVA JELÍNKOVÁ

Echa expresionismu. Recepce německého literárního hnutí v české 
avantgardě (1910–1930)

FF UK Praha 2010 | ISBN 978‑80‑7308‑305‑2 | 405 stran česky | resumé německy | 

370 Kč

Práce Evy Jelínkové se zabývá otázkami, jaké místo příslušelo německému expresio-
nismu v teoretických diskusích českých avantgardistů, s jakým akcentem bylo hnutí 
jako celek i tvorba jeho jednotlivých představitelů přijímáno a hodnoceno, kteří 
z německých expresionistů si našli cestu do české kultury v podobě časopiseckých 
či knižních překladů anebo inscenací svých dramat na českých jevištích, o kterých 
expresionistech se psalo se zvýšenou pozorností, a v neposlední řadě – kterým 
z českých literátů, literárních kritiků, teoretiků i překladatelů náleží ve zdomácnění 
německé expresionistické literatury u nás největší zásluhy.
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LIBUŠE HECZKOVÁ

Píšící Minervy. Vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky

FF UK Praha 2009 | ISBN 978‑80‑7308‑282‑6 | 403 stran česky | resumé anglicky | 340 Kč

„Píšícími Minervami“ označuje Libuše Heczková české literární kritičky a esejistky 
přelomu 19. a 20. století. Zaměřuje se především na kritičku a feministku Elišku 
Krásnohorskou a na ty, které ji následovaly – Terézu Novákovou, Žofii Pohoreckou, 
Pavlu Buzkovou a další osobnosti literárního života jako Annu Pammrovou nebo 
Artuše Drtila. Vedle toho sleduje také osudy českých emancipačních časopisů, 
v nichž se tato kritika rozvíjela: Ženských listů, Ženského světa, Ženské revue, Ženského 
obzoru a Ženských směrů. Pokouší se osvětlit podmínky, za nichž ženy vstupovaly do 
tak „neženského“ oboru literární činnosti, jakým podle některých dobových vyjá-
dření kritika byla. Svými aktivitami tak „píšící Minervy“ radikálně zpochybňovaly 

„fyziologickou slaboduchost“ ženám tehdy připisovanou.

FRANTIŠEK ČERNÝ

Normalizace na pražské filozofické fakultě (1968–1989). Vzpomínky

FF UK Praha 2009 | ISBN 978‑80‑7308‑276‑5 | 239 stran česky | resumé anglicky | 230 Kč

Profesor František Černý, první polistopadový děkan FF UK, se ve svých vzpomín-
kách vrací k dvacetiletí tzv. normalizace (1969–1989), jednomu z nejrozpornějších 
období v dějinách Univerzity Karlovy. Se značnou otevřeností vysvětluje, co se 
z tak významné společenskovědní instituce stalo – z rozhodnutí normalizátorů 
muselo odejít téměř sto padesát odborníků. Ačkoli se autor netěšil přízni režimu, 
kupodivu směl v ovzduší čistek na fakultě setrvat. Připomíná tedy osudy těch, kteří 
byli přinuceni fakultu opustit, těch, kteří mohli – všelijak omezováni – na fakultě 
zůstat, a především si všímá prorežimně ochotných či shora dosazovaných lidí. 
Osud katedry, vědního oboru i fakulty se tak nedílně propojuje s osobními kon-
troverzemi a konflikty. Černého zpětný pohled se zrychluje i zpomaluje, zastavuje 
i přeskakuje, a pojednané uzlové body vypovídají též o tom, co zůstalo nevyřčeno. 
Přitom se nejedná o náhodně subjektivní útržky, z nichž by nebylo možné sestavit 
ucelený obraz doby. Tomu brání jak autorova erudice, historické vědomí i zřetelná 
snaha o pochopení toho, co se tehdy vlastně stalo. Černého vzpomínání se uzavírá 
těsně po Listopadu 1989, kdy se filozofická fakulta začala zbavovat nedůstojných 
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normalizačních – a samozřejmě i starších – reliktů a deformací. Autor zveřejňuje 
své vzpomínky jako poctu kolegyním a kolegům, kteří byli z fakulty vyhozeni, 
i jako výstrahu pro budoucnost.

Připravujeme:

ANNALISA COSENTINO

Chvála blbosti

TOMÁŠ KOBLÍŽEK

Interpretační sémantika jako příspěvek k recepci literárního textu

VÁCLAV ČERNÝ

Literární pondělí

JITKA KŘESÁLKOVÁ

Italská literatura v Čechách a na Slovensku

Česko ‑italské vztahy: Korespondence Jindřicha Chalupeckého 
s Arturem Schwarzem

SUSANNA HORVATOVICOVÁ (ED.)

LADISLAVA SOUČKOVÁ

Ladislav Fuks: Vévodkyně a kuchařka – zjevení biedermeieru?
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Dosud vyšlo:

MARIE ŠKARPOVÁ

„Mezi Čechy, k pobožnému zpívání náchylnými“. Šteyerův Kancionál 
český, kanonizace hymnografické paměti a utváření katolické 
identity v 17. století

FF UK Praha 2015 | ISBN 978‑80‑7308‑547‑6 | 556 stran česky | resumé anglicky,

německy | 395 Kč

Kancionál český mnohostranně literárně činného jezuity Matěje Václava Šteyera 
(1630–1692) patří k nejobsáhlejším i nejvydávanějším bohemikálním kancionálům. 
Během let 1683–1764 byl vytištěn šestkrát a jeho užívání je doloženo minimálně 
do začátku 20. století. Obsahuje téměř 1000 českých písňových textů a více než 
800 nápěvů, a to od raně středověké písně „Hospodine, pomiluj ny“ až po písňovou 
tvorbu druhé poloviny 17. století. Šteyerův zpěvník přitom nabízí zajímavé výpovědi 
o literárním životě doby svého vzniku i doby své recepce, o podílu hymnografi e ve
vernakulárním jazyce na utváření laické zbožnosti i konfesijní identity apod. Šteye-
rovu zjevnou snahu prezentovat shromážděný písňový fond jako doklad starobylé

„pravověrné“ zbožnosti Čechů interpretujeme v širším kontextu, jako součást úsilí 
českých katolických intelektuálů prvních pobělohorských generací o katolickou 
podobu české kolektivní paměti. Monografi e tak vybízí ke studiu memoriální funkce 
hymnografi e, ke studiu podílu českých kancionálů na konstituování konfesijní 
i národní identity a vůbec k refl exi vlastního vztahu k minulosti. Zabývá se pouze 
písňovými texty Kancionálu českého, nabízí však i nejeden podnět pro hudební 
historii v očekávání, že se pro ni stane výzvou, aby prověřila či opravila její závěry. 
Kniha je zároveň pojata jako jedna z přípravných prací pro novou antologii české 
raně novověké duchovní písně, jež by nahradila dnes již zastaralé výbory.

TRIVIUM 
Ediční řada pro práce oborů filologických a filozofických, řídí doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.

Kancionál český mnohostranně literárně činného 
jezuity Matěje Václava Šteyera (1630–1692) pa-
tří k nejobsáhlejším i nejvydávanějším bohemi-
kálním kancionálům. Během let 1683–1764 byl 
vytištěn šestkrát a jeho užívání je doloženo mi-
nimálně do začátku 20. století. Obsahuje téměř 
1000 českých písňových textů a více než 800 ná-
pěvů, a to od raně středověké písně Hospodine, 
pomiluj ny až po písňovou tvorbu druhé polo-
viny 17. století. 
Šteyerův zpěvník přitom nabízí zajímavé vý-
povědi o literárním životě doby svého vzniku i 
doby své recepce, o podílu hymnografie ve ver-
nakulárním jazyce na utváření laické zbožnosti 
i konfesijní identity apod. Šteyerovu zjevnou 
snahu prezentovat shromážděný písňový fond 
jako doklad starobylé „pravověrné“ zbožnosti 
Čechů interpretujeme v širším kontextu, jako 
součást úsilí českých katolických intelektuálů 
prvních pobělohorských generací o katolickou 
podobu české kolektivní paměti. Monografie 
tak vybízí ke studiu memoriální funkce hymno-
grafie, ke studiu podílu českých kancionálů na 
konstituování konfesijní i národní identity a vů-
bec k reflexi vlastního vztahu k minulosti.
Monografie se zabývá pouze písňovými texty 
Kancionálu českého, nabízí však i nejeden podnět 
pro hudební historii, v očekávání, že se pro ni 
stane výzvou, aby prověřila či opravila její zá-
věry. Kniha je zároveň pojata jako jedna z pří-
pravných prací pro novou antologii české raně 
novověké duchovní písně, jež by nahradila dnes 
již zastaralé výbory.
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„MEZI ČECHY,  

K POBOŽNÉMU ZPÍVÁNÍ  

NÁCHYLNÝMI“

Šte yerův Kancionál český,  

kanonizace hymnografické paměti  

a utváření katolické identity  

v 17. století 

Marie Škarpová

Marie Škarpová (* 1977 ve Vsetíně) vystudo-
vala obor český jazyk a literatura – hudební 
výchova na Pedagogické fakultě MU v Brně, 
v roce 2006 obhájila disertační práci na Filo-
zofické fakultě MU. V letech 2006–2010 pra-
covala v oddělení literární historie Ústavu pro 
českou literaturu AV ČR. Od roku 2011 je od-
bornou asistentkou na Filozofické fakultě JU 
v Českých Budějovicích, od roku 2013 rovněž 
na Filozofické fakultě UK v Praze. Učí starší 
českou literaturu, ve své badatelské práci se 
zabývá především českou raně novověkou li-
teraturou, bohemikální hymnografií a kanci-
onálovou tvorbou a dějinami české barokis-
tiky; na daná témata publikovala řadu studií. 
S Pavlem Koskem a Tomášem Slavickým při-
pravila kritickou edici kancionálu Fridricha 
Bridelia Jesličky (2012).
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Klubko Ariadnino. Podoby filologického podnětu literární vědě – 
pocta Jiřímu Opelíkovi

DANIEL VOJTĚCH (ED.)

FF UK Praha 2014 | ISBN 978‑80‑7308‑514‑8 | 267 stran česky | resumé anglicky | 290 Kč

Publikace, jejíž titul odkazuje na ideu fi lologie jako spolehlivé průvodkyně laby-
rintem moderního světa, stále složitějšího a nepřehlednějšího, sleduje dvojí záměr: 
1. Na několika konkrétních současných literárněvědných analýzách ukázat refl exe 
fi lologické povahy oboru jako jeho živé tradice ve smyslu kritiky slova, ale i hledání
jazyka interpretace. Práce, již O. Králík považoval za nikdy nekončící „dřinu“ 
a J. Opelík za „řemeslo“, které lze milovat i nenávidět, se vždy znovu obrací ke 
slovesné realitě myšlenkové aktivity, vždy znovu usiluje o nový rozvrh, nový pojem 
této reality ať ve významech historických, ať v aspektech obecných, teoretických. 
2. Vzít přitom v potaz rozmanité podoby této práce, tohoto „řemesla“, které ve 
svém celoživotním díle soustavně pěstoval Jiří Opelík, jehož lze mezi současnými 
českými literárními historiky nejspíše považovat za fi lologicky školeného bada-
tele v původním slova smyslu, tj. ve smyslu spojitosti zkoumání slovesných děl 
v rozměru jazykovém, ale přinejmenším i fi lozofi ckém a historickém. Tematické 
a myšlenkové (interpretační, metodologické) podněty jeho prací přiměly zúčastněné 
autory, aby způsobem, jaký jim nejlépe vyhovuje, konkretizovali svůj vztah k oboru 
v jeho fi lologickém založení.

MARKÉTA MALÁ

English Copular Verbs. A contrastive corpus ‑supported view

FF UK Praha 2014 | ISBN 978‑80‑7308‑509‑4 | 254 stran anglicky | resumé česky | 290 Kč

Práce podává kontrastivní pohled na anglická sponová slovesa a jejich české pře-
kladové protějšky. Opírá se o paralelní korpus češtiny a angličtiny a metodologii 
využití překladových ekvivalentů jako indikátorů funkce zkoumaných anglických 
konstrukcí. Ukazuje se, že tímto způsobem je možné přesněji popsat funkce jed-
notlivých anglických sponových sloves i jejich postavení mezi jinými jazykovými 
prostředky, které se užívají k vyjádření týchž funkcí.

Publikace, jejíž titul odkazuje na ideu fi
lologie jako spolehlivé průvodkyně laby
rintem moderního světa, stále složitějšího 
a  nepřehlednějšího, sleduje dvojí záměr: 
1.  Na několika konkrétních současných 
lite rárněvědných analýzách ukázat reflexe 
filologické povahy oboru jako jeho živé 
tradice ve smyslu kritiky slova, ale i  hle
dání jazyka interpretace. Práce, již O. Krá
lík považoval za nikdy nekončící „dřinu“ 
a  J.  Opelík za „řemeslo“, které lze milo
vat i nenávidět, se vždy znovu obrací ke 
slovesné realitě myšlenkové aktivity, vždy 
znovu usiluje o nový rozvrh, nový pojem 
této reality ať ve významech historických, 
ať v  aspektech obecných, teoretických. 
2. Vzít přitom v potaz rozmanité podoby 
této práce, tohoto „řemesla“, které ve svém 
celoživotním díle soustavně pěstoval Jiří 
Opelík, jehož lze mezi současnými českými 
literárními historiky nejspíše považovat za 
filologicky školeného badatele v původním 
slova smyslu, tj. ve smyslu spojitosti zkou
mání slovesných děl v rozměru jazykovém, 
ale přinejmenším i filozofickém a historic
kém. Tematické a  myšlenkové (interpre
tační, metodologické) podněty jeho prací 
přiměly zúčastněné autory, aby způsobem, 
jaký jim nejlépe vyhovuje, konkretizovali 
svůj vztah k oboru v jeho filologickém za
ložení.

„Nelze dostatečně docenit roli dobrých uni
verzitních učitelů. Byli to Králík a Trost,  
kdo mne tak říkajíc udělali, jak zpro střed 
kovaným poznáním, tak svým pří kla dem; 
aniž jsem se je snažil napodobovat, prostu
povaly mnou paprsky vysílané jejich osob
ností a osobitostí. S nimi do mne neidenti
fikovatelně vstupovaly, a to jsem si dokázal 
uvědomit až s jistým časovým odstupem, 
i jejich vlastní vědní rodokmeny. […] Tak 
jsem měl od samého začátku před očima 
dvě možnosti filologie a také dva způsoby 
života ve vědě. Kdo má potřebu vztaho
vat badatele k teoretickým školám, uvidí 
Trosta formovaného strukturalismem 
a Králíka blízkého hermeneutice. Trost byl 
učenec, Králíka jsem vnímal jako typ dob
rodružný. Trostovy výsledky jako by měly 
punc trvalé platnosti, definitivnosti, pro 
Králíka dnes dosažené bylo zároveň hned 
zítra překonatelným, trvalé bylo jeho po
kusnictví. […] Oba však shodně nikdy ne
byli syti svého poznávání, u obou přísně, 
ale zároveň samozřejmě dodržované pří
kazy vědecké práce shodně spoluvytvářely 
základy jejich mravní integrity.“
Jiří Opelík: Učitelé filologie
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Uspořádal Daniel Vojtěch

ISBN 978-80-7308-514-8

The book English Copular Verbs presents 
a contrastive view of English copulas and 
their Czech translation counterparts. Since 
the repertory of copular verbs is much nar‑
rower in Czech than in English, the trans‑
lation counterparts display a  variety of 
formally divergent means rendering into 
Czech the meanings carried by the English 
copulas, such as the speaker’s  epistemic 
stance or an evaluation of whether the 
quality ascribed to the subject by the cop‑
ula is a permanent one. The study shows 
how salient translation counterparts can 
be used as ‘markers of meaning’, making 
it possible not only to identify the mean‑
ing of the individual copular verbs but also 
to trace other, structurally diverse Eng‑
lish constructions which convey the same 
meaning as the copulas in question. The 
material is drawn from a bidirectional par‑
allel corpus of Czech and English.

PhDr. Markéta Malá, Ph.D. is a  senior 
lecturer in English language and linguis‑
tics at the Department of English Lan‑
guage and ELT Methodology, Faculty of 
Arts, Charles University in Prague. In her 
research she focuses on contrastive and 
corpus ‑sup ported approaches to English 
grammar. She has published a number of 
studies exploring this field, co ‑authored 
a  monograph Anglické ekvivalenty nej
frekventovanějších českých předložek (English 
Equivalents of the Most Frequent Czech 
Prepositions, together with prof. A. Klégr 
and dr. P. Šaldová), and co ‑edited sev‑
eral books, including A Centenary of Eng
lish Studies at Charles University: from 
Mathesius to Present day Linguistics (with 
dr. P. Šaldová).
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LUCIE PARGAČOVÁ

Tropus, symbol, figura. Příspěvek k filosofii jazyka Salomona 
Maimona

FF UK Praha 2011 | ISBN 978‑80‑7308‑397‑7 | 176 stran česky | resumé anglicky,

německy | 210 Kč

Práce Tropus, symbol, fi gura vůbec poprvé v českém prostředí podrobněji předsta-
vuje osobnost a fi losofi i židovského pokantovského myslitele Salomona Maimona 
(1753–1800). Autorka v chronologickém pořadí interpretuje jeho díla, v nichž se 
zabývá fi losofi í jazyka, a soustřeďuje se při tom na úvahy o tropech a metafoře. 
Maimonovy názory pak srovnává s předními předkantovskými osvícenskými 
osobnostmi (Ch. Wolff , J. G. Sulzer). Další část studie je věnována proměnám 
Maimonových stanovisek a výkladu termínů symbol a fi gura, k nimž se později 
přesunulo těžiště jeho úvah. Oba fenomény autorka představuje na myšlenkovém 
pozadí dobového fi losofi ckého užití a epochy, která bezprostředně následovala 
a bývá charakterizována jako Goethezeit.

MAGDALÉNA JACKOVÁ

Divadlo jako škola ctnosti a zbožnosti. Jezuitské školské drama 
v Praze v první polovině 18. století

FF UK Praha 2011 | ISBN 978‑80‑7308‑360‑1 | 288 stran česky | resumé anglicky | 290 Kč

Kniha pražské teatroložky, která se podílí mj. na několikasvazkovém projektu České 
divadelní encyklopedie, detailně přibližuje nejméně známou součást jezuitského 
divadla. Pod pojmem „školské drama“ chápe autorka divadelní akce provozované 
studenty nebo žáky, které mají své pevné místo v průběhu školního roku a/nebo je 
jedním z jejich hlavních účelů předvést, jakých dosáhli studenti pokroků, především 
co se týče vystupování na veřejnosti a ovládání latiny. Těžištěm knihy je rozbor 
těchto her, a to jak z hlediska stavby (pozornost je přitom věnována i tzv. nedějo-
vým částem, tedy prologům, epilogům a chorům), tak obsahu. Díky dochovaným 
synopsím a 68 kompletním textům her z pražských kolejí – Klementina, koleje na 
Novém Městě a gymnázia na Malé Straně, si můžeme udělat alespoň přibližnou 
představu o tom, jak vypadaly hry provozované v první polovině 18. století na 
pražských jezuitských gymnáziích.
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VLASTIMIL ZUSKA

Kruté světlo, krásný stín. Estetika a film

FF UK Praha 2010 | ISBN 978‑80‑7308‑329‑8 | 268 stran česky | resumé anglicky | 340 Kč

Knižní soubor je výsledkem autorova dvacetiletého zájmu o vztah „estetiky a fi lmu“. 
Zpřítomňuje studie a přednášky na dílčí témata, především ale esteticko -fi lmové 
téma monografi cky sumarizuje. Autor postupuje od obecné estetiky k fi lmové 
teorii a dále k rozborům konkrétních fi lmových děl. V pozadí takového rozvrhu 
je přesvědčení, že „fi lozofi cká estetika“ má co říct fi lmové vědě, umělecké kritice 
i dalším humanitním disciplínám. Díky zvolenému postupu se ukazují souvislosti 
i napříč úrovněmi obecnosti, snad i určitý názorový vývoj, a kniha proto předsta-
vuje možný přínos obecné estetiky fi lmovému bádání. V této práci není analogie 
tématem, ale metodou analýzy.

RICHARD ZIKA

René Descartes. Metafyzika lidského dobra

FF UK Praha 2010 | ISBN 978‑80‑7308‑307‑6 | 146 stran česky | resumé anglicky | 180 Kč

V předkládané interpretaci autor akcentuje Descartovu bytostnou tendenci po 
nalezení dobra lidského života, které spočívá v sebeurčování vykazujícím charakter 
sebezajišťování, a Heideggerem inspirovanou onto -theo -logickou povahu takového 
fi lozofování. Pozornost věnuje Descartovu ranému spisu Pravidla pro vedení ducha, 
jeho nejmetafyzičtějšímu spisu Meditace o první fi lozofi i a také Rozpravě o metodě 
a Vášním duše. Spíše než jednotlivé práce ve své posloupnosti se zde zdůrazňují 
Descartova průběžná základní témata. Autor se snaží ukázat důsledky Descartovy 
volby metody jako správného postoje člověka coby rozumově -tělesné bytosti, tedy 
člověka dobré mysli, a rovněž pojmenovává „próté -fi lozofi cké“ základy této volby.
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Připravujeme:

DANIELA ŠTERBÁKOVÁ

Thomas Bernhard: Myslet

MARCUS TERENTIUS VARRO REATINUS

De lingua Latina

český překlad s úvodem a poznámkami Lucie Pultrová

RŮŽENA GREBENÍČKOVÁ

Znakovost v českém divadle
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Dosud vyšlo:

Kultura a totalita. Válka

IVAN KLIMEŠ – JAN WIENDL (EDS.)

FF UK Praha 2014 | ISBN 978‑80‑7308‑550‑6 | 576 stran česky | resumé anglicky | 395 Kč

Druhý svazek edičního projektu Kultura a totalita je věnován tématu války; studie 
soustředěné v této knize však nesledují pouze souvislosti určené klíčovými váleč-
nými konfl ikty 20. století. Pokoušejí se chápat „válku“ a její důsledky jako extrémní 
situaci, v níž státy z rozličných příčin upravují pravidla dosavadního řádu. Zvláště 
velké válečné konfl ikty 20. století měly charakter „totální“ války s potenciálem 
završit epochu a připravit půdu pro nástup epochy nové. Autoři jednotlivých 
textů tento výchozí vztah nahlížejí z perspektiv svých odborných uměleckohisto-
rických a teoretických zájmů. Jako organizující kritérium celé monografi cké řady 
slouží jednotlivá tematická těžiště – po svazcích s tématem Národ a Válka budou 
následovat konceptuální témata Revoluce, Budoucnost a Každodennost. V centru 
pohledu se ocitnou zejména aspekty sociokulturní, důsledně propojené s analýzami 
konkrétních uměleckých či uměleckohistorických vztahů.

Fonetická identifikace mluvčího

RADEK SKARNITZL (ED.)

FF UK Praha / Togga 2014 | ISBN 978‑80‑7308‑548‑3 | 163 stran česky | resumé anglicky |

160 Kč

Díky mobilním telefonům jsou nahrávky lidského hlasu stále dostupnější a mnohdy 
se stávají předmětem policejního vyšetřování. Tato publikace se zabývá možnostmi 
identifi kace mluvčího z řečového signálu, ale zároveň ve vybraných oblastech 
doplňuje či aktualizuje popis zvukového plánu češtiny. Po krátkém úvodu do fo-

VARIA
Ediční řada pro práce z grantových prostředků a výzkumných záměrů

K U LT U R A A TOTA L I TA

Vá l k a

Ivan Klimeš,  Jan Wiendl (eds.)

práce filozofické fakulty univerzity karlovy

Předkládaná kniha je druhým výstupem pěti-
svazkového komplexu, který pracuje s  pojmem 

„totalita“ v  jeho  původním širokém významu, jak 
s ním operují obory jako filozofie, dějiny umění či 
teorie literatury. Na materiálu umělecké kultury 
především českých zemí zkoumá v  interdiscipli-
nárním dialogu, který rozvíjejí historici a teoretici 
slovesného, filmového, hudebního a  divadelního 
umění z  různorodých historických, filologických 
a  uměnovědných ústavů a  kateder Filozofické fa-
kulty Univerzity Karlovy nejrozmanitější projevy 

„totálních“ forem a rámců, které provázejí éru mo-
dernity. Jako organizující kritérium této monogra-
fické řady slouží iniciační tematická těžiště – po 
prvním svazku s tématem Národ (2013) následuje 
téma Válka, poté Revoluce, Budoucnost a Každoden-
nost. Všechny tyto pojmy představují formativní 
rámce. Národ byl v prvním ze svazků řady chápán 
jako společenství, jehož příslušníky spojuje celá 
řada fenoménů jako jazyk, kultura, dějiny, vý-
chova; je to společenství normativní, exponující 
kupříkladu opozici my/oni. Válka – stěžejní téma 
přítomného svazku – je vnímána jako extrémní 
situace, v níž státy upravují pravidla dosavadního 
řádu, omezují občany a  silně jim zasahují do ži-
vota. Zvláště velké válečné konflikty ve 20. století 
měly charakter totální války s potenciálem završit 
epochu a připravit půdu pro nástup epochy nové. 
Revoluce jako příklad dějinného zlomu ve vývoji 
společnosti přichází s  otázkou starého a  nového 
a má stejně jako válka rozměr situační. Téma bu-
doucnosti je v posledku spojeno s otázkou mentali-
ty, vztahuje se k ní každá společnost v každé době, 
slouží jako zdroj argumentace v politických i kul-
turních zápasech; představy o  budoucnosti pak 
zásadním způsobem formují uměleckou kulturu. 
Každodennost představuje na první pohled téma 
hýřící všemi barvami, z  něhož se dá vyrazit kte-
rýmkoliv směrem. V centru našeho pohledu se ale 
ocitnou zejména aspekty sociokulturní, důsledně 
propojené s  analýzami konkrétních uměleckých 
či uměleckohistorických vztahů. Vzhledem k  me-
todologickému a  materiálovému založení jednot-
livých příspěvků druhého svazku řady byla kolek-
tivní monografie, věnovaná tematickému těžišti 

„válka“, komponována do dvou částí, nazvaných 
Prolegomena (zahrnuje příspěvky zacílené spíše 
k  mapování obecnějších problémů a  souvislostí) 
a  Sondy a  analýzy (slučuje sérii materiálově pes-
trých případových studií zabývajících se konkrét-
ním dílčím historickým problémem).

Petr A. Bílek

Kamil Činátl

Jan Dobeš

Petra Hanáková

Libuše Heczková

Lukáš Holeček

Jiří Holý

Radek Hylmar

Ivan Klimeš

Petr Málek

Petr Mareš

Luboš Merhaut

Martin Pšenička

Kateřina Svatoňová

Magda Španihelová

Michael Špirit

Michal Topor

Václav Vaněk

Daniel Vojtěch

Josef Vojvodík

Jan Wiendl

isbn 978–80–7308–550–6
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FON ET IC K Á I DE N T I F I K AC E 

M LU VČ Í HO

Radek Skarnitzl (ed.)

práce filozofické fakulty univerzity karlovy

Díky mobilním telefonům jsou nahrávky lidského 
hlasu stále dostupnější a  mnohdy se stávají před-
mětem policejního vyšetřování. Tato publikace se 
zabývá možnostmi identifikace mluvčího z řečové-
ho signálu, ale zároveň ve vybraných oblastech do-
plňuje či aktualizuje popis zvukového plánu češti-
ny. Po krátkém úvodu do forenzní fonetiky jakožto 
aplikované disciplíny se jednotlivé kapitoly věnují 
různým akustickým parametrům a  jejich schop-
nosti rozlišovat od sebe mluvčí. Nejprve se jedná 
o  samohláskové formanty (rezonanční frekvence 
samohláskových zvuků), dále pak o střední ukaza-
tele i průběhy základní frekvence (již si nejčastěji 
spojujeme s výškou hlasu). Další kapitoly se věnují 
kvalitě hlasu a  temporálním ukazatelům, jakými 
jsou například mluvní tempo nebo řečový rytmus. 
Kniha se věnuje i metodologickým aspektům, kon-
krétně vlivu telefonního přenosu na výše uvedené 
akustické parametry a  způsobům vyhodnocování 
důkazního materiálu ve forenzní praxi, a shrnuje 
současnou situaci ve forenzně fonetické praxi.

Tomáš Bořil

Dita Hývlová

Dita Lazárková

Tomáš Nechanský

Radek Skarnitzl

Marie Svobodová

Pavel Šturm

Jitka Vaňková

Jan Volín

Luboš Voříšek

Lenka Weingartová
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renzní fonetiky jakožto aplikované disciplíny se jednotlivé kapitoly věnují různým 
akustickým parametrům a jejich schopnosti rozlišovat od sebe mluvčí. Nejprve 
se jedná o samohláskové formanty (rezonanční frekvence samohláskových zvu-
ků), dále pak o střední ukazatele i průběhy základní frekvence (již si nejčastěji 
spojujeme s výškou hlasu). Další kapitoly se věnují kvalitě hlasu a temporálním 
ukazatelům, jakými jsou například mluvní tempo nebo řečový rytmus. Kniha se 
věnuje i metodologickým aspektům, konkrétně vlivu telefonního přenosu na výše 
uvedené akustické parametry a způsobům vyhodnocování důkazního materiálu ve 
forenzní praxi, a shrnuje současnou situaci ve forenzně fonetické praxi.

JAROSLAV VALKOUN

Na cestě k Westminsterskému statutu. Velká Británie, dominia 
a proměna Britského impéria v letech 1907–1931

FF UK Praha 2015 | ISBN 978‑80‑7308‑557‑5 | 315 stran česky | resumé anglicky | 295 Kč

Vztahy ostrovního státu a jeho dominií výrazně ovlivnily vývoj Britského impéria
na konci 19. a v první třetině 20. století. Především vzájemný postoj ke konstitucio-
nálním otázkám, o nichž dominiální a britští představitelé kontinuálně jednali na 
koloniálních, respektive imperiálních konferencích, představoval jeden z hlavních 
aspektů, formující vazby mezi mateřskou zemí a zámořskými autonomními celky. 
Monografi e se proto zaměřuje na klíčové období, kdy postupně vzrůstal význam 
britských samosprávných držav nejen v rámci samotného impéria, ale i v oblasti 
mezinárodních vztahů a kdy dominia získala možnost ovlivňovat směřování impe-
riální zahraniční politiky. Během první třetiny 20. století tak docházelo k pozvolné 
přeměně Britského impéria v Britské společenství národů, v němž vynikl význam 
dominií. Práce vychází ze studia nevydaných pramenů z britských archivů, velkého 
počtu vydaných dokumentů a rozsáhlé odborné literatury.

NA C E ST Ě 

K W E STM I NST E R SK É MU 

STAT U T U

Velká Británie, dominia a proměna 

Britského impéria v letech 1907–1931

Jaroslav Valkoun

práce filozofické fakulty univerzity karlovy

Vztahy ostrovního státu a  jeho dominií výraz-
ně ovlivnily vývoj Britského impéria na konci 
19. a v první třetině 20. století. Především vzájem-
ný postoj ke konstitucionálním otázkám, o nichž 
dominiální a britští představitelé kontinuálně jed-
nali na koloniálních, respektive imperiálních kon-
ferencích, představoval jeden z hlavních aspektů, 
formující vazby mezi mateřskou zemí a  zámoř-
skými autonomními celky. Monografie se proto 
zaměřuje na klíčové období, kdy postupně vzrůs-
tal význam britských samosprávných držav nejen 
v  rámci samotného impéria, ale i  v  oblasti mezi-
národních vztahů a kdy dominia získala možnost 
ovlivňovat směřování imperiální zahraniční poli-
tiky. Během první třetiny 20. století tak docházelo 
k  pozvolné přeměně Britského impéria v  Britské 
společenství národů (the British Commonwealth 
of Nations), v  němž vynikl význam dominií. Prá-
ce vychází ze studia nevydaných pramenů z  brit-
ských archivů, velkého počtu vydaných dokumen-
tů a rozsáhlé odborné literatury.

PhDr.  Jaroslav Valkoun (* 1983) působí jako asi-
stent Semináře novověkých dějin na Ústavu světo-
vých dějin Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze. Specializuje se na dějiny Britského impé-
ria v 19. a 20. století. Zabývá se především dějinami 
britského imperialismu a  kolonialismu v  Africe 
(Egypt, Súdán) a  institucionálními a  konstitucio-
nálními vztahy mezi dominiemi a Velkou Británií 
v 19. a 20. století.
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HELENA FILIPOVÁ – KATEŘINA LUNDÁKOVÁ – PIOTR PIERŚCIENIAK – 
KATEŘINA ŠORMOVÁ – MARTIN VESELKA

Druhý a cizí jazyk: osvojování a vyučování. Terminologický slovník

FF UK Praha 2014 | ISBN 978‑80‑7308‑554‑4 | 122 stran česky | resumé anglicky | 95 Kč

Slovník doplňuje českou terminologii v oblasti osvojování jazyka, vyučování jazyka, 
výzkumné metody, měření a hodnocení. Tato oblast aplikované lingvistiky se rozvíjí 
na českém území poměrně rychle, a proto slovník doplňuje terminologii, která je 
prozatím stále poněkud nerozvinutá, neustálená a poměrně závislá na terminologii 
cizí, především anglické. Publikace je určena nejen ke zjednodušení výzkumu na 
poli pedagogické lingvistiky a didaktiky jazyka, ale zároveň přispívá i k rozvoji 
výuky češtiny pro cizince a oboru navazujícího magisterského studia Učitelství 
češtiny jako cizího jazyka na UČJTK FF UK. Studenti, vyučující a zájemci o tento 
obor mohou tuto příručku používat jako praktický i teoretický zdroj informací.

Current Challenges of Central Europe: Society and Environment

JAN VÁVRA – MILOSLAV LAPKA – EVA CUDLÍNOVÁ (EDS.)

FF UK Praha 2014 | ISBN 978‑80‑7308‑551‑3 | 195 stran anglicky | resumé česky | 195 Kč

Publikace navazuje na mezinárodní mezioborovou konferenci Our Common Pre-
sent: Current Challenges of Central Europe. V osmi kapitolách se autoři zabývají 
především různými aspekty vztahu společnosti a životního prostředí z pohledu 
společenských a humanitních věd. Témata, jimž jsou jednotlivé kapitoly věnovány, 
zahrnují problematiku spotřeby energie, alternativní ekonomické přístupy, městské 
zemědělství, vzdělávání k udržitelnosti, vnímání environmentálních problémů nebo 
širší fi losofi cké zamyšlení nad vztahem člověka a životního prostředí.

DRU H Ý A C I ZÍ  JA ZY K: 

OSVOJOVÁ N Í A V Y UČOVÁ N Í

Ter m i nolog ic k ý slov n í k

Helena Filipová a kolektiv

práce filozofické fakulty univerzity karlovy

Slovník, který držíte nyní v  rukou, doplňuje čes-
kou terminologii v  oblasti osvojování jazyka, vy-
učování jazyka, výzkumné metody, měření a  hod-
nocení. Tato oblast aplikované lingvistiky se rozvíjí 
na českém území poměrně rychle, a proto slovník 
doplňuje terminologii, která je prozatím ještě stále 
poněkud nerozvinutá, neustálená a  poměrně zá-
vislá na terminologii cizí, především anglické.

Publikace je určena nejen ke zjednodušení 
výzkumu na poli pedagogické lingvistiky a didak-
tiky jazyka, ale zároveň přispívá i k rozvoji výuky 
češtiny pro cizince a oboru navazujícího magister-
ského studia Učitelství češtiny jako cizího jazyka 
na UČJTK, FF UK. Studenti, vyučující a  zájemci 
o  tento obor mohou tuto příručku používat jako 
praktický i teoretický zdroj informací.

Helena Filipová

Kateřina Lundáková

Piotr Pierścieniak

Kateřina Šormová

Martin Veselka
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C U R R E N T C H A L L E NGE S 

OF C E N T R A L E U ROPE: 

SOC I ET Y A N D E N V I RONM E N T

Jan Vávra, Miloslav Lapka, 

Eva Cudlínová (eds.)

práce filozofické fakulty univerzity karlovy

The book Current Challenges of Central Europe: Soci-
ety and Environment is a collective monograph pub-
lished as a follow-up to the international interdis-
ciplinary conference Our Common Present: Current 
Challenges of Central Europe. As the title of the book 
suggests, the content is dedicated to the current 
challenges of the central european region. Thirteen 
authors from five countries present their selection 
and understanding of these issues in eight chapters 
of this book. All of these chapters focus on some 
aspects of interaction between society and the 
environment from the viewpoint of the social sci-
ences or humanities. The academic background of 
the authors is quite diverse, it includes philosophy, 
pedagogics, sociology, law, economy, environmen-
tal studies, and ecology. The chapters cover differ-
ent aspects of social development and relationship 
to the environment, including theoretical consid-
erations and case studies of public perception of 
environmental issues, education for sustainability, 
economic alternatives, energy demand, or urban 
agriculture. The chapters raise many questions and 
sketch some answers to the question “What are the 
main current challenges of Central Europe?”

Andrew Barton

Mária Bihuňová

Tibor László Csegődi

Eva Cudlínová

Jana Dlouhá 

Barbora Duží

Anna Kalinowska

Miloslav Lapka

Zdenka Sokolíčková

Robert Stojanov

Attila Tóth

Jan Vávra

Katarína Zuntychová
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Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze. Pedagogové 
a vědci ve stínu dějin

ALENKA JENSTERLE ‑DOLEŽALOVÁ – JASNA HONZAK JAHIĆ – ANDREJ 
ŠURLA (EDS.)
FF UK Praha 2014 | ISBN 978‑80‑7308‑543‑8 | 570 stran česky | resumé anglicky | 395 Kč

Stoleté trvání jakéhokoli vztahu už samo o sobě zaslouží respekt a je důvodem nejen 
k oslavě, ale také k zamyšlení nad tím, co k jeho úspěchu přispělo a jakou inspiraci si 
z jeho historie můžeme vzít pro jeho další rozvoj a rozkvět. Zvláště když jde o vztah, 
který se v průběhu svých sta let musel vypořádat s lecjakou nepřízní osudu, kterou mu 
historické podmínky tu a tam postavily do cesty. To všechno totiž platí i pro stoletou 
přítomnost slovinského lektorátu na Filozofi cké fakultě Univerzity Karlovy v Praze: 
navzdory dvojí okolnostmi vynucené odmlce se na naší fakultě vystřídalo celkem 
dvanáct lektorů, kteří velmi obětavě a s nadšením pro věc nejen oslovili nespočet stu-
dentů, ale přispěli a přispívají i k šíření slovinské kultury v mimofakultním prostoru.

IVAN JAKUBEC

Transfer inovací. Patenty, licence a celní úlevy v meziválečném 
Československu

FF UK Praha 2014 | ISBN 978‑80‑7308‑533‑9 | 153 stran česky | resumé anglicky | 150 Kč

Problematika transferu inovací se zaměřením na patenty, licence a celní úlevy 
v meziválečném Československu dosud v zorném poli badatelů nestála. Knižní 
studie Ivana Jakubce je založena na studiu nepublikovaných i publikovaných 
archivních dokumentů, jakož i na dobové a současné odborné literatuře. Sleduje 
důkazy napojení na evropský (světový) trh s patenty, představované zejména 
spory zahraničních fi rem s československými, podílem zahraničních majitelů 
patentů či patentní aktivitou jednotlivých československých podniků. Transfer 
inovací v meziválečném období nebyl jednosměrný. Převažovala tendence přihlásit 
zahraniční patenty v Československu s cílem „zajistit“ si tento prostor, významné 
procento československých přihlášek a patentů pak bylo realizováno v evropských 
i mimoevropských zemích. Československý průmysl, resp. českoslovenští vynálezci 
se tak ocitli v ambivalentní pozici, kdy se jednak stali objektem zájmu vyspělých 
ekonomik po stránce podání patentových přihlášek, získání patentů či prodeje 
licencí, jednak sami usilovali o zajištění pozic v zahraničí. Zajímavá zjištění k dosud 
nezpracovanému tématu přináší také část studie zaměřená na celní problematiku.

STO L ET SL OV E N I ST I K Y 

NA U N I V E R ZI T Ě K A R L OV Ě 

V PR A ZE

Pedagogové a vědci ve stínu dějin

Alenka Jensterle-Doležalová, 

Jasna Honzak Jahić, Andrej Šurla (eds.)

práce filozofické fakulty univerzity karlovy

Stoleté trvání jakéhokoli vztahu už samo o  sobě 
zaslouží respekt a  je důvodem nejen k oslavě, ale 
také k  zamyšlení nad tím, co k  jeho úspěchu při-
spělo a  jakou inspiraci si z  jeho historie můžeme 
vzít pro jeho další rozvoj a  rozkvět. Zvláště když 
jde o  vztah, který se v  průběhu svých sta let mu-
sel vypořádat s  lecjakou nepřízní osudu, kterou 
mu historické podmínky tu a  tam postavily do 
cesty. To všechno totiž platí i pro stoletou přítom-
nost slovinského lektorátu na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy v  Praze: navzdory dvojí okol-
nostmi vynucené odmlce se na naší fakultě vystří-
dalo celkem dvanáct lektorů, kteří velmi obětavě 
a  s  nadšením pro věc nejen oslovili nespočet stu-
dentů, ale přispěli a přispívají i k šíření slovinské 
kultury v mimofakultním prostoru. Jménem Filo-
zofické fakulty bych tedy chtěla jednak poděkovat 
za prvních sto let udržování dobrých vzájemných 
vztahů a jednak popřát nám všem další společnou 
produktivní stovku.

doc. Mirjam Friedová, Ph.D.
děkanka Filozofické fakulty UK v Praze

S  kratkim pozdravnim uvodnikom se slavju ob 
100. obletnici lektorata slovenščine na Karlovi 
univerzi pridružuje tudi Veleposlaništvo Republi-
ke Slovenije v  Pragi. Izrekamo spoštovanje vsem 
dosedanjim lektorjem in profesorjem, ki so včasih 
z  nadčloveškimi napori ohranjali lektorat in skr-
beli za njegovo kvaliteto. Naša zahvala gre tudi 
predstojnikom in vodstvu Filozofske fakultete, ki 
so podpirali poučevanje slovenščine. Veleposlani-
štvo Republike Slovenije podpira poučevanje slo-
venščine na Karlovi univerzi in v skladu s svojimi 
pristojnostmi pomaga pri njegovi rasti, predvsem 
pri popularizaciji slovenskega jezika.

Jezik ni le osnovno sredstvo sporazumevanje, 
je tudi pot do poglabljanja medsebojnega spošto-
vanja. Poučevanju slovenščine na Karlovi univerzi 
želimo še naprej uspešno izvajanje tega poslanstva.

Dr. Smiljana Knez
veleposlanica Republike Slovenije v Pragi
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T R A NSF E R I NOVAC Í 

Patent y,  l icence a  ce l n í 

ú lev y v mezivá leč ném 

Českosloven sk u

Ivan Jakubec

práce filozofické fakulty univerzity karlovy

Problematika transferu inovací se zaměřením 
na patenty, licence a  celní úlevy v  meziválečném 
Československu nestála dosud v dostatečném zor-
ném poli badatelů. Práce je založena na studiu 
nepublikovaných i  publikovaných archivních do-
kumentů, stejně jako dobové a současné odborné 
literatuře. Důkazy napojení na evropský (světový) 
trh s  patenty představovaly spory zahraničních 
firem s  československými firmami nebo podíl za-
hraničních majitelů patentů či patentní aktivita 
jednotlivých československých firem. Obdobně to 
platí i pro oblast licencí. Slabou stránkou zůstala 
malá podpora vynálezectví a  hlavně patentová-
ní ze strany podpory státu i  podniků, „spořivost“ 
menších podniků ohledně vydávání prostřed-
ků spojených s  podáním patentové přihlášky 
a  v  případě úspěšného posouzení také násled-
ných ročních poplatků. Transfer inovací nebyl 
jednosměrný. Byť převažovala tendence přihlásit 
zahraniční patenty v Československu s cílem „za-
jistit“ si tento prostor, přece významné procento 
československých přihlášek a  patentů bylo reali-
zováno v  evropských i  mimoevropských zemích. 
Československý průmysl, resp. českoslovenští vyná- 
lezci se tak ocitli v ambivalentní pozici, kdy se jed-
nak stali objektem zájmu vyspělých ekonomik po 
stránce podání patentových přihlášek, získání pa- 
tentů či prodeje licencí, jednak sami usilovali o za- 
jištění pozic v zahraničí. Kvantitativní údaje o po-
čtu podaných přihlášek, udělených patentů, regis-
trovaných licencí či o transferu prostředků za pa-
tenty do ciziny nevypovídají o úspěšnosti zavedení 
patentů do výroby majitelem či formou licence ani 
o skutečném hospodářském výsledku.

Zaměření na celní problematiku přineslo ně-
která zajímavá dílčí zjištění týkající se délky plat-
nosti slev i způsobu posuzování jejich udělení. Od 
roku 1921 platila sleva celních sazeb na dovoz stro-
jů a  součástek u  nás nevyráběných, vyjma dvou 
let (1923–1925), po celé meziválečné období. Celní 
třídy umožňující slevu pokrývaly poměrně různo-
rodou paletu strojů a  přístrojů, od parních kotlů, 
chladících a  varných přístrojů k  některým tex-
tilním strojům, ostatním strojům a přístrojům ze 
dřeva a  kovu, traktorům a  motorovým pluhům 
a  některým elektrotechnickým strojům a  zaříze-
ním. Původně zamýšlená dočasná platnost slev se 
přeměnila de facto v trvalou. 

Prof.  PhDr.  Ivan Jakubec,  CSc. působí na Ústa-
vu hospodářských a  sociálních dějin Filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy. Odborně se zabývá 
moderními hospodářskými dějinami, dějinami 
techniky, dopravy a  infrastruktury. Je autorem 
pěti monografií (např.  Československo ‑německé do‑ 
pravně ‑politické vztahy v  období studené války se 
zvláštním zřetelem na železnici a  labskou plavbu, 
UK Praha 2006), autorem a spoluautorem několi-
ka desítek kapitol v  monografiích (např.  „Trans-
port under Socialism: Case of the Czechoslovak 
State Railways 1948–1989“, in Ralf Roth – Hery 
Jacolin [Eds.], Eastern European Railways in Tran‑
sition. Nineteenth to Twenty ‑first Centuries, Sur-
rey, Ashgate 2013) a studií (např. „Zäsuren in der 
Verkehrsinfrastrukturentwicklung nach 1918 und 
1945: Eisenbahnverbindungen und Elbeschifffahrt 
zwischen der Tschechoslowakei und Deutsch-
land“, Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, De Gryter 
Oldenbourg 2014) a několika učebnic.
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ONDŘEJ ŽÍLA

„Jedna si jedina moja domovina?“ Etno‑demografické proměny Bosny 
a Hercegoviny v letech 1945–2013

FF UK Praha 2014 | ISBN 978‑80‑7308‑523‑0 | 412 stran česky | resumé anglicky | 360 Kč

Monografi e podrobně analyzuje rozdílný populační vývoj tří konstitutivních národů 
Bosny a Hercegoviny (Muslimů-Bosňáků, Srbů a Chorvatů) v době Titovy Jugoslávie 
a změny v jejich prostorovém rozmístění v důsledku válečných událostí v 90. letech. 
Současné demografi cké charakteristiky a stávající etnické složení země doposud 
zůstávají zcela zásadně ovlivněny průvodními jevy konfl iktu: tzv. nucenými mig-
racemi a etnickými čistkami. V této souvislosti se publikace detailně soustředí na 
rozbor a hodnocení nepříliš úspěšné repatriace utečenců, kterou řídily západní 
velmoci. Uplatněním dvou přístupů „shora“ a „zdola“ je doložen jak obecný přístup 
mezinárodních správců v poválečném mírotvorném procesu, jejich působení v zemi 
a prezentované výsledky (přístup „shora“), tak problémy, se kterými se během 
repatriace potýkali samotní navrátilci (přístup „zdola“). Jelikož se autor nemohl 
opřít o výsledky poválečného sčítání obyvatelstva, bylo třeba pramennou základnu, 
jež zahrnovala primární zdroje (statistiky, zprávy a dokumenty mezinárodního 
společenství) a sekundární literaturu srbochorvatské, anglické a francouzské pro-
venience, rozšířit o další zdroj. Tím se stal terénní výzkum provedený ve vybraných 
lokalitách Bosny a Hercegoviny v rozmezí let 2009–2013.

JARMILA VALKOVÁ

Komunikační přístup a učebnice češtiny pro nerodilé mluvčí

FF UK Praha 2014 | ISBN 978‑80‑7308‑524‑7 | 146 stran česky | resumé anglicky | 150 Kč

Práce sleduje hlavní principy komunikačního přístupu k vyučování druhého jazyka 
s ohledem na jejich základ v přímé orální metodě. Postupy a komponenty obvyklé 
v komunikačním vyučování jsou popsány v kontrastu s postupy gramaticko-
překladové metody. Záměrem je ukázat zásadní rozdíl mezi přímým a nepřímým
způsobem osvojování jazyka a implikace pro povahu komponent učebních mate-
riálů. Ve výzkumné části práce jsou podrobeny zkoumání vybrané učební materiály,
které ztělesňují obecné tendence v současné tvorbě učebnic češtiny pro cizince:
a) konsistentní využití gramaticko překladové metody a pro ni typických výukových 
komponent, b) výběrové uplatňování gramaticko překladových strategií spolu 

„J E DNA SI  J E DI NA 

MOJA DOMOV I NA? “

Et no ‑demog ra f ic ké proměny 

B osny a Hercegov i ny 

v letec h 1945–2013

Ondřej Žíla

práce filozofické fakulty univerzity karlovy

Od podpisu mírových dohod v americkém Daytonu, 
které ukončily občanský konflikt v  Bosně a  Her‑
cegovině v letech 1992–1995, uběhlo již téměř dva‑
cet let. Vnucený mírový kompromis sice dokázal 
v zemi zastavit válečné střety, jež v Evropě způso‑
bily největší uprchlickou vlnu od konce druhé svě‑
tové války, nicméně definitivní uklidnění situace 
nepřinesl. Snahu mezinárodního společenství na‑
pravit následky konfliktu, obnovit v  zemi původ‑
ní multietnickou různorodost a  znovuvybudovat 
mezi tamním obyvatelstvem důvěru ve vzájemné 
soužití, provázela hned od počátků celá škála pro‑
blémů. Zatímco fyzické stopy válečné destrukce 
se pomalu zacelují, příčiny, kvůli nimž se konflikt 
rozhořel, se odstranit nepodařilo. Mezietnické 
soužití v současné Bosně a Hercegovině tak zůstá‑
vá i nadále poznamenáno latentním napětím.

Monografie podrobně analyzuje rozdílný po‑
pulační vývoj tří konstitutivních národů Bosny 
a Hercegoviny (Muslimů ‑Bosňáků, Srbů a Chorva‑
tů) v době Titovy Jugoslávie a změny v  jejich pro‑
storovém rozmístění v  důsledku válečných udá‑
lostí v  90. letech. Současné demografické charak‑
teristiky a stávající etnické složení země doposud 
zůstávají zcela zásadně ovlivněny průvodními jevy 
konfliktu: tzv.  nucenými migracemi a  etnickými 
čistkami. V  této souvislosti se publikace detailně 
soustředí na rozbor a hodnocení nepříliš úspěšné 
repatriace utečenců, kterou řídily západní velmo‑
ci. Uplatněním dvou přístupů „shora“ a „zdola“ je 
doložen jak obecný přístup mezinárodních správ‑
ců v poválečném mírotvorném procesu, jejich pů‑
sobení v  zemi a  prezentované výsledky (přístup 

„shora“), tak problémy, se kterými se během repa‑
triace potýkali samotní navrátilci (přístup „zdola“).

Jelikož se autor nemohl opřít o  výsledky po‑
válečného sčítání obyvatelstva, bylo třeba pra‑
mennou základnu, jež zahrnovala primární zdroje 
(statistiky, zprávy a  dokumenty mezinárodního 
společenství) a  sekundární literaturu srbochor‑
vatské, anglické a francouzské provenience, rozší‑
řit o další zdroj. Tím se stal terénní výzkum prove‑
dený ve vybraných lokalitách Bosny a Hercegoviny 
v rozmezí let 2009–2013.

PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (* 1981) vystudoval his‑
torii a geografii na Filozofické fakultě a Přírodově‑
decké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 
2013 obhájil na Ústavu světových dějin FF  UK 
disertační práci a  získal titul,  Ph.D. Během stu‑
dia absolvoval řadu badatelských pobytů, přede‑
vším v Bosně a Hercegovině, Srbsku, Chorvatsku 
a  Francii. V  současné době působí jako odborný 
asistent Katedry jihoslovanských a  balkanistic‑
kých studií FF UK v  Praze, kde přednáší dějiny 
a  historickou a  politickou geografii jihovýchodní 
Evropy. Tematicky se věnuje především výzkumu 
migrací, válečným konfliktům, poválečné rekon‑
strukci a  postsocialistické transformaci zemí bý‑
valé Jugoslávie.

„J
E

D
N

A
 S

I 
JE

D
IN

A
 M

O
JA

 D
O

M
O

V
IN

A
?“

 
/ 

O
nd

ře
j Ž

íl
a

isbn 978-80-7308-523-0

KOMU N I K AČ N Í PŘ Í ST U P 

A UČ E BN IC E Č E ŠT I N Y 

PRO N E RODI L É M LU VČ Í

Jarmila Valková

práce filozofické fakulty univerzity karlovy

Práce sleduje hlavní principy komunikačního 
přístupu k  vyučování druhého jazyka s  ohledem 
na jejich základ v  přímé orální metodě. Postupy 
a komponenty obvyklé v komunikačním vyučová
ní jsou popsány v kontrastu s postupy gramaticko

překladové metody. Záměrem je ukázat zásadní 
rozdíl mezi přímým a  nepřímým způsobem osvo
jování jazyka a implikace pro povahu komponent 
učebních materiálů.

Ve výzkumné části práce jsou podrobeny zkou
mání vybrané učební materiály, které ztělesňují 
obecné tendence v  současné tvorbě učebnic češ
tiny pro nerodilé mluvčí: a) konsistentní využití 
gramaticko překladové metody a pro ni typických 
výukových komponent, b) výběrové uplatňování 
gramaticko překladových strategií spolu s  určitý
mi prvky komunikačního přístupu a c) soustavné 
uplatňování postupů a  učebnicových komponent 
vycházejících z  tradice komunikačního přístupu.

Projevy těchto tendencí v  současných učebni
cích češtiny pro nerodilé mluvčí jsou doloženy roz 
borem vybraných materiálů s využitím pěti metodo 
 logicky příznakových parametrů. Těmi jsou vy
užití formálního versus obsahového budujícího 
principu kapitoly, převaha deduktivního či induk
tivního postupu, využívání aktivit připravujících 
ke čtení, způsob zadávání aktivit a povaha grama
tických drilů.

Jarmila Valková se zabývá otázkami didaktiky 
vyučování druhého jazyka. Její odborný zájem je 
spojen s více než patnáctiletou praxí vyučování češ
tiny a angličtiny v soukromém sektoru, firemních 
kursech a seminářích. Připravuje české studenty 
na Cambridge ESOL Exams z anglického jazyka, 
je certifikovanou lektorkou pro přípravu na testy 
TOEFL iBT. V současné době působí jako Head TEFL 
Trainer ve společnosti EDUA Group Praha. Náplní 
její práce je metodická příprava a trénink budou
cích učitelů angličtiny z různých částí světa.

V  doktorském studiu se zaměřila na otázky 
uplatnění komunikačního přístupu v učebních ma
teriálech a vyučování češtiny pro nerodilé mluvčí. 
Titul Ph.D. obhájila na Filozofické fakultě Univer
zity Karlovy, kde získala cenné zkušenosti jako 
vyučující semináře Komunikace v praxi (ÚČJTK), 
přednášející v modulu Introduction to Linguistics, 
Theory of Communication and Pedagogy (UTRL) 
a učitelka češtiny na Letní škole slovanských studií 
(ÚBS). Během magisterského studia se její zájem 
soustředil zejména na problematiku překladu z an
gličtiny (diplomová práce Macbeth: Pozoruhodné 
aspekty českých překladů).
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s určitými prvky komunikačního přístupu a c) soustavné uplatňování postupů 
a učebnicových komponent vycházejících z tradice komunikačního přístupu. Pro-
jevy těchto tendencí v současných učebnicích češtiny pro cizince jsou doloženy 
rozborem vybraných materiálů s využitím pěti metodologicky příznakových pa-
rametrů. Těmi jsou využití formálního versus obsahového budujícího principu 
kapitoly, převaha deduktivního či induktivního postupu, aktivity připravujicí ke 
čtení, způsob zadávání aktivit a povaha gramatických drilů.

Uzel na kapesníku. Vzpomínka a narativní konstrukce dějin

MARTINA POLIAKOVÁ – JAKUB RAŠKA – VÁCLAV SMYČKA (EDS.)

FF UK Praha 2014 | ISBN 978‑80‑7308‑519‑3 | 176 stran česky | resumé anglicky | 195 Kč

V návaznosti na alegorii zauzlovaného kapesníku rozvíjí tato kniha diskuzi o vzta-
hu nestabilní vzpomínky a historiografi cké konstrukce dějin. Rozpadá se při 
tom do tří částí. Nejdříve dochází ke zpochybnění utopie autentické vzpomínky
a kritického dějepisectví. Druhá část následně hledá ztracené spojení s minulostí 
právě v krizových momentech dějin. Závěrečná část se pak propracovává opět 
k nové rehabilitaci literární formy vzpomínání i narativního dějepisectví. Aporie 
vznesené v první části knihy však v jejím průběhu neztrácejí na své závažnosti 
a naopak nabývají na své znepokojivé komplexitě.

Tradice a proměny. Mýtus, historie a fikce v Asii

DAVID LABUS – MIRIAM LÖWENSTEINOVÁ (EDS.)

FF UK Praha 2014 | ISBN 978‑80‑7308‑515‑5 | 238 stran česky | resumé anglicky | 245 Kč

Jako byla pro západní kulturní tradici po staletí jednou z ústředních hodnot 
svoboda a kreativita jednotlivce, tak roli pomyslného středobodu ve východních 
kulturách hrála po tisíciletí ortodoxie per se. Na pozadí přitom stálo v mnoha ohle-
dech odlišné chápání vztahu jedince a společnosti na obou koncích eurasijského 
kontinentu. Jestliže západní myslitelé věnovali velkou část svého intelektuálního 
potenciálu promýšlení pojmů a defi nic a pohledu na společnost skrze jedince, na 
východě zřetelně převažoval zájem o souvislosti mezi společenskými konstituenty 
a o uspořádání společnosti jako celku. Přes mocné tlaky na uniformitu a standar-
dizaci, kterým je v současnosti vystavena zejména materiální kultura, si mnohé 

U ZE L NA K A PE SN Í K U

Vzpom í n k a a n a rat iv n í 

kon s t r u kce ději n

M. Poliaková, J. Raška, V. Smyčka (eds.)

práce filozofické fakulty univerzity karlovy

V  návaznosti na alegorii zauzlovaného kapesní
ku rozvíjí tato kniha diskuzi o  vztahu nestabilní 
vzpomínky a  historiografické konstrukce dějin. 
Rozpadá se při tom do tří částí. Nejdříve dochá
zí ke zpochybnění utopie autentické vzpomínky 
a kritického dějepisectví. Druhá část následně hle
dá ztracené spojení s minulostí právě v krizových 
momentech dějin. Závěrečná část se pak propra
covává opět k  nové rehabilitaci literární formy 
vzpomínání i  narativního dějepisectví. Aporie 
vznesené v první části knihy však v jejím průběhu 
neztrácejí nic na své závažnosti, a naopak nabývají 
na své znepokojivé komplexitě.
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Pavel Barša

Jakub Češka

Josef Fulka

Václav Petrbok 

Martina Poliaková

Jan Randák

Jakub Raška

Jiří Růžička

Ondřej Slačálek

Václav Smyčka

Alena Tesková

T R A DIC E A PROM Ě N Y

 Mý t u s,  h i s tor ie  a  f i kce v A si i

David Labus, Miriam Löwensteinová (eds.)

práce filozofické fakulty univerzity karlovy

Jako byla pro západní kulturní tradici po staletí jed
nou z ústředních hodnot svoboda a kreativita jedno
tlivce, tak roli pomyslného středobodu ve východ
ních kulturách hrála po tisíciletí ortodoxie per se. 
Na pozadí přitom stálo v  mnoha ohledech odlišné 
chápání vztahu jedince a společnosti na obou kon
cích eurasijského kontinentu. Jestliže západní my
slitelé věnovali velkou část svého intelektuálního 
potenciálu promýšlení pojmů a  definic a  pohledu 
na společnost skrze jedince, na východě zřetelně 
převažoval zájem o souvislosti mezi společenskými 
konstituenty a o uspořádání společnosti jako celku.

Přes mocné tlaky na uniformitu a  standardi
zaci, kterým je v  současnosti vystavena zejména 
materiální kultura, si mnohé společnosti východ
ní Asie dodnes zachovávají četné prvky kolektivi
stické organizace, což zřetelně modeluje přístup 
k vlastní minulosti, od níž daná společnost v mno
ha směrech a formách odvozuje svou identitu.

Předkládaná monografie se ve svém širokém 
záběru zabývá recepcí a  funkcemi mýtu, historie 
a  fikce ve společnostech východní, střední a  jiho
východní Asie. Představuje celou šíři forem a  mo
delů od literárních a historických kánonů po hagio
grafickou literaturu a  mimo jiné ukazuje, jak je 
dodnes různým podáním historie na jedné straně 
přisuzována značná autenticita, a zároveň se histo
rie s její poněkud hypertrofovanou funkcí normati
vu stává pro současné asijské společnosti mnohem 
větší zátěží než pro společnosti západní.

Daniel Berounský

Vladimír Glomb

Lucie Hlavatá

Tomáš Horák

Ján Ičo

Oldřich Král

David Labus

Miriam Löwensteinová

Jan Sýkora

Martin Tirala

Michael Weber

Marek Zemánek
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společnosti východní Asie dodnes zachovávají četné prvky kolektivistické organizace, 
což zřetelně modeluje přístup k vlastní minulosti, od níž daná společnost v mnoha 
směrech a formách odvozuje svou identitu. Předkládaná monografi e se ve svém 
širokém záběru zabývá recepcí a funkcemi mýtu, historie a fi kce ve společnostech 
východní, střední a jihovýchodní Asie. Představuje celou šíři forem a modelů od 
literárních a historických kánonů po hagiografi ckou literaturu a mimo jiné ukazuje, 
jak je dodnes různým podáním historie na jedné straně přisuzována značná auten-
ticita, a zároveň se historie s její poněkud hypertrofovanou funkcí normativu stává 
pro současné asijské společnosti mnohem větší zátěží než pro společnosti západní.

JAN PELIKÁN

Novými cestami. Kosovo v letech 1958–1969

FF UK Praha 2014 | ISBN 978‑80‑7308‑508‑7 | 400 stran česky | resumé anglicky | 340 Kč

Monografi e velmi podrobně analyzuje přelomové období v moderních dějinách 
Kosova. V průběhu let 1958–1969 se v několika etapách zásadně změnil dosavadní 
přístup jugoslávského autoritativního režimu ke správě Kosova. Titova oligarchie 
postupně zcela zrovnoprávnila zdejší většinové albánské obyvatelstvo a správu 
autonomní oblasti předala komunistickým funkcionářům albánského původu. 
Cílem této politiky bylo výrazně zrychlit ekonomický rozvoj Kosova a pobídnout 
zdejší Albánce, aby přijali Jugoslávii za svoji vlast. Přehlíželo se přitom, že tyto 
změny se dějí na úkor kosovských Srbů, kteří byli stále více vystaveni projevům 
diskriminace ze strany většinového etnika. Za přechodný jev se považoval i náhlý 
vzrůst albánského nacionalismu. Výsledky nového kursu se však ukázaly jako 
problematické. Kosovští Albánci pouze částečně přijali modernizační podněty. 
Jejich velká většina se i nadále odmítala s Jugoslávií identifi kovat. Monografi e se 
zabývá nejen politickým vývojem a mezietnickými vztahy v regionu, ale obsáhle se 
věnuje i ekonomickému a sociálnímu vývoji Kosova ve sledovaném období. Opírá 
se o příslušnou, nijak početnou, sekundární literaturu a memoárovou produkci. 
Vychází především z rozsáhlé, doposud neprobádané archivní dokumentace uložené 
v bělehradských archivech.

NOV ÝM I C E STA M I 

Kosovo v letec h 1958 –1969

Jan Pelikán

práce filozofické fakulty univerzity karlovy

Monografie velmi podrobně analyzuje přelomové 
období v  moderních dějinách Kosova. V  průběhu 
let 1958–1969 se v  několika etapách zásadně změ
nil dosavadní přístup jugoslávského autoritativ
ního režimu ke správě Kosova. Titova oligarchie 
postupně zcela zrovnoprávnila zdejší většinové 
albánské obyvatelstvo a  správu autonomní oblas
ti předala komunistickým funkcionářům albán
ského původu. Cílem této politiky bylo výrazně 
zrychlit ekonomický rozvoj Kosova a  pobídnout 
zdejší Albánce, aby přijali Jugoslávii za svoji vlast. 
Přehlíželo se přitom, že tyto změny se dějí na úkor 
kosovských Srbů, kteří byli stále více vystaveni 
projevům diskriminace ze strany většinového et
nika. Za přechodný jev se považoval i náhlý vzrůst 
albánského nacionalismu. Výsledky nového kursu 
se však ukázaly jako problematické. Kosovští Al
bánci pouze částečně přijali modernizační podně
ty. Jejich velká většina se i nadále odmítala s Jugo
slávií identifikovat.

Monografie se zabývá nejen politickým vývo
jem a mezietnickými vztahy v regionu, ale obsáhle 
se věnuje i ekonomickému a sociálnímu vývoji Ko
sova ve sledovaném období. Opírá se o příslušnou, 
nijak početnou, sekundární literaturu a memoáro
vou produkci. Vychází především z rozsáhlé, dopo
sud neprobádané archivní dokumentace uložené 
v bělehradských archivech.

Doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc. (* 1959) působí na Ka
tedře jihoslovanských a  balkanistických studií 
a Ústavu světových dějin FF UK. Dlouhodobě se za
bývá historií jihovýchodní Evropy, zejména ději
nami Titovy Jugoslávie. Kromě mnoha vědeckých 
článků, studií a  recenzí publikoval následující 
monografie: Hospodářská spolupráce Československa 
s  Jugoslávií v  letech 1945–1949, Praha 1990; Jugoslá-
vie a východní blok 1953–1956, Praha 2001; Jugoslávie 
a pražské jaro, Praha 2008. Byl členem autorského 
kolektivu syntetických děl Dějiny jihoslovanských 
zemí, Praha 1998 a Dějiny Srbska, Praha 2005.
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RENATA KOCIANOVÁ ET AL.

Analysis and Comparison of Forms and Methods for the Education 
of Older Adults in the V4 Countries

FF UK Praha 2013 | ISBN 978‑80‑7308‑504‑9 | 176 stran anglicky | 195 Kč

Publikace, která je výstupem projektu Visegradského fondu Analysis and Comparison 
of Forms and Methods for the Education of Older Adults in the V4 Countries, se zamě-
řuje na komparaci národních výzkumů zemí V4 ve čtyřech tematických oblastech. 
První jsou širší společenské kontexty vzdělávání seniorů – politické, legislativní, 
ekonomické, sociální a kulturní. Druhou tematickou oblastí je vztah seniorů 
a pracovního života, pozornost je zaměřena na trh práce, diskriminaci a rovné 
zacházení, age management, rovněž na vzdělávání a rozvoj seniorů v organizacích. 
Třetím tématem je systém vzdělávání seniorů. V jeho rámci se publikace zabývá 
institucionalizací, pozornost věnuje poskytovatelům vzdělávání seniorů a obsa-
hovému zaměření jejich vzdělávání. Metody vzdělávání seniorů – tradiční metody 
a současné trendy a výhledy postihuje čtvrtá tematická oblast.

Kultura a totalita. Národ

IVAN KLIMEŠ – JAN WIENDL (EDS.)

FF UK Praha 2013 | ISBN 978‑80‑7308‑488‑2 | 476 stran česky | resumé anglicky | 395 Kč

První svazek celkem pětidílného kolektivního projektu, který pracuje s pojmem 
„totalita“ v jeho širokém významu, jak s ním operují obory jako fi lozofi e, dějiny 
umění či teorie literatury. Na materiálu umělecké kultury především českých zemí 
zkoumá v interdisciplinárním dialogu nejrozmanitější projevy „totálních“ forem 
a rámců, které provázejí éru modernity. Jako organizující kritérium celé monogra-
fi cké řady slouží jednotlivá tematická těžiště – po prvním svazku s tématem Národ 
budou následovat Válka, Revoluce, Budoucnost a Každodennost. V centru pohledu 
se ocitnou zejména aspekty sociokulturní, důsledně propojené s analýzami konkrét-
ních uměleckých či uměleckohistorických vztahů. Vzhledem k metodologickému 
a materiálovému založení jednotlivých příspěvků prvního svazku je monografi e 
věnovaná tematickému těžišti Národ komponována do dvou částí, nazvaných Per-
spektivy (příspěvky zacílené spíše k mapování obecnějších problémů a souvislostí) 
a Sondy (materiálově pestré případové studie či studie zabývající se konkrétním 
dílčím historickým problémem).

A NA LYSI S A N D COM PA R I SON 

OF FOR M S A N D M ET HODS FOR 

T H E E DUC AT ION OF OL DE R 

A DU LTS I N T H E V4 COU N T R I E S

Renata Kocianová et al.

práce filozofické fakulty univerzity karlovy

The “Analysis and Comparison of Forms and Meth-
ods for the Education of Older Adults in the V4 
Countries” is based on national studies which are 
systematically compared in an attempt to address 
four key themes. First, the authors place the educa-
tion of older adults in context, along with focusing 
on political, legal, economic, social and cultural as-
pects. Second, the publication, being also dedicated 
to the working life of older adults, examines the la-
bour market, the issues of discrimination and equal 
treatment, age management, education and human 
development in organizations. Third, the system of 
older adult education is described, including the 
process of institutionalization, the providers of 
older adult education, and the content of this edu-
cation. Fourth, the publication explores the themes 
of traditional methods, current trends and outlooks 
for the education of older adults. 

Andrea Bontová

Katarína Cimprichová Gežová

Ludvík Eger

Artur Fabiś

Renata Kocianová

Martin Kopecký 

Miroslav Krystoň

Csaba Kucsera

Ildiko Laki

Marcin Muszyński

Zsuzsa Szeman

Michal Šerák

Katalin Tardos

Łukasz Tomczyk

Maria Zrałek
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K U LT U R A A TOTA L I TA

 Ná rod

Ivan Klimeš,  Jan Wiendl (eds.)

práce filozofické fakulty univerzity karlovy

Předkládaná kniha otevírá v  budoucnu pětisvaz-
kový komplex, který pracuje s  pojmem „totalita“ 
v  jeho širokém významu, jak s ním operují obory 
jako filozofie, dějiny umění či teorie literatury. Na 
materiálu umělecké kultury především českých 
zemí zkoumá v interdisciplinárním dialogu, který 
rozvíjejí historici a teoretici slovesného, filmového, 
hudebního a divadelního umění z historických, fi-
lologických a uměnovědných ústavů a kateder Filo-
zofické fakulty Univerzity Karlovy, nejrozmanitější 
projevy „totálních“ forem a rámců, které provázejí 
éru modernity. Jako organizující kritérium této 
monografické řady slouží iniciační tematická těži-
ště – po prvním svazku s tématem Národ budou ná-
sledovat Válka, Revoluce, Budoucnost a Každodennost. 
Všechny tyto pojmy představují formativní rámce. 
Národ je společenství, jehož příslušníky spojuje celá 
řada fenoménů jako jazyk, kultura, dějiny, výchova; 
je to společenství normativní, exponující kupříkla-
du opozici my – oni. Válka je extrémní situace, v níž 
státy upravují pravidla dosavadního řádu, omezují 
občany a silně jim zasahují do života. Zvláště velké 
válečné konflikty ve 20. století měly charakter to-
tální války s potenciálem završit epochu a připravit 
půdu pro nástup epochy nové. Revoluce jako pří-
klad dějinného zlomu ve vývoji společnosti přichází 
s otázkou starého a nového a má stejně jako válka 
rozměr situační. Téma budoucnosti je v  posledku 
spojeno s otázkou mentality, vztahuje se k ní každá 
společnost v každé době, slouží jako zdroj argumen-
tace v politických i kulturních zápasech; představy 
o  budoucnosti pak zásadním způsobem formují 
uměleckou kulturu. Každodennost představuje na 
první pohled téma hýřící všemi barvami, z něhož 
se dá vyrazit kterýmkoliv směrem. V centru naše-
ho pohledu se ale ocitnou zejména aspekty socio-
kulturní, důsledně propojené s analýzami konkrét-
ních uměleckých či uměleckohistorických vztahů. 
Vzhledem k metodologickému a materiálovému za-
ložení jednotlivých příspěvků prvního svazku řady 
byla kolektivní monografie, věnovaná tematickému 
těžišti „národ“, komponována do dvou částí, nazva-
ných Perspektivy (zahrnuje příspěvky zacílené spí-
še k mapování obecnějších problémů a souvislostí) 
a  Sondy (slučuje sérii materiálově pestrých přípa-
dových studií či studií zabývajících se konkrétním 
dílčím historickým problémem).

Petr A. Bílek

Kamil Činátl

Jan Dobeš

Petra Hanáková

Tereza Havelková

Libuše Heczková

Lukáš Holeček

Jiří Holý

Radek Hylmar

Ivan Klimeš

Marta Ljubková

Petr Málek

Petr Mareš

Luboš Merhaut

Martin Pšenička

Kateřina Svatoňová

Hana Šmahelová

Magda Španihelová

Michael Špirit

Václav Vaněk

Daniel Vojtěch

Josef Vojvodík

Jan Wiendl
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KAREL SABINA

Osudná kniha. Tři prózy z doby reformace

FF UK Praha 2013 | ISBN 978‑80‑7308‑487‑5 | 384 stran česky | resumé anglicky | 340 Kč

Svazek obsahuje tři prózy významného spisovatele, publicisty, esejisty a literárního 
historika Karla Sabiny (1813–1877), totiž román o maršálovi Rudolfa II. Ruesswurm 
(1866), povídku Osudná kniha (1862) a novelu Hyacint (1862). Jejich spojnicí je 
především téma – ve všech případech se jedná o historické prózy, které se odehrá-
vají v Čechách na přelomu 16. a 17. století. Spojuje je ale také fakt, že českému 
čtenáři zůstaly do dnešní doby takřka utajeny. Vycházely pouze na pokračování 
v dobových novinách a časopisech nebo jako přívazek ke knize jiného autora. 
Jejich společné vydání, opírající se o moderní ediční zásady, především akcentuje 
základ Sabinovy tvůrčí metody, která důsledně hledá oporu v historických faktech 
a dokumentech. Odhaluje však také dosud neznámou, čtenářsky atraktivní polohu 
Sabinova romantického vypravěčství a současně připomíná jeho schopnost zobrazit 
i v historické beletrii beznaděj moderní lidské existence.

ZUZANNA BEDŘICHOVÁ

Jazyk jako stigma? Analýza chybovosti textů romských žáků
9. ročníků základních škol praktických

FF UK Praha 2013 | ISBN 978‑80‑7308‑486‑8 | 148 stran česky | resumé anglicky | 150 Kč

Studie se zabývá chybovostí v psaném projevu romských žáků 9. ročníků základních 
škol praktických, přičemž analyzuje 130 školních prací těchto žáků dostupných 
v databance ROMi (databanka psaného a mluveného projevu romských dětí 
a mládeže v češtině). Autorka se zaměřuje především na stigmatizující potenciál 
zkoumaných chyb, jemuž dosud nebyla v české lingvistice věnována dostatečná 
pozornost. Studie tak přináší inovativní koncept tzv. stigmatizující chyby a nové, 
propracované schéma tohoto typu chyb, na jehož základě autorka provedla detailní 
analýzu textů. Kromě samotné kvalitativně -kvantitativní analýzy nastiňuje studie 
také aktuální stav problematiky vzdělávání romských žáků v češtině, problema-
tiku romského etnolektu češtiny a problematiku jazykového projevu jako zdroje 
stigmatu, podrobné informace o databance ROMi a v neposlední řadě také návrhy 
na možné způsoby kompenzace této chybovosti. Práce také obsahuje všech 130 
zkoumaných textů v plném znění.

OSU DNÁ K N I H A

 Tř i  prózy z  doby refor m ace 

Karel Sabina

práce filozofické fakulty univerzity karlovy

Svazek obsahuje tři prózy významného spisovate-
le, publicisty, esejisty a  literárního historika Karla 
Sabiny (1813–1877), totiž román o  maršálovi Rudol-
fa II. Ruesswurm (1866), povídku Osudná kniha (1862) 
a novelu Hyacint (1862). Jejich spojnicí je především 
téma  – ve všech případech se jedná o  historické 
prózy, které se odehrávají v  Čechách na přelomu 
16. a 17. století. Spojuje je ale také fakt, že českému 
čtenáři zůstaly do dnešní doby takřka utajeny. Vy-
cházely pouze na pokračování v dobových novinách 
a časopisech nebo jako přívazek ke knize jiného au-
tora. Jejich společné vydání, opírající se o moderní 
ediční zásady, především akcentuje základ Sabinovy 
tvůrčí metody, která důsledně hledá oporu v histo-
rických faktech a dokumentech. Odhaluje však také 
dosud neznámou, čtenářsky atraktivní polohu Sabi-
nova romantického vypravěčství a  současně připo-
míná jeho schopnost zobrazit i v historické beletrii 
beznaděj moderní lidské existence.

Karel Sabina (1813–1877), prozaik, básník, publici-
sta a literární historik. Patřil k romantické generaci 
(byl přítelem K. H. Máchy a pořadatelem jeho díla). 
Živil se jako novinář v českém a německém tisku. 
V letech 1849–1857 byl vězněn za přípravu povstání 
proti vídeňské vládě, od roku 1859 do roku 1872 
byl veden jako konfident rakouské policie. Je auto-
rem řady romantických povídek, které situoval do 
minulosti i do své současnosti (např. Poutník, 1835, 
Hrobník, 1837), a tvůrcem prvních českých románů 
(Na poušti, 1863, Oživené hroby, 1870). Romanticky la-
děné verše shrnul do sbírky Básně (1841). Významně 
se uplatnil také jako dramatik a libretista (Braniboři 
v Čechách, Prodaná nevěsta, oboje 1866). Podnětnými 
úvahami zasáhl i do vývoje českého politického, 
společenského a literárního myšlení (např. Demo-
kratická literatura, 1848, Literární obrazy, 1859).

Petra Hesová (* 1982), editorka a literární historič-
ka. Zabývá se českou prózou 19. století. Vydala např. 
Sabinovu novelu Čech (in Staré a nové světy, 2011).

Václav Vaněk (* 1963), literární historik. Zabývá 
se dějinami české literatury 19. a 20. století (např. 
soubor studií Disharmonie, 2009). Redigoval Slovník 
českých spisovatelů (2000). Působí také jako editor 
(K. Klostermann, J. Neruda, antologie romantické 
poezie a prózy).
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JA ZY K JA KO ST IGM A?

 A n a lýza c hybovos t i  te x t ů 

rom sk ýc h žá k ů 9.  roč n í k ů 

zá k l ad n íc h škol 

pra k t ic k ýc h 

Zuzanna Bedřichová

práce filozofické fakulty univerzity karlovy

Studie se zabývá chybovostí v  psaném projevu 
romských žáků 9. ročníků základních škol praktic-
kých, přičemž analyzuje 130 školních prací těchto 
žáků dostupných v  databance ROMi (databan-
ka psaného a  mluveného projevu romských dětí 
a  mládeže v  češtině). Autorka se zaměřuje přede-
vším na stigmatizující potenciál zkoumaných chyb, 
jemuž dosud nebyla v  české lingvistice věnována 
dostatečná pozornost. Studie tak přináší inovativ-
ní koncept tzv. stigmatizující chyby a nové, propra-
cované schéma tohoto typu chyb, na jehož základě 
autorka provedla detailní kvalitativně-kvantita-
tivní analýzu textů.

Kromě samotné kvalitativně-kvantitativní ana-
lýzy nastiňuje studie také aktuální stav problemati-
ky vzdělávání romských žáků v češtině, problema-
tiku romského etnolektu češtiny a  problematiku 
jazykového projevu jako zdroje stigmatu, podrobné 
informace o  databance ROMi a  v  neposlední řadě 
také návrhy na možné způsoby kompenzace této 
chybovosti. Práce také obsahuje všech 130 zkouma-
ných textů v plném znění.

Zuzanna Bedřichová (* 1980) vystudovala bohe-
mistiku a  literární komparatistiku na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy. Spolupodílela se na 
vybudování databanky jazykových projevů rom-
ských mluvčí češtiny ROMi. Věnuje se češtině 
romských dětí a mládeže a problematice vzdělává-
ní romských dětí v oblasti českého jazyka.
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LUCIE SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ

Když začínáme mluvit… Lingvistický pohled na rané projevy česky 
hovořícího dítěte

FF UK Praha 2013 | ISBN 978‑80‑7308‑482‑0 | 218 stran česky | resumé anglicky | 199 Kč

Publikace zkoumá tzv. jednoslovné období osvojování jazyka dítětem, kterému 
zatím nebyla v češtině věnována větší pozornost. Sleduje, jaké prostředky dítě ve 
věku 12–18 měsíců užívá při komunikaci s blízkými dospělými a jak se repertoár 
těchto prostředků proměňuje. Zabývá se prvními signály gramatiky – spojováním 
prostředků různého druhu, prvními projevy ohýbání slov, vyjadřováním záporu –, 
ale také tím, jak se projevy dítěte zapojují do širšího kontextu dialogu a odkazů na 
texty různého typu. Práce vychází z autorčina dlouhodobého výzkumu komunikace 
česky hovořících dětí s blízkými dospělými v přirozeném prostředí.

PAVEL ŠTOLL A KOL.

Zkušenosti a vztahy. Lotyšská a česká společnost ve 20. století

FF UK Praha 2013 | ISBN 978‑80‑7308‑475‑2 | 254 stran česky | resumé anglicky,

litevsky | 245 Kč

Cílem autorů bylo prozkoumat vzájemné zkušenosti a vztahy české a lotyšské spo-
lečnosti ve 20. století. První část monografi e pojednává o procesu česko -slovenského 
uznání prvního lotyšského státu a následné spolupráci, o novém pohledu na 
Lotyšsko ve druhé světové válce, o mezinárodním postavení poválečného Pobaltí, 
o nezdařeném lotyšském pokusu o reformu socialismu, o úloze lotyšské redakce 
Rádia Svobodné Evropy v Praze i o problémech současného Lotyšska. Pro srovnání 
je analyzována naše cesta k socialismu po skončení druhé světové války a vývoj 
našich i lotyšských národnostních menšin. Druhá část je věnována dějinám kul-
tury a jazykovědě: korespondenci J. Zubatého s K. Milenbahsem, kulturní činnosti 
členů Československo -lotyšské společnosti, vztahu J. Rainise a M. Grimmy k české 
kultuře, recepci děl J. Haška v Lotyšsku a R. Blaumanise a K. Skalbeho u nás, ně-
kterým rysům současné lotyšské literatury, české turistické a cestopisné literatuře 
o Lotyšsku a nakonec česko -lotyšské lexikografi i.

K DY Ž Z AČ Í NÁ M E 

M LU V I T…

 L i ng v i s t ic k ý poh led 

n a ra né projev y česk y 

hovoř íc í ho d ítěte

 

Lucie Saicová Římalová

práce filozofické fakulty univerzity karlovy

Publikace zkoumá tzv. jednoslovné období osvojo-
vání jazyka dítětem, kterému zatím nebyla v  češ-
tině věnována větší pozornost. Sleduje, jaké pro-
středky dítě ve věku 12–18 měsíců užívá při komuni-
kaci s blízkými dospělými a jak se repertoár těchto 
prostředků proměňuje. Zabývá se prvními signály 
gramatiky – spojováním prostředků různého dru-
hu, prvními projevy ohýbání slov, vyjadřováním 
záporu –, ale také tím, jak se projevy dítěte zapojují 
do širšího kontextu dialogu a odkazů na texty růz-
ného typu. Práce vychází z autorčina dlouhodobého 
výzkumu komunikace česky hovořících dětí s blíz-
kými dospělými v přirozeném prostředí.

Lucie Saicová Římalová působí v  Ústavu české-
ho jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se výzkumem 
osvojování jazyka česky hovořícími dětmi, kogni-
tivním přístupem k jazyku, pragmatikou, stylisti-
kou a morfologií.
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Z K U Š E N O S T I  A  V Z T A H Y 

L ot yšsk á a  česk á s poleč nos t 

ve 20.  s tolet í 

Pavel Štoll a kolektiv

práce filozofické fakulty univerzity karlovy

Cílem autorů bylo prozkoumat vzájemné zkušenos-
ti a vztahy české a lotyšské společnosti ve 20. století. 
První část monografie pojednává o  procesu česko-
slovenského uznání prvního lotyšského státu a ná-
sledné spolupráci, o novém pohledu na Lotyšsko ve 
druhé světové válce, o mezinárodním postavení po-
válečného Pobaltí, o nezdařeném lotyšském pokusu 
o reformu socialismu, o úloze lotyšské redakce Rá-
dia Svobodné Evropy v  Praze i  o  problémech sou-
časného Lotyšska. Pro srovnání je analyzována naše 
cesta k socialismu po skončení druhé světové války 
a vývoj našich i  lotyšských národnostních menšin. 
Druhá část je věnována dějinám kultury a  jazyko-
vědě: korespondenci J. Zubatého s K. Mīlenbahsem, 
kulturní činnosti členů Československo-lotyšské 
společnosti, vztahu J. Rainise a M. Grimmy k české 
kultuře, recepci děl J. Haška v  Lotyšsku a  R. Blau-
manise a K. Skalbeho u nás, některým rysům sou-
časné lotyšské literatury, české turistické a  cesto-
pisné literatuře o  Lotyšsku a  nakonec česko-lotyš-
ské lexikografii.

Tuto knihu napsal česko-lotyšský autorský kolek-
tiv, jejž z  lotyšské strany tvořili členové Lotyšské 
akademie věd literární a divadelní historik Viktors 
Hausmanis, historik Inesis Feldmanis a  filozof 
Igors Šuvajevs, za Lotyšskou univerzitu historici 
Ilgvars Butulis, Antonijs Zunda a Ēriks Jēkabsons, 
literární historička Ieva Kalniņa a znalkyně dějin 
lingvistiky Sarma Kļaviņa a dále lexikografka San-
dra Nikuļceva a  bývalý ředitel lotyšské redakce 
Rádia Svobodná Evropa Pēteris Zvagulis. Českou 
stranu zastoupili pracovníci Ústavu pro soudobé 
dějiny AV ČR Jiří Kocian a  Helena Nosková, Uni-
verzitu Karlovu pak historik se specializací na 
Pobaltí Luboš Švec, letonisté Pavel Štoll a Michal 
Škrabal, geograf Josef Miškovský a  za Národní 
muzeum přispěl historik Ivan Malý.
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EVA NOVOTNÁ

Uplatnění absolventů oboru překladatelství a tlumočnictví v praxi

FF UK Praha 2013 | ISBN 978‑80‑7308‑477‑6 | 197 stran česky | resumé anglicky | 210 Kč

Práce mapuje profesní uplatnění absolventů magisterského oboru překladatelství 
a tlumočnictví Ústavu translatologie Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy v Pra-
ze (v dřívějších letech realizovaného na Katedře překladatelství a tlumočnictví 
Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy a na Universitě 17. listopadu). Navazuje 
na průzkum uplatnění absolventů uvedených ústavů uskutečněný v roce 1997 
(Čeňková). Teoretická část práce pojednává o uplatnění z hlediska vzdělávací po-
litiky i z hlediska translatologie. Popisuje také trendy v odvětví jazykových služeb 
a problémy trhu s překlady a tlumočením s důrazem na české prostředí. Empirická 
část představuje výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na aktuální postavení 
absolventů oboru překladatelství a tlumočnictví z let 1967–2010 na pracovním trhu. 
Zaměřuje se na průběh jejich profesní dráhy, na jejich přechod na pracovní trh po 
ukončení studia a na některé aspekty práce překladatelů a tlumočníků na volné 
noze. Všímá si rovněž hodnocení studia a okrajově také vnímání překladatelské 
a tlumočnické profese u absolventů.

Teoreticko ‑metodologické výhledy současné lingvistiky

EVA LEHEČKOVÁ – JAN CHROMÝ (EDD.)

FF UK Praha 2013 | ISBN 978‑80‑7308‑465‑3 | 279 stran česky | resumé anglicky | 240 Kč

Publikace je příspěvkem k diskusi o soudobém vývoji lingvistických teorií a me-
todologie lingvistického výzkumu. Této problematiky se dotýkají nejprve české 
překlady pěti původně anglických studií. Tyto studie, například od Nicholase 
Evanse, Stevena Levinsona, Raymonda W. Gibbse nebo Luca Steelse, akcentují 
určité aspekty lingvistického bádání, jimž se v posledních letech věnuje výrazná 
pozornost, zejména funkci empirického výzkumu v lingvistice, vztahu mezi ling-
vistikou a neurovědou, výzkumu jazykové evoluce, otázce jazykových univerzálií 
a jazykové diverzity nebo komputačnímu modelování lingvistických procesů. 
Překlady doplňuje anketa zaměřená na obecné i konkrétnější otázky spjaté s lin-
gvistickým výzkumem (vývoj teorií, rozvoj metodologie a vývoj nových nástrojů, 
nejvýraznější výsledky v posledních dvaceti letech a přetrvávající desiderata nebo 
otázky jazykových univerzálií a jazykové relativity). Respondenty ankety jsou ně-

U P L A T N Ě N Í

A B S O LV E N T Ů  O B O R U 

P Ř E K L A D A T E L S T V Í 

A   T L U M O Č N I C T V Í

V   P R A X I 

Eva Novotná

V A R I A Vpráce filozofické fakulty univerzity karlovy

Práce mapuje profesní uplatnění absolventů ma-
gisterského oboru překladatelství a  tlumočnictví 
Ústavu translatologie Filozofi cké fakulty Univer-
zity Karlovy v  Praze (v  dřívějších letech realizo-
vaného na Katedře překladatelství a  tlumočnictví 
Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy a na Univer-
sitě 17. listopadu). Navazuje na průzkum uplatnění 
absolventů uvedených ústavů uskutečněný v  roce 
1997 (Čeňková). Teoretická část práce pojednává 
o  uplatnění z  hlediska vzdělávací politiky i  z  hle-
diska translatologie. Popisuje také trendy v odvětví 
jazykových služeb a problémy trhu s překlady a tlu-
močením s důrazem na české prostředí. Empirická 
část představuje výsledky dotazníkového šetření 
zaměřeného na aktuální postavení absolventů obo-
ru překladatelství a tlumočnictví z let 1967–2010 na
pracovním trhu. Zaměřuje se na průběh jejich pro-
fesní dráhy, na jejich přechod na pracovní trh po 
ukončení studia a na některé aspekty práce překla-
datelů a tlumočníků na volné noze. Všímá si rovněž 
hodnocení studia a okrajově také vnímání překlada-
telské a tlumočnické profese u absolventů.

Eva Novotná (* 1983) vystudovala italskou fi lolo-
gii a překladatelství a tlumočnictví francouzského 
jazyka na Filozofi cké fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze. V současné době se věnuje překladatelské 
a tlumočnické činnosti.
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ISBN 978–80–7308–477-6

ISBN 978-80-7308-465-3

Letní škola lingvistiky se koná každý srpen od 
roku 2007 v Dačicích za podpory Filozofické fa
kulty Univerzity Karlovy v Praze. Jejím cílem je 
vytvořit pro mladé české lingvisty (a  případně 
i badatele zabývající se spřízněnými obory) mož
nost, aby se mohli seznámit s aktuálními proudy 
lingvistického bádání a  vytvořit si povědomí 
o  širším spektru lingvistických přístupů, než 
jaké nabízí současné české jazykovědné prostředí. 
Související snahou Letní školy lingvistiky je bu
dovat určité společenství mladých zájemců o lin
gvistiku (a příbuzné obory), což může být před
pokladem jejich budoucí spolupráce.
Škola probíhá formou přednášek a  seminářů 
zpravidla po dobu jednoho týdne. Přednášejí
cími jsou především badatelé působící dlouho
době v zahraničí (zejména Češi, ale také cizinci), 
které doplňují výzkumníci afiliovaní v České re
publice. Přednášky a semináře jsou obvykle kon
cipovány jako úvody do zkoumané problematiky 
anebo jako představení konkrétního uceleného 
výzkumu s  důrazem na jeho metodologii. Kaž
doročně se školy zúčastní cca 30–50 posluchačů.

T EOR ET IC KO  ‑

 ‑M ETODOL OGIC K É

V Ý H L EDY

SOUČ A SN É

L I NGV IST I K Y

Eva Lehečková a Jan Chromý (eds.)

V A R I A Vpráce filozofické fakulty univerzity karlovy

Publikace je příspěvkem k  diskusi o  soudobém 
vývoji lingvistických teorií a metodologie lingvi
stického výzkumu. Této problematiky se dotýkají 
nejprve české překlady pěti původně anglických 
studií. Tyto studie například od Nicholase Evanse, 
Stephena Levinsona, Raymonda W. Gib bse nebo 
Luca Steelse akcentují určité aspekty lingvistic
kého bádání, jimž se v posledních letech věnuje 
výrazná pozornost, zejména funkci empirického 
výzkumu v  lingvistice, vztah mezi lingvistikou 
a neurovědou, výzkum jazykové evoluce, otázku 
jazykových univerzálií a jazykové diverzity nebo 
komputační modelování jazykových procesů. Pře
klady doplňuje anketa zaměřená na obecné i kon
krétnější otázky spjaté s  lingvistickým výzku
mem (vývoj teorií, rozvoj metodologie a  vývoj 
nových nástrojů, nejvýraznější výsledky v posled
ních dvaceti letech a přetrvávající desiderata nebo 
otázky jazykových univerzálií a  jazykové relati
vity). Respondenty ankety jsou někteří přednáše
jící i účastníci Letní školy lingvistiky v Dačicích. 
Poslední část knihy je věnována představení Letní 
školy lingvistiky, z jejíhož inspirativního prostředí 
vzešel i podnět k uspořádání této publikace.

T
E

O
R

E
T

IC
K

O
 ‑M

E
T

O
D

O
L

O
G

IC
K

É
 V

Ý
H

L
E

D
Y

 S
O

U
Č

A
SN

É
 L

IN
G

V
IS

T
IK

Y
 

Ev
a 

Le
he

čk
ov

á 
a 

Ja
n 

Ch
ro

m
ý 

(e
ds

.)



53VARIA | 2015

kteří přednášející i účastníci Letní školy lingvistiky v Dačicích. Poslední část knihy 
je věnována představení Letní školy lingvistiky, z jejíhož inspirativního prostředí 
vzešel i podnět k uspořádání této publikace.

MARTIN KOPECKÝ A KOL.

Vědění a učení v globalizovaném světě: Aktéři a změny

FF UK Praha 2013 | ISBN 978‑80‑7308‑474‑5 | 132 stran česky | resumé anglicky | 160 Kč

Jaké podněty poskytuje proces globalizace lidskému učení? Může existovat vědění 
nezávislé na sociálních vztazích? Podporuje ekonomická globalizace rozvoj vzdělá-
vání, nebo způsobuje jeho úpadek? Takové a podobné otázky si kladou autoři této 
knihy. Používají při tom postupy globálních studií, oboru pracujícího na pomezí 
dlouhodobě rozvíjených disciplín, jako je fi losofi e, sociologie, politologie nebo 
kulturní antropologie. Cílem publikace je kritické posouzení politických, sociálních, 
kulturních a dalších aspektů soudobé globalizace, které bezprostředně souvisejí 
s proměnami vědění a učení.

IVANA BAKEŠOVÁ

Legionáři v roli diplomatů. Československo ‑čínské vztahy 1918–1949

FF UK Praha 2013 | ISBN 978‑80‑7308‑462‑2 | 244 stran česky | resumé anglicky, čínsky |

245 Kč

Předmětem knihy jsou aktivity československého vojska pohybujícího se v letech 
1918–1920 po Transsibiřské magistrále, a to především ve vztahu k Číně. Protože 
východní úsek této magistrály prochází čínským územím, navázala Česká národní 
rada kontakty s pekingskou vládou již v polovině roku 1918. Z iniciativy ministra 
vojenství Milana Rastislava Štefánika pak byly na konci téhož roku ustanoveny tři 
poloofi ciální úřady, které reprezentovaly Československou republiku v Číně až do 
podpisu řádné „obchodní a přátelské smlouvy“ v únoru 1930. Zaměstnanci těchto 
úřadů byli vybíráni především z řad důstojníků československých legií. Bývalými 
legionáři obsazovalo ministerstvo zahraničí i většinu míst na ofi ciálních zastupi-
telských úřadech v Číně po roce 1930. Vliv přítomnosti československého vojska 
na čínském území na rozvoj československo -čínských bilaterálních vztahů tedy 
byl poměrně významný a nebyl dosud soustavněji zmapován.

L e g i o n á ř i  v  r o L i 

d i p L o m a t ů

Českosloven sko-č í n ské 

vzt a hy 1918 –1949

Ivana Bakešová

v a r i a vpráce filozofické fakulty univerzity karlovy

Předmětem této publikace jsou československo-
-čínské vztahy v období od vzniku samostatného 
Československa v roce 1918 do roku 1949, kdy došlo 
k ustanovení ČLR. Významnou roli v té době sehrá-
ly čs. legie, jež se v letech 1918−1921 pohybovaly po 
čínském úseku Transsibiřské magistrály a z jejichž 
řad vzešla většina diplomatů, kteří pak mezi svě-
tovými válkami zastupovali v Číně československé 
zájmy a zároveň se zasloužili i o rozvoj vzájemných 
hospodářských a kulturních kontaktů. 

Předkládaná publikace zpracovává téma, které 
bylo čs. historiografií dosud opomíjeno přesto, že 
je zdrojem mnoha zajímavých informací důle-
žitých nejen pro další studium česko-čínských 
bilaterálních vztahů, ale i  české zahraniční poli-
tiky obecně. Tím, že na danou problematiku dává 
nahlédnout z  nezvyklé perspektivy, odhaluje 
skutečnosti, které jinak zůstávají nepovšimnuty, 
a zároveň umožňuje lépe pochopit to, co se v Číně 
odehrává v současnosti.

Jako prameny pro zpracování zmíněné proble-
matiky sloužily téměř výlučně materiály uložené 
v archivech na území ČR.

phdr.  ivana Bakešová (*  1939) vystudovala sino-
logii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze. V Orientálním ústavu ČSAV, v Ústavu mezi - 
národních vztahů MZV a na Palackého univerzitě 
v  Olomouci se věnovala především problematice 
novo dobých dějin Číny. Je autorkou publikací: Čína 
ve XX. století (Univerzita Palackého 2001), Dějiny 
Taiwanu (NLN 1997), Taiwan – jiná Čína (Havířov 
1992) a dalších.
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Martin Brabec, 
Filosofický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.

Marek Hrubec, 
Filosofický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.

Martin Kopecký, 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Milan Kreuzzieger, 
Filosofický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.

Martin Profant, 
Filosofický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.

Ondřej Štěch, 
Filosofický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.

Zuzana Uhde, 
Sociologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.

V ĚDĚN Í A UČ EN Í 

V GL OBA L IZOVA N É M SV ĚT Ě: 

A K T ÉŘ I A Z M ĚN Y

Martin Kopecký a kol.

V A R I A Vpráce filozofické fakulty univerzity karlovy

Jaké podněty poskytuje proces globalizace lid-
skému učení? Může existovat vědění nezávislé na 
sociálních vztazích? Podporuje ekonomická glo-
balizace rozvoj vzdělávání, nebo způsobuje jeho 
úpadek? Takové a podobné otázky si kladou autoři 
této knihy. Používají při tom postupy globálních 
studií, oboru pracujícího na pomezí dlouhodobě 
rozvíjených disciplín, jako je filosofie, sociologie, 
politologie nebo kulturní antropologie. Cílem pub - 
likace je kritické posouzení politických, sociálních, 
kulturních a dalších aspektů soudobé globalizace, 
které bezprostředně souvisejí s  proměnami vě-
dění a učení.
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BARBORA ŠTINDLOVÁ

Žákovský korpus češtiny a evaluace jeho chybové anotace

FF UK Praha 2013 | ISBN 978‑80‑7308‑463‑9 | 223 stran česky | 220 Kč

Žákovské korpusy se staly významným zdrojem pro poznání žákovského mezijazyka 
a významným stimulem pro různé oblasti studia a výuky cizího, resp. druhého 
jazyka. Studie Žákovský korpus češtiny a evaluace jeho chybové anotace se obecně 
týká tématu češtiny jako cizího jazyka a částečně zasahuje do oblasti korpusové 
lingvistiky, neboť se zabývá problematikou žákovských korpusů, především pak 
otázkami jejich chybového značkování a možnostmi evaluace anotačních sché-
mat. Zaměřuje se především na specifi cké problémy při elektronizaci rukopisů, 
na možnosti chybové anotace projevů nerodilých mluvčích a problematiku její 
evaluace. Zároveň věnuje značný prostor i metodologii, koncepci a účelu budování 
žákovských korpusů.

VLADIMÍR PUCEK – VLADIMÍR GLOMB

Klasická korejština

FF UK Praha 2013 | ISBN 978‑80‑7308‑461‑5 | 321 stran česky | resumé anglicky | 320 Kč

Publikace je určena zájemcům o diachronní zkoumání korejského jazyka a socio-
-lingvistickou situaci na Korejském poloostrově až do příchodu moderní doby. Jako 
taková by měla sloužit jak odborníkům a studentům koreanistiky či orientalistic-
kých oborů, tak i širšímu publiku se zájmem o vývoj korejského jazyka a klasické 
korejské texty. Kniha představuje základní rysy vývoje korejského jazyka, okolnosti 
vzniku korejského písma a gramatický systém klasické korejštiny. V části věnované 
klasickým textům zpracovává ukázky literatury psané v korejském písmu v rozmezí 
15. až raného 20. století. V jednotlivých kapitolách jsou popsány základní žánry 
klasické korejské literatury (poezie, próza, ofi ciální dvorská literatura etc.) a četné 
materiály dokumentující vývoj korejského jazyka a používání korejského písma 
(učebnice, slovníky, korespondence). Ukázky textů jsou doprovázeny vzorovými 
překlady, gramatickou analýzou a historickým komentářem. Kniha poskytuje čte-
náři náhled nikoli pouze na lingvistickou stránku věci, ale především na základní 
otázku role a významu korejského písma a literatury v tradiční korejské společnosti.

Ž Á K O V S K Ý  K O R P U S 

Č E Š T I N Y  A   E VA L U A C E  J E H O 

C H Y B O V É  A N O T A C E

Barbora Štindlová

V A R I A Vpráce filozofické fakulty univerzity karlovy

Barbora Štindlová je bohemistka, jejíž hlavní spe-
cializací je problematika češtiny jako cizího jazyka 
a  korpusy nerodilých mluvčích. Je absolventkou 
doktorského studia oboru Český jazyk při Ústa-
vu českého jazyka a  teorie komunikace na FF UK 
v Praze a v současné době působí jako odborná asi-
stentka katedry českého jazyka a literatury Fakulty 
přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické 
univerzity v  Liberci. Podílela se na řadě projektů 
v  oboru ČJC, pravidelně vede odborné semináře 
pro lektory češtiny jako cizího jazyka a je autorkou 
učebnic a  řady odborných statí týkající se proble-
matiky ČJC.

Žákovské korpusy se staly důležitým zdrojem pro 
poznání žákovského mezijazyka a významným sti-
mulem pro různé oblasti výzkumu a výuky cizího, 
resp. druhého jazyka. Studie Žákovský korpus češti-
ny a evaluace jeho chybové anotace se obecně týká té-
matu češtiny jako cizího jazyka a částečně zasahuje 
do oblasti korpusové lingvistiky, neboť se zabývá 
problematikou žákovských korpusů, především 
pak otázkami jejich chybového značkování a  mož-
nostmi evaluace anotačních schémat. Zaměřuje se 
především na specifi cké problémy při elektroniza-
ci rukopisů, na možnosti chybové anotace projevů 
nerodilých mluvčích a  problematiku její evaluace. 
Zároveň věnuje značný prostor i metodologii, kon-
cepci a účelu budování žákovských korpusů. 
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K L A S I C K Á  K O R E J Š T I N A

Vladimír Pucek

Vladimír Glomb

V A R I A Vpráce filozofické fakulty univerzity karlovy

Klasická korejština je určena zájemcům o diachron-
ní zkoumání korejského jazyka a  socio-lingvistic-
kou situaci na Korejském poloostrově až do přícho-
du moderní doby. Jako taková by měla sloužit jak 
odborníkům a studentům koreanistiky či orienta-
listických oborů, tak i širšímu publiku se zájmem 
o vývoj korejského jazyka a klasické korejské tex-
ty. Kniha představuje základní rysy vývoje korej-
ského jazyka, okolnosti vzniku korejského písma 
a  gramatický systém klasické korejštiny. V  části 
věnované klasickým textům zpracovává ukázky li-
teratury psané v korejském písmu v rozmezí 15. až 
raného 20. století. V  jednotlivých kapitolách jsou 
popsány základní žánry klasické korejské literatu-
ry (poezie, próza, ofi ciální dvorská literatura etc.) 
a četné materiály dokumentující vývoj korejského 
jazyka a  používání korejského písma (učebnice, 
slovníky, korespondence). Ukázky textů jsou do-
provázeny vzorovými překlady, gramatickou ana-
lýzou a historickým komentářem.
Kniha poskytuje čtenáři náhled nikoli pouze 
na lingvistickou stránku věci, ale především na zá-
kladní otázku role a  významu korejského písma 
a literatury v tradiční korejské společnosti.

Doc. PhDr. Vladimír Pucek, CSc. (* 1933) absolvo-
val v r. 1956 na Filozofi cké fakultě Univerzity Kar-
lovy obory Koreanistika a Dějiny Dálného východu. 
Nastoupil na  fakultě jako asistent, poté pracoval 
několik let na  Velvyslanectví ČSR v  Pchjongjan-
gu. Od r. 1966 působí trvale na oboru koreanistiky, 
v  letech 1972 – 2004 jako vedoucí oboru, poté jako 
externí vyučující. V letech 1991 – 1993 vyučoval češ-
tině jako výměnný profesor na Hankuk University 
of Foreign Studies v Soulu. Publikoval řadu skript 
a monografi í, mj. Lexikologii korejštiny (1997), Gra-
matiku korejského jazyka (2005, 2012) aj. Věnuje se 
rovněž překladům korejské klasické i  moderní 
literatury. 

Vladimír Glomb, Ph.D.  (* 1979) přednáší proble-
matiku kultury a jazyka tradiční Ko reje na Ústavu 
Dálného východu FF UK. Ve své odborné činnosti 
se zaměřuje zejména na  školy klasické korejské 
fi lozofi e a konfucianismus obecně. 
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Jazykové právo a slovanské jazyky

HANA GLADKOVA – KINA VAČKOVA (EDS.)

FF UK Praha 2013 | ISBN 978‑80‑7308‑464‑6 | 588 stran česky | resumé anglicky | 395 Kč

Monografi e Jazykové právo a slovanské jazyky je příspěvkem Mezinárodní komise 
pro spisovné slovanské jazyky pro jednání XV. Mezinárodního sjezdu slavistů 
v Minsku. Je publikační přípravou stejnojmenného tematického bloku, který 
komise na sjezdu organizuje.

JUAN A. SÁNCHEZ – JAROSLAVA MAREŠOVÁ ET ALII

La cuestión autobiográfica en el Siglo de Oro

FF UK Praha 2013 | ISBN 978‑80‑7308‑448‑6 | 220 stran španělsky | resumé anglicky, 

španělsky, česky | 220 Kč

Předmětem monografi e La cuestión autobiográfi ca en el Siglo de Oro (Autobiografi c-
ká otázka ve Zlatém věku) je autobiografi cká a pseudoautobiografi cká literatura 
španělského Zlatého věku. Záměrem práce bylo prostudovat ta díla, v nichž se 
v různých podobách setkáváme se zobrazením autora -vypravěče. Díla sice patří 
k různým žánrům a dokonce část z nich bývá tradičně považována za literaturu 
dokumentárního charakteru, ale jejich společným jmenovatelem je právě projekce 
autora do textu. Kapitoly o jednotlivých žánrech nabízejí podrobnější analýzu 
studovaných děl, ale zároveň nemají daný žánr pouze popisovat, nýbrž vždy vy-
cházejí ze základního pátrání po způsobu zobrazení autora v díle. Východiskem 
monografi e je tedy snaha po teoretickém postihnutí autobiografi ckého psaní obecně 
a zároveň snaha ověřit teoretické závěry na konkrétních žánrech a dílech jednoho 
velmi specifi ckého období.

isbn 978-80-7308-464-6

Mezinárodní komise pro spisovné slovanské ja
zyky byla založena při Mezinárodním komitétu 
slavistů na jeho helsinském zasedání v  r. 1970. 
Návrh na její zřízení podala skupina předních lin
gvistů (A. Jedlička, L. Andrejčin, R. Auty, M. Ivić, 
P. Ivić, L. Jonke, B. Konesku, E. Pauliny, S. Urbań
czyk) již na VI. Mezinárodním sjezdu slavistů 
v Praze v srpnu 1968. Tato vynikající generace 
slavistů se potom stala jádrem komise na dlouhá 
léta, jejím programem se stal odkaz teorie spisov
ného jazyka Pražského lingvistického kroužku 
specifikovaný do tří okruhů: obecné otázky spi
sovného jazyka, jeho vymezení vůči nespisov
ným útvarům; studium současných spisovných 
jazyků zejména z hlediska funkčního a socioling
vistického přístupu; studium jejich historického 
vývoje. Za 45 let činnosti komise vydala dlouhou 
řadu tematických sborníků ze svých více než 
40 zasedání, která se uskutečňovala podle mož
ností každý rok, v  časech pro vědu obtížných 
i řidčeji. V souvislosti s nimi probíhaly tematické 
konference, na něž byli zváni přední odborníci na 
projednávanou problematiku. Kolem komise se 
tak soustředil podstatný segment srovnávacího 
bádání o  slovanských spisovných jazycích 
v  mezinárodním měřítku. Od minulého Mezi
národního sjezdu slavistů v  r.  2008 v  Ochridu 
se komise zapojila do nové formy práce sjezdů 
a  připravila pro tehdejší sjezd tematický blok 

„Identita a jazyk ze slavistické perspektivy“ a pro 
letošní, XV. Sjezd v Minsku druhý tematický blok 
s  názvem „Jazykové právo a  slovanské jazyky“. 
Publikaci věnovanou tomuto bloku držíte v ru
kou. V  jejím zaměření se odráží logický rozvoj 
sociolingvistického aspektu moderní standardo
logie od užívání jazyka ve společnosti a postoje 
společnosti ke svému národnímu jazyku přes 
jazykovou politiku státu i dalších aktérů spole
čenského života až k  legislativním úpravám ja
zykového práva a  fungování nástrojů, které 
společnost vytváří a  užívá k  regulaci jazykové 
stránky komunikačního procesu ve společnosti.

Ja zy kov é pr ávo  

a sl ova nsk é Ja zy k y

Hana Gladkova, Kina Vačkova (eds.)

v a r i a vpráce filozofické fakulty univerzity karlovy

Monografie Jazykové právo a  slovanské jazyky je 
příspěvkem Mezinárodní komise pro spisovné 
slovanské jazyky pro jednání XV. Mezinárodního 
sjezdu slavistů v Minsku. Je publikační přípra
vou stejnojmenného tematického bloku, který 
komise na sjezdu organizuje.
Otázka jazykového práva je v moderním rozvoji 
slovanských národů a etnik otázkou prvořadého 
významu. Monografie nabízí v  první části sou
bor příspěvků předních odborníků na různé as
pekty legislativního procesu  – od teoretického 
pohledu na jazykové právo (V. Dovalil), přes pří
spěvky zaměřené na aktuálně nejexponovanější 
příklady aplikace jazykového práva ve vícejazyč
ných slovanských komunikačních společenstvích 
(N. B.  Mečkovskaja o  Bělorusku, L. Masenko 
o Ukrajině) nebo v jejich nástupnických státech 
(M. Samardžija a M. Katnić Bakaršić o postjugo
slávském prostoru). V osmi případech je jazykové 
právo regulováno zvláštním jazykovým zákonem, 
jeden příspěvek se proto zaměřuje na fungování 
jazykového zákona v  podmínkách jednoho 
dominantního majoritního jazyka (W. Pisarek o si
tuaci v Polsku). Sborník neopomíjí jedinečné po
stavení lužických srbštin v pozici menšinového 
jazyka (J. Šołćina). Závěrečný příspěvek se věnuje 
jazykovému právu v Evropské unii a jeho aplikaci 
ve slovanských státech (J. Besters Dilger).
Druhá část publikace nabízí výsledek rozsáhlého 
výzkumu jazykového práva ve 12 zemích s domi
nantním slovanským obyvatelstvem a  v  Horní 
a Dolní Lužici. Odborníci odpovídali na 13 otázek 
mapujících jazykové právo v právních dokumen
tech: v konstitucích, jazykových zákonech, v zá
konných úpravách týkajících se médií, kulturních 
institucí, jazykové problematiky v kontextu stát
ního občanství, podnikání, školství. Další otázky 
se týkají problémů terminologických: užití ter
mínů jako státní jazyk, úřední jazyk, jazyk ve
řejného styku, jazyk vnitřního a  vnějšího úřa
dování, jazyk jednací, vyučovací jazyk, národní 
jazyk, spisovný jazyk apod., dále pojmů menšina, 
menšinový jazyk apod. Byla položena i otázka vy
nutitelnosti právních úprav týkajících se jazyka. 
Výsledky výzkumu jsou prezentovány ze dvou po
hledů – jako Souborný přehled jazykového práva 
ve slovanských zemích (řazený podle otázek) 
a jako Jazykové právo v jednotlivých slovanských 
zemích (řazené podle zemí).
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L A  C U E S T I Ó N 

A U T O B I O G R Á F I C A

E N  E L  S I G L O

D E  O R O 

Juan A. Sánchez

Jaroslava Marešová et alii

V A R I A Vpráce filozofické fakulty univerzity karlovy

La cuestión autobiográfi ca en el Siglo de Oro plantea 
los problemas teóricos existentes acerca de la au-
tobiografí a y lo autobiográfi co y refl exiona sobre 
su posible proyección en obras concretas de las 
literaturas hispánicas de los siglos XVI y XVII. Le-
jos de plantear lo autobiográfi co como lo histórica-
mente documentable, como material que presenta 
con certeza su veracidad, observa que, en dichas 
obras, lo autobiográfi co es más bien algo así como 
un modo discursivo. Existe en ellas, incluso en las 
declaradamente fi cticias, como la novela picaresca, 
un deseo de hacer creer que una persona real ha-
bla sobre sí. Pero, observadas de cerca, vemos que 
en vez de un sujeto que habla acerca de sí mismo 
lo que tenemos es un discurso que compone, que 
va tejiendo, la imagen (en el fondo fragmentaria, 
como no podía ser menos) de su “autor”, intentan-
do convencer de que quien “habla” no es la conse-
cuencia de la obra sino su origen.

Los autores. El colectivo que fi rma este libro se 
aglutina en torno a la sección de Hispanística del
Instituto de Estudios Románicos de la Facultad de
Filosofí a y Letras de la Universidad Carolina de Pra-
ga. El proyecto ha sido dirigido académicamente 
por Juan A. Sánchez, profesor de literatura espa-
ñola en dicho Instituto. Para la edición ha colabo-
rado con Jaroslava Marešová, que también ha sido 
la coordinadora de la beca que lo ha hecho posible, 
y de quién partió la idea matriz. En los capítulos 
que lo integran han participado profesores y estu-
diantes: Carla Mizzau, Jaroslava Kutová, Jiří Holub 
y Josef Prokop.
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DAVID SEHNAL

Kniha Laozi. Překlad s filologickým komentářem

FF UK Praha 2013 | ISBN 978‑80‑7308‑456‑1 | 466 stran česky | resumé anglicky | 360 Kč

Kniha Laozi. Překlad s fi lologickým komentářem je komentovaným překladem jednoho 
z nejdůležitějších textů staročínské fi lozofi e. V předmluvě jsou vysvětlena autorova 
základní metodologická východiska, je pojednáno o struktuře textu a je podáno 
jeho krátké fi lozofi cké shrnutí. V hlavní části knihy, tj. v překladu s fi lologickým 
komentářem, je každá kapitola uvedena krátkou shrnující pasáží, kde se autor za-
mýšlí nad jejím možným poselstvím. Následuje staročínský originál s vyznačenými 
rýmovými stopami a jeho překlad do češtiny, který je založen na podrobném fi lo-
logickém rozboru. Výsledek své jazykové analýzy autor transparentním způsobem 
předkládá v komentáři, kde je vysvětleno prakticky každé z 5000 slov staročínského 
textu. Přílohu této knihy tvoří slovník lexémů Laozi, v němž je materiál vzniklý 
jazykovou analýzou uspořádán do hesel a hnízd dle jednotlivých lexémů a jejich 
syntaktických funkcí. Slovník je prvním pokusem svého druhu o sledování identity 
staročínských lexémů na základě jejich syntaktických paradigmat.

Měnící se společnost?

JAN VÁVRA – MILOSLAV LAPKA (EDD.)

FF UK Praha 2012 | ISBN 978‑80‑7308‑442‑4 | 122 stran česky | resumé anglicky | 160 Kč

Kniha se zabývá vztahem člověka a životního prostředí z pohledu různých oborů, 
zejména společenských věd. V šesti kapitolách se jednotliví autoři zamýšlejí z po-
hledů svých specializací (fi lozofi e, kulturologie, etnografi e, dějiny umění, regiona-
listika a environmentalisitka) nad otázkou, zda ve společnosti dochází k posunu 
směrem k environmentální šetrnosti, respektování environmentálních hodnot, 
environmentální udržitelnosti a podobně. Stručně řečeno: dochází ke změnám 
směrem k environmentální společnosti? Název knihy odkazuje na konferenci Naše 
společná přítomnost: Měnící se společnost?, jež byla pořádána na Filozofi cké fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze v březnu 2012. Vybrané konferenční příspěvky byly 
zpracovány do šesti kapitol, které tvoří tuto knihu. Šíře záběru dokládá, že pro-
blematika vztahu společnosti a životního prostředí již dávno není pouze doménou 
přírodovědných nebo technických oborů. Také společenské a humanitní vědy mají 
co říci nejen ke stavu společnosti, ale i k jejímu vztahu vůči životnímu prostředí.

k n i h a l aozi 

Překlad s filologickým 

komentářem

David Sehnal

v a r i a vpráce filozofické fakulty univerzity karlovy

Kniha Laozi. Překlad s filologickým komentářem je 
komentovaným překladem jednoho z nejdůleži
tějších textů staročínské filozofie.

V  prologu jsou vysvětlena autorova základní 
metodologická východiska, je pojednáno o struk
tuře textu a je podáno jeho krátké filozofické shr
nutí.

V hlavní části knihy, tj. v překladu s filologic
kým komentářem, je každá kapitola uvedena 
krátkou shrnující pasáží, kde se autor zamýšlí 
nad jejím možným poselstvím. Následuje staro
čínský originál s vyznačenými rýmovými stopa
mi a jeho překlad do češtiny, který je založen na 
podrobném filologickém rozboru. Výsledek své 
jazykové analýzy autor transparentním způso
bem předkládá v  komentáři, kde je vysvětleno 
prakticky každé z 5000 slov staročínského textu.

Přílohu této knihy tvoří slovník lexémů Laozi, 
v němž je materiál vzniklý jazykovou analýzou 
uspořádán do hesel a  hnízd dle jednotlivých 
lexémů a jejich syntaktických funkcí. Slovník je 
prvním pokusem svého druhu o sledování iden
tity staročínských lexémů na základě jejich syn
taktických paradigmat.

David Sehnal (* 1964, Kroměříž) vystudoval si
nologii na Leningradské státní univerzitě a  dě
jiny čínského jazyka na Pekingské univerzitě. 
V letech 1994–2010 vyučoval řadu sinologických 
předmětů na FF UK Praha. Hostoval v  Bratisla
vě, Vídni, Oslo, Uppsale, Pekingu a  Erlangenu. 
V  roce 2012 na FF UK Praha obdržel titul Ph.D. 
Zabývá se především gramatikou klasické čín
štiny a  výukou čínského jazyka, je koeditorem 
databáze Thesaurus Linguae Sericae, autorem 
několika vědeckých článků a řady překladů do 
čínštiny. Od roku 2010 žije v ČLR.
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M ěn íc í se  

spol eč nost ?

Jan Vávra, Miloslav Lapka (edd.)

v a r i a vpráce filozofické fakulty univerzity karlovy
isbn 978–80–7308 ‑442‑4

Kniha Měnící se společnost?, kterou držíte ve 
svých rukou, se zabývá vztahem člověka a ži‑
votního prostředí z pohledu různých oborů ze‑
jména společenských věd. V  šesti kapitolách 
se jednotliví autoři z  hlediska svých speciali‑
zací (filozofie, kulturologie, etnografie, dějiny 
umění, regionalistika a  environmentalistika) 
zamýšlejí nad otázkou, zda ve společnosti do‑
chází k  posunu směrem k  šetrnosti a udrži‑
telnosti životního prostředí, respektování en‑
vironmentálních hodnot a  podobně. Stručně 
řečeno: dochází ke změnám směrem k environ‑
mentální společnosti? Název knihy odkazuje na 
konferenci Naše společná přítomnost: Měnící se 
společnost?, jež byla pořádána na Filozofické fa‑
kultě Univerzity Karlovy v Praze v březnu 2012. 
Vybrané konferenční příspěvky byly zpraco‑
vány do šesti kapitol, které tvoří tuto knihu. 
Šíře záběru dokládá, že problematika vztahu 
společnosti a životního prostředí již dávno není 
pouze doménou přírodovědných nebo tech‑
nických oborů. Také společenské a humanitní 
vědy mají co říci nejen ke stavu společnosti, ale 
i k jejímu vztahu vůči životnímu prostředí. Těší 
nás, že se tohoto tématu chopila tradičně hu‑
manitní instituce – Filozofická fakulta Univer‑
zity Karlovy v Praze. 

Jan Vávra (* 1983) absolvoval magisterské a dok‑
torské studium oboru kulturologie na Filozo‑
fické fakultě Univerzity Karlovy. V současnosti 
je postdoktorským pracovníkem na Katedře 
strukturální politiky EU a rozvoje venkova Eko‑
nomické fakulty Jihočeské univerzity. Ve své vý‑
zkumné činnosti se věnuje vztahu člověka a ži‑
votního prostředí, především socio ‑kulturním 
aspektům změn klimatu, vnímání současné 
kulturní krajiny a  teorii a metodologii kultur‑
ní ekologie. O problematice vztahu společnosti 
a životního prostředí přednáší nebo přednášel 
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Eko‑
nomické fakultě Jihočeské univerzity a Council 
on International Educational Exchange v Praze.

Miloslav lapka (* 1957), vzděláním kulturolog 
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, je 
odborným asistentem na Katedře strukturál‑
ní politiky EU a  rozvoje venkova Ekonomické 
fakulty Jihočeské univerzity a  Katedře kultu‑
rologie Filozofické fakulty Univerzity Karlo‑
vy. Z  pohledu sociologie, filozofie a  kulturní 
ekologie se zabývá vztahem člověka a  životní‑
ho prostředí, především pak sociální percepcí 
globálních změn a  proměnami evropské kul‑
turní krajiny. Tato témata také přednáší čes‑
kým i zahraničním studentům na FF UK a EF JU.
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ONDŘEJ VOJTĚCHOVSKÝ

Z Prahy proti Titovi! Jugoslávská prosovětská emigrace 
v Československu

FF UK Praha 2012 | ISBN 978‑80‑7308‑428‑8 | 696 stran česky | resumé anglicky,

bosensky | 395 Kč

Koncem června 1948 se v Bukurešti sešli zástupci členských stran Informačního byra, 
aby jednali o situaci v Komunistické straně Jugoslávie. Výsledný dokument nazvaný 
Rezoluce o situaci v KSJ hrubě napadl jugoslávské vůdce a vyzval tzv. zdravé síly 
k jejich odstranění. Tím se rozhořela sovětsko -jugoslávská roztržka, během které 
jugoslávské vedení obstálo a svou zemi úspěšně vyvedlo ze sovětského mocenského 
orbitu. Rezoluce Informbyra vnesla ovšem rozkol do řad jugoslávských komunistů. 
Josip Broz Tito a jeho spolupracovníci však proti vzniku vnitrostranické opozice 
ihned tvrdě zasáhli a tzv. informbyrovce podrobili brutální represi. Centra opoziční 
činnosti se tak v létě roku 1948 začala organizovat za hranicemi. Kniha se zabývá 
složitými a rozmanitými osudy skupiny jugoslávské tzv. informbyrovské emigrace, 
která se ustavila v Praze. Zhruba sto padesát jugoslávských komunistů, mezi nimi 
např. Anton Rupnik, Josip Milunić či Teodor Balk, se prvních pět let v pražském 
exilu připravovalo na převzetí moci ve vlasti. Od druhé poloviny padesátých let pak 
emigranti řešili dilema, zda se vrátit domů či se trvale usadit v zahraničí, a s tím 
spojené otázky dalšího politického působení. Autor ozřejmuje jednu část dosud málo 
prozkoumané oblasti výzkumu diktatury KSČ, kterou byla podpora zahraničních ko-
munistů. Na základě detailní analýzy československých a jugoslávských archivních 
dokumentů sleduje nejen činnost emigrace, ale též aspekty života cizinců v komuni-
stickém Československu. Ukazuje také, jak významně tato v širším povědomí málo 
známá „imigrační vlna“ vstoupila do československého a českého veřejného života.

VLADISLAV KNOLL

Kašubština v jazykovém kontaktu

FF UK Praha 2012 | ISBN 978‑80‑7308‑421‑9 | 292 stran česky | resumé anglicky, česky |

240 Kč

Kašubština je malý západoslovanský jazyk, o němž přes jeho blízkost češtině 
v Čechách mnoho nevíme. Přitom jeho osud v moderní době významně ovlivnily 
velké politické změny, které známe i z naší historie. A právě na pozadí těchto změn 

Z   P R A H Y  P R O T I  T I T O V I ! 

Jugosl ávsk á 

prosovět sk á em ig race 

v Českosloven sk u

Ondřej Vojtěchovský

V A R I A Vpráce filozofické fakulty univerzity karlovyISBN 978–80–7308–428–8

Koncem června 1948 se v Bukurešti sešli zástupci 
členských stran Informačního byra, aby jednali 
o  situaci v  Komunistické straně Jugoslávie. Vý-
sledný dokument nazvaný Rezoluce o situaci v KSJ 
hrubě napadl jugoslávské vůdce a vyzval tzv. zdra-
vé síly k jejich odstranění. Tím se rozhořela sovět-
sko-jugoslávská roztržka, během které jugosláv-
ské vedení obstálo a svou zemi úspěšně vyvedlo ze 
sovětského mocenského orbitu. Rezoluce Inform-
byra vnesla ovšem rozkol do řad jugoslávských 
komunistů. Josip Broz Tito a jeho spolupracovníci 
však proti vzniku vnitrostranické opozice ihned 
tvrdě zasáhli a  tzv. informbyrovce podrobili bru-
tální represi. Centra opoziční činnosti se tak v létě 
roku 1948 začala organizovat za hranicemi.

Práce se zabývá složitými a rozmanitými osudy 
skupiny jugoslávské tzv. informbyrovské emigra-
ce, která se ustavila v  Praze. Zhruba sto padesát 
jugoslávských komunistů, mezi nimi např. Anton 
Rupnik, Josip Milunić či Teodor Balk, se prvních 
pět let v pražském exilu připravovalo na převzetí 
moci ve vlasti. Od druhé poloviny padesátých let 
pak emigranti řešili dilema, zda se vrátit domů či 
se trvale usadit v zahraničí, a s tím spojené otázky 
dalšího politického působení.

Autor ozřejmuje jednu část dosud málo pro-
zkoumané oblasti výzkumu diktatury KSČ, kte-
rou byla podpora zahraničních komunistů. Na 
základě detailní analýzy československých a  ju-
goslávských archivních dokumentů sleduje nejen 
činnost emigrace, ale též aspekty života cizinců 
v  komunistickém Československu. Ukazuje také, 
jak významně tato v širším povědomí málo známá 

„imigrační vlna“ vstoupila do československého 
a českého veřejného života.

PhDr.  Ondřej Vojtěchovský, Ph.D., působí jako 
odborný asistent Semináře obecných a  kompara-
tivních dějin Ústavu světových dějin FF UK v Pra-
ze. Zabývá se dějinami jihoslovanského prostoru 
ve 20. století a  dějinami česko-jihoslovanských 
vztahů. Mezi další oblasti jeho zájmu patří dějiny 
komunistických stran a režimů v Evropě ve srov-
návací perspektivě. Je autorem řady odborných 
studií a článků a spoluautorem monografie Dějiny 
Srbska (2005).
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K a šu bšt i na  

v ja zy Kov é m  

Kon ta K t u

Vladislav Knoll

v a r i a vpráce filozofické fakulty univerzity karlovy
isbn 978-80-7308-421-9

Kašubština je malý západoslovanský jazyk, o němž 
přes jeho blízkost češtině v Čechách mnoho nevíme. 
Přitom její osud v moderní době významně ovlivnily 
velké politické změny, které známe i z naší historie. 
A právě na pozadí těchto změn jazyk ve 20. století 
vznikal. V této knize nahlédneme, jakým způsobem 
se kašubština vymaňovala ze silného německého 
vlivu a vstřebávala sílící vliv nového majoritního ja-
zyka – polštiny. Jakou cestou vyjádření vlastní jazy-
kové identity se kašubští autoři v průběhu 20. století 
vydali, kam dospěli a kam mají namířeno?

mgr. vladislav Knoll, Ph.D. (* 1981) absolvoval 
magisterské studium řecké a latinské filologie na 
Univerzitě Karlově v Praze, kde také získal dokto-
rát ze slovanské filologie. Při studiích absolvoval 
stáže mj. na univerzitě v Athénách a na Letní ka-
talánské univerzitě; chybějící materiály pro svou 
dizertační práci pak sbíral během semestrální 
stáže na univerzitě v Tübingenu. Publikoval řadu 
článků a jako doktorand vedl semináře o kašubšti-
ně a řečtině pro slavisty. Kromě klasické filologie 
a slavistiky se zajímá o romanistiku, germanistiku 
a srovnávací jazykovědu vůbec.
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jazyk ve 20. století vznikal. Tato kniha vysvětluje, jakým způsobem se kašubština 
vymaňovala ze silného německého vlivu a vstřebávala sílící vliv nového majoritního 
jazyka – polštiny, jakou cestou vyjádření vlastní jazykové identity se kašubští autoři 
v průběhu 20. století vydali, kam dospěli a kam mají namířeno.

JAN BIČOVSKÝ

Stručná mluvnice praindoevropštiny

FF UK Praha 2012 | ISBN 978‑80‑7308‑418‑9 | 186 stran česky | resumé anglicky | 210 Kč

Stručná mluvnice praindoevropštiny shrnuje současný stav poznání rekonstruované-
ho prajazyka indoevropské jazykové rodiny a jeho vývoj do dceřiných jazyků (se 
zřetelem k češtině a slovanským jazykům a dále klasickým jazykům: latině, řečtině 
a sanskrtu a k moderním germánským jazykům – angličtině a němčině). Součástí 
je výklad o laryngální teorii, kentum -satemové izoglose, hláskových zákonech, 
ablautu, derivaci, nominálních a verbálních kmenech a jejich funkci, systému 
času a aspektu a syntaxi prajazyka, a to i s četnými odkazy k češtině. K mluvnici 
je přičleněn etymologický slovníček praindoevropských kořenů v češtině s více jak 
sedmi sty hesly a vybraná, vesměs zahraniční literatura.

MARIJA VLAŠIĆ

Tradicija purizma u hrvatskom jezikoslovlju

FF UK Praha 2012 | ISBN 978‑80‑7308‑411‑0 | 152 stran chorvatsky | resumé anglicky, 

česky | 190 Kč

Kniha se zabývá tradicí purismu v chorvatské jazykovědě. Sleduje vývoj chorvat-
ského jazyka se zřetelem na existující tezi, že purismus je imanentní součástí 
chorvatského jazyka. Autorka se zaměřuje na úlohu chorvatské jazykovědy v utvá-
ření tohoto tradičního obrazu a snaží se interpretovat motivy a perspektivy této 
tendence. Předmětem práce je role, kterou puristické principy hrají v budování 
jazykové identity, a analýza dlouhodobých dopadů této tendence.

St ruč ná  

m lu v n ic e 

pr a i n doev ropšt i n y

Jan Bičovský

v a r i a vpráce filozofické fakulty univerzity karlovy
isbn 978–80–7308–418–9

Stručná mluvnice praindoevropštiny shrnuje současný 
stav poznání rekonstruovaného prajazyka indoev‑
ropské jazykové rodiny a jeho vývoj do dceřiných 
jazyků (se zřetelem k češtině a slovanským jazy‑
kům a  dále klasickým jazykům – latině, řečtině 
a sanskrtu a k moderním germánským jazykům – 
angličtině a němčině). Součástí je výklad o laryn‑
gální teorii, kentum ‑satemové izoglose, hlásko‑
vých zákonech, ablautu, derivaci, nominálních 
a  verbálních kmenech a  jejich funkci, systému 
času a aspektu a syntaxi prajazyka, a to i s četnými 
odkazy k češtině. K mluvnici je přičleněn etymolo‑
gický slovníček praindoevropských kořenů v češ‑
tině z více jak sedmi sty hesly a vybraná, vesměs 
zahraniční literatura.

Jan Bičovský (* 1977, Praha) vystudoval anglistiku 
a amerikanistiku a srovnávací jazykovědu na Filo‑
zofické Fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 
2011 zde také obhájil doktorskou práci v  oboru 
obecná jazykověda. Od roku 2005 je asistentem na 
Ústavu srovnávací jazykovědy FF UK. Zabývá se 
indoevropskou srovnávací jazykovědou, vývojem 
jazyka, zejména hláskovou změnou, a metodami 
rekonstrukce. Je autorem dvou monografií: Úvod 
do vývoje keltských jazyků (2005) a Vademecum sta-
rými indoevropskými jazyky (2010).
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NINA KOPP

Hnewo teyy. Posvátná kniha Nuosuů

FF UK Praha 2011 | ISBN 978‑80‑7308‑364‑9 | 174 stran česky | resumé anglicky | 210 Kč

Nuosuové žijí v jižním Sichuanu, jedné z největších čínských provincií. Mají vlastní 
jazyk, písmo, kulturu i náboženství. Hnewo teyy je jejich mytologický epos, zápis 
o vzniku světa, rituální text, historie Nuosuů a průvodce po Chladných horách. 
Chladné hory – to je prostor pro pěstování plodin, pastvu dobytka, pro hry i válčení. 
Místo, kde duše předků pobývají společně s živými. Šamani a šamanky v extázi tančí 
a kněží bimové nad obětinami recitují zaklínací formule a vypočítávají příhodné dny 
podle konstelací hvězd. Ideální domov pro Nuosuy, pro dívky v dlouhých sukních 
a kazajkách v barvách ohně, chlapce v turbanech a širokých kalhotách, babičky 
v tmavě modrém s černými pokrývkami hlavy a bimy s kouzelnickými klobouky. 
Černá je barva ušlechtilosti, úcty, vysokého postavení. Černá je nejvyšší kasta.

Připravujeme:

Perspektivy západního Balkánu v kontextu jeho politického, 
národnostního a demografického vývoje v uplynulém čtvrtstoletí

JAN PELIKÁN (ED.)

Prekolonialismus, kolonialismus a postkolonialismus: Impéria
a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě

STANISLAV TUMIS (ED.)

Prozodické spisy raného obrození

PETRA HESOVÁ – ROBERT KOLÁR – JAKUB ŘÍHA (EDS.)
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JAN ANDRLE

Raněnovověká lidová zbožnost v zrcadle českých katolických 
modlitebních knih

JAN BIČOVSKÝ

Mluvnice praindoevropštiny

MARCEL ČERNÝ – JARMILA HORÁKOVÁ – ALENKA JENSTERLE‑
‑DOLEŽALOVÁ – MILADA NEDVĚDOVÁ – JAROSLAV OTČENÁŠEK – 
PŘEMYSL VINŠ

V objetí ranních červánků. Národní hnutí a počátky novodobých 
literatur jižních Slovanů, Rumunů a Albánců

Bibliografie k otázkám srovnávacího studia ruštiny a češtiny

HANA GLADKOVA – MARKUS GIGER (EDS.)

NELSON GOODMAN – CATHERINE Z. ELGIN

Nové pojetí filozofie a dalších umění a věd

DITA FRANTÍKOVÁ

Chetitská čítanka

MARKÉTA JEŽKOVÁ

Praha – Brusel – Besançon – Vídeň: císař Rudolf II. a sbírka 
Granvelle
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EVA LEHEČKOVÁ

Sémantika adjektiv a deadjektivních sloves v češtině

JAROSLAV MAŠÍN

Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako cizího jazyka

JOSEF ŽENKA

Ibn Maszúr. Život a dílo
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Dosud vyšlo:

OTOKAR FISCHER

Literární studie a stati I. a II.

FF UK Praha 2014 | FF UK Praha 2015 | ISBN 978‑80‑7308‑535‑3 | 

ISBN 978‑80‑7308‑536‑0 | 585 stran česky | 642 stran česky | resumé anglicky |

440 + 440 Kč

Nejvýznamnější představitel české germanistiky v období před druhou světovou vál-
kou Otokar Fischer (1883–1938) se rovněž podstatně zapsal do dějin literárněvědné 
bohemistiky a oboru propojujícího zájmy obou fi lologií, germanobohemistiky, vý-
raznou pozornost věnoval otázkám teatrologickým. Během pětatřicetileté odborné 
kariéry zveřejnil bezmála tři tisíce příspěvků ve vědeckých publikacích, sbornících, 
časopisech i v denním tisku, psaných kromě češtiny též v němčině a francouzštině. 
Pro přítomný výbor jich editor vybral 165 a seřadil je do sedmi oddílů ve dvou 
svazcích. První svazek: 1. Problémové studie soustřeďují obecně koncipované texty 
o problematice tvorby a jejích nevysvětlitelných či intuitivních momentech, stati 
o dramatu a dramaturgii, o historii a metodologii literární kritiky, o nových lite-
rárněvědných směrech třicátých let 20. století nebo o podstatě literárního překladu; 
2. Práce bohemistické představují ve třiceti statích českou literaturu od Máchy po 
Mahena, se zvláštními důrazy na dílo J. Vrchlického, O. Březiny, A. Sovy, O. Th eera, 
F. X. Šaldy a K. Čapka; 3. Studie s tematikou česko-německou ukazují roli českého 
živlu v Goethově díle, básníkovu inspiraci pro Čelakovského a Erbena nebo sezna-
mují s předlohami Kollárovy Slávy dcery, s relacemi mezi K. H. Máchou a A. Klarem 
či F. Hebbelem a českým národem. Druhý svazek: 4. Práce germanistické přinášejí 
kromě goethovských, nietzschovských, wedekindovských či krausovských pojednání 
též jednu z prvních Fischerových studií, o H. W. Gerstenbergovi jako literárním 
kritikovi a recenzentovi Hamburgische Neue Zeitung; 5. Studie a stati o ostatních 
literaturách, práce komparativní a články o překladech se v sedmatřiceti textech 
věnují např. dílům Marlowovým, Shakespearovým, Nietzschovým, Strindbergovým

MIMO ŘADY 

LITERÁRNÍ 
STUDIE A STATI

I

LITERÁRNÍ 
STUDIE A STATI

I

Nejvýznamnější představitel české germanistiky v ob- 
dobí před druhou světovou válkou Otokar Fischer 
(1883–1938) se rovněž podstatně zapsal do dějin lite-
rárněvědné bohemistiky a oboru propojujícího zá-
jmy obou filologií, germanobohemistiky, výraznou 
pozornost věnoval otázkám teatrologickým. Během 
pětatřicetileté odborné kariéry zveřejnil bezmála tři 
tisíce příspěvků ve vědeckých publikacích, sborní-
cích, časopisech i v denním tisku, psaných kromě 
češtiny též v němčině a francouzštině. Pro přítom-
ný výbor jich editor vybral 165 a seřadil je do sedmi 
oddílů; v prvním svazku: 1. Problémové studie sou-
střeďují obecně koncipované texty o problematice 
tvorby a jejích nevysvětlitelných či intuitivních 
momentech, stati o dramatu a dramaturgii, o his-
torii a metodologii literární kritiky, o nových lite-
rárněvědných směrech třicátých let 20. století nebo 
o podstatě literárního překladu, 2. Práce bohemis-
tické představují ve třiceti statích českou literatu-
ru od Máchy po Mahena, se zvláštními důrazy na 
dílo J. Vrchlického, O. Březiny, A. Sovy, O. Theera, 
F. X. Šaldy a K. Čapka, 3. Studie s tematikou česko-

-německou ukazují roli českého živlu v Goethově 
díle, básníkovu inspiraci pro Čelakovského a Erbena 
nebo seznamují s předlohami Kollárovy Slávy dcery, 
s relacemi mezi K. H. Máchou a A. Klarem či F. Heb-
belem a českým národem; v druhém svazku: 4. Prá-
ce germanistické přinášejí kromě goethovských, nie- 
tzschovských, wedekindovských či krausovských 
pojednání též jednu z prvních Fischerových studií, 
o H. W. Gerstenbergovi jako literárním kritikovi 
a recenzentovi Hamburgische Neue Zeitung, 5. Stu-
die a stati o ostatních literaturách, práce kompara-
tivní a články o překladech se v sedmatřiceti textech 
věnují např. dílům Marlowovým, Shakespearovým, 
Nietzschovým, Strindbergovým nebo vztahům mezi 
literární látkou anglickou a francouzskou, němec-
kou a anglickou, českou a německou apod., 6. Stu-
die k otázkám formy pojednávají o specifice volné- 
ho verše, charakteru českého rýmu a přízvuku nebo 
o podobě Kollárova sonetu či Březinova rýmu. Do 
7. oddílu, Literární publicistika, jsou vybrány osobně- 
ji laděné články či vzpomínky, stati, které se zabý- 
vají spisovatelskými biografiemi či situací v Němec-
ku po nacistickém převratu.

Otokar Fischer (20. 5. 1883 – 12. 3. 1938) byl nejen 
literárním historikem, kritikem a teoretikem, ale 
také překladatelem, básníkem a dramatikem. Po 
maturitě na gymnáziu (1901) vystudoval germa-
nistiku a romanistiku na pražské univerzitě české 
i německé, část studií absolvoval v Berlíně (1905, 
doktorát získal v Praze za práci H. W. v. Gerstenbergs 
Rezensionen in der Hamburgischen Neuen Zeitung), poté byl 
zaměstnán v univerzitní knihovně v Praze. Pro obor 
dějin německé literatury se 1909 habilitoval spisem 
Die Träume des Grünen Heinrich, 1917 byl jmenován mi-
mořádným, 1927 řádným profesorem na pražské 
filozofické fakultě, 1930 se stal ředitelem tamních 
germanistických studií. Pedagogickou, kritickou 
a publicistickou činnost v česky i německy psaných 
novinách a časopisech provázely Fischerovy rozsáh-
lé organizátorské aktivity zejména v divadelní ob-
lasti: 1911–1912 byl dramaturgem Národního divadla, 
1935 se stal šéfem činohry ND (1933 vydal teoreticky 
a historicky založenou práci Činohra Národního divadla 
do roku 1900). Zemřel na infarkt v den připojení Ra-
kouska k nacistickému Německu. – Napsal rozsáhlé 
monografie H. v. Kleist a jeho dílo (1912), Friedrich Nietzsche 
(1913), Heine (2 sv., 1923–1924) a knižní studie Zu Im-
mermanns Merlin (Dortmund 1909), Otázky literární psy-
chologie (1917), K Ohlasu písní ruských (1932), Šaldovo češ-
ství (1936) a Václav Tille (1938). Z časopiseckých prací 
sestavil knihy K dramatu (1919, s tématy dramaturgie 
a estetiky divadla a s portréty dramatiků a herců), 
Duše a slovo (1929, o tvůrčím aktu, psychoanalýze a li-
teratuře, dvojnictví v umění apod.) a Slovo a svět (1937, 
o česko -německé problematice v předbřeznovém ob-
dobí). Spis Belgie a Německo (1927) je výtěžkem ročních 
pohostinských přednášek na univerzitě v Gentu. Je 
autorem 16 básnických sbírek a 7 divadelních her. 
Překládal dramata a básně především z angličtiny 
(Marlowe, Shakespeare, Shelley), francouzštiny 
(Corneille, Molière, Villon) a němčiny (Heine, Kleist, 
Nietzsche /mj. Tak pravil Zarathustra, 1914/, Schiller, 
Wedekind); pro Goethovy české spisy uspořádal 
a přeložil 9 svazků, mj. i Fausta (1928). Posmrtně vy-
šly výbory z jeho prací kritických a úvahových (Slovo 
o kritice, 1947; Duše, slovo, svět, 1965), teatrologických 
(Otokar Fischer a Národní divadlo, 1983) a z jeho tvorby 
umělecké (Básně, 1956).

LITERÁRNÍ 
STUDIE A STATI

II

LITERÁRNÍ 
STUDIE A STATI

II

Nejvýznamnější představitel české germanistiky v ob
dobí před druhou světovou válkou Otokar Fischer 
(1883–1938) se rovněž podstatně zapsal do dějin lite
rárněvědné bohemistiky a oboru propojujícího zá
jmy obou filologií, germanobohemistiky, výraznou 
pozornost věnoval otázkám teatrologickým. Během 
pětatřicetileté odborné kariéry zveřejnil bezmála tři 
tisíce příspěvků ve vědeckých publikacích, sborní
cích, časopisech i v denním tisku, psaných kromě 
češtiny též v němčině a francouzštině. Pro přítom
ný výbor jich editor vybral 165 a seřadil je do sedmi 
oddílů; v prvním svazku: 1. Problémové studie sou
střeďují obecně koncipované texty o problematice 
tvorby a jejích nevysvětlitelných či intuitivních 
momentech, stati o dramatu a dramaturgii, o his
torii a metodologii literární kritiky, o nových lite
rárněvědných směrech třicátých let 20. století nebo 
o podstatě literárního překladu, 2. Práce bohemis
tické představují ve třiceti statích českou literatu
ru od Máchy po Mahena, se zvláštními důrazy na 
dílo J. Vrchlického, O. Březiny, A. Sovy, O. Theera, 
F. X. Šaldy a K. Čapka, 3. Studie s tematikou česko

německou ukazují roli českého živlu v Goethově 
díle, básníkovu inspiraci pro Čelakovského a Erbena 
nebo seznamují s předlohami Kollárovy Slávy dcery, 
s relacemi mezi K. H. Máchou a A. Klarem či F. Heb
belem a českým národem; v druhém svazku: 4. Prá
ce germanistické přinášejí kromě goethovských, nie  
tzschovských, wedekindovských či krausovských 
pojednání též jednu z prvních Fischerových studií, 
o H. W. Gerstenbergovi jako literárním kritikovi 
a recenzentovi Hamburgische Neue Zeitung, 5. Stu
die a stati o ostatních literaturách, práce kompara
tivní a články o překladech se v sedmatřiceti textech 
věnují např. dílům Marlowovým, Shakespearovým, 
Nietzschovým, Strindbergovým nebo vztahům mezi 
literární látkou anglickou a francouzskou, němec
kou a anglickou, českou a německou apod., 6. Stu
die k otázkám formy pojednávají o specifice volné
ho verše, charakteru českého rýmu a přízvuku nebo 
o podobě Kollárova sonetu či Březinova rýmu. Do 
7. oddílu, Literární publicistika, jsou vybrány osobně 
ji laděné články či vzpomínky, stati, které se zabý
vají spisovatelskými biografiemi či situací v Němec
ku po nacistickém převratu.

Otokar Fischer (20. 5. 1883 – 12. 3. 1938) byl nejen 
literárním historikem, kritikem a teoretikem, ale 
také překladatelem, básníkem a dramatikem. Po 
maturitě na gymnáziu (1901) vystudoval germa
nistiku a romanistiku na pražské univerzitě české 
i německé, část studií absolvoval v Berlíně (1905, 
doktorát získal v Praze za práci H. W. v. Gerstenbergs 
Rezensionen in der Hamburgischen Neuen Zeitung), poté byl 
zaměstnán v univerzitní knihovně v Praze. Pro obor 
dějin německé literatury se 1909 habilitoval spisem 
Die Träume des Grünen Heinrich, 1917 byl jmenován mi
mořádným, 1927 řádným profesorem na pražské 
filozofické fakultě, 1930 se stal ředitelem tamních 
germanistických studií. Pedagogickou, kritickou 
a publicistickou činnost v česky i německy psaných 
novinách a časopisech provázely Fischerovy rozsáh
lé organizátorské aktivity zejména v divadelní ob
lasti: 1911–1912 byl dramaturgem Národního divadla, 
1935 se stal šéfem činohry ND (1933 vydal teoreticky 
a historicky založenou práci Činohra Národního divadla 
do roku 1900). Zemřel na infarkt v den připojení Ra
kouska k nacistickému Německu. – Napsal rozsáhlé 
monografie H. v. Kleist a jeho dílo (1912), Friedrich Nietzsche 
(1913), Heine (2 sv., 1923–1924) a knižní studie Zu Im-
mermanns Merlin (Dortmund 1909), Otázky literární psy-
chologie (1917), K Ohlasu písní ruských (1932), Šaldovo češ-
ství (1936) a Václav Tille (1938). Z časopiseckých prací 
sestavil knihy K dramatu (1919, s tématy dramaturgie 
a estetiky divadla a s portréty dramatiků a herců), 
Duše a slovo (1929, o tvůrčím aktu, psychoanalýze a li
teratuře, dvojnictví v umění apod.) a Slovo a svět (1937, 
o česko německé problematice v předbřeznovém ob
dobí). Spis Belgie a Německo (1927) je výtěžkem ročních 
pohostinských přednášek na univerzitě v Gentu. Je 
autorem 16 básnických sbírek a 7 divadelních her. 
Překládal dramata a básně především z angličtiny 
(Marlowe, Shakespeare, Shelley), francouzštiny 
(Corneille, Molière, Villon) a němčiny (Heine, Kleist, 
Nietzsche /mj. Tak pravil Zarathustra, 1914/, Schiller, 
Wedekind); pro Goethovy české spisy uspořádal 
a přeložil 9 svazků, mj. i Fausta (1928). Posmrtně vy
šly výbory z jeho prací kritických a úvahových (Slovo 
o kritice, 1947; Duše, slovo, svět, 1965), teatrologických 
(Otokar Fischer a Národní divadlo, 1983) a z jeho tvorby 
umělecké (Básně, 1956, Poutník a píseň, 2008).
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nebo vztahům mezi literární látkou anglickou a francouzskou, německou a anglic-
kou, českou a německou apod. 6. Studie k otázkám formy pojednávají o specifi ce 
volného verše, charakteru českého rýmu a přízvuku nebo o podobě Kollárova sonetu 
či Březinova rýmu. Do oddílu 7. Literární publicistika jsou vybrány osobněji laděné 
články či vzpomínky, stati, které se zabývají spisovatelskými biografi emi či situací 
v Německu po nacistickém převratu.

Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah 
o umlčení

MAREK JUNEK (ED.)

FF UK Praha / Togga 2013 | ISBN 978‑80‑7308‑513‑1 | 268 stran česky | resumé

anglicky | 340 Kč

Kolektivní monografi e vznikla jako jeden z výstupů oslav 1150. výročí příchodu 
Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu v roce 2013 a navazuje na stejnojmen-
nou konferenci, které se zúčastnili přední historici, kunsthistorici, etnografové, 
politologové a religionisté z České republiky a ze Slovenska. Monografi e analy-
zuje rozličné podoby cyrilometodějské tradice v 19. a 20. století a všímá si jejího 
odrazu ve formování národních identit v českých zemích. Sleduje, jaká byla úloha 
cyrilometodějství nejen v období formování novodobého českého a slovenského 
národa, ale také jakou roli sehrála v boji proti totalitním režimům a jaké je její 
místo v jednotlivých církvích na území českých zemí a Slovenska. A v neposlední 
řadě popisuje, jakou zanechala stopu v umění a v lidové tradici v 19. a 20. století.

PETR HLAVÁČEK

Evropa!!? Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918–1989

FF UK Praha 2014 | ISBN 978‑80‑7308‑511‑7 | 153 stran česky | resumé anglicky | 190 Kč

Před dvěma sty lety se Češi začali vědomě proměňovat v moderní politický národ. 
Během revoluce roku 1848 znělo také v Praze ono heslo „Celá Evropa na nás hledí!“, 
dosvědčující, že se vznikající české politické elity považovaly za autonomního aktéra 
celoevropského dění. Tento proces později vyústil v plné obnovení české státnosti ve 
formě republikánského Československa. Následné dynamické třicetiletí 1918–1948 
pak představovalo klíčovou epochu seberefl exe českých politických, intelektuálních 

CYRILOMETODĚJSKÁ TRADICE
V 19. A 20. STOLETÍ, OBDOBÍ ROZKVĚTU 

I SNAH O UMLČENÍ
Marek Junek (ed.)
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Kolektivní monografie Cyrilometodějská 
tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah 
o umlčení vznikla jako jeden z výstupů 
oslav 1150. výročí příchodu Cyrila 
a Metoděje na Velkou Moravu v roce 
2013 a navazuje na stejnojmennou 
konferenci, které se zúčastnili 
přední historici, kunsthistorici, 
etnografové, politologové a religionisté 
z České republiky a ze Slovenska. 
Monografie analyzuje rozličné podoby 
cyrilometodějské tradice 
v 19. a 20. století a všímá si jejího 
odrazu ve formování národních 
identit v českých zemích. Sleduje, 
jaká byla úloha cyrilometodějství 
nejen v období formování novodobého 
českého a slovenského národa, ale 
také jakou roli sehrálo v boji proti 
totalitním režimům a jaké je jeho 
místo v jednotlivých církvích na 
území českých zemí a Slovenska. 
A v neposlední řadě popisuje, jakou 
zanechalo stopu v umění a v lidové 
tradici v 19. a 20. století.

Pavel Ambros

Peter Borza

Hana Dvořáková

Jiří Hanuš

Martin Hetényi

Peter Ivanič

Jitka Jonová

Luboš Kafka

Alena Kalinová

Daniela Kodajová 

Norbert Kmeť 

Peter Macho 

Peter Morée 

Alena Piatrová

Miloslav Pojsl

Milan Řepa

Jaroslav Šebek

Božidara Turzonovová
ISBN 978‑80‑7308‑513‑1 / Univerzita Karlova v Praze

ISBN 978‑80‑7476‑057‑0 / TOGGA
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PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. (* 1974) 
je historik, filozof a editor, jakožto 
koordinátor a vědecký pracovník řídí 
Collegium Europaeum – Výzkumnou 
skupinu pro dějiny evropského 
myšlení FF UK & FLÚ AV ČR. Zabývá 
se problematikou evropské identity 
ve středověku a raném novověku 
a intelektuálními dějinami.

Před dvěma sty lety se Češi 
začali vědomě proměňovat 
v moderní politický národ. Během 
revoluce roku 1848 znělo také 
v Praze ono heslo „Celá Evropa 
na nás hledí!“, dosvědčující, že 
se vznikající české politické elity 
považovaly za autonomního aktéra 
celoevropského dění. Tento proces 
později vyústil v plné obnovení české 
státnosti ve formě republikánského 
Československa. Následné 
dynamické třicetiletí 1918–1948 pak 
představovalo klíčovou epochu 
sebereflexe českých politických, 
intelektuálních a kulturních elit ve 
vztahu k Evropě i oné geopolitické 
dichotomii Západ–Východ. 
Kniha Evropa!!? Fragmenty českého 
přemýšlení o Evropě 1918–1989, 
vycházející u příležitosti 10. výročí 
členství České republiky v Evropské 
unii, poukazuje prostřednictvím 
myšlenek známých i opomíjených 
osobností na skutečnost, že reflexe 
evropanství představovala vždy 
nedílnou součást mnohovrstevnaté 
české existence.EVROPA!!?

fragmenty českého přemýšlení 
o evropě 1918–1989

Petr Hlaváček
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a kulturních elit ve vztahu k Evropě i oné geopolitické dichotomii Západ–Východ. 
Kniha Evropa!? Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918–1989, vycházející u pří-
ležitosti 10. výročí členství České republiky v Evropské unii, poukazuje prostřed-
nictvím myšlenek známých i opomíjených osobností na skutečnost, že refl exe 
evropanství představovala vždy nedílnou součást mnohovrstevnaté české existence.

Kreiského éra v Rakousku a období normalizace v ČSSR

MICHAL STEHLÍK – GERALD M. SPRENGNAGEL (EDS.)

FF UK Praha / Togga 2013 | ISBN 978‑80‑7308‑480‑6 | 245 stran česky | resumé anglicky, 

německy |245 Kč

Publikace je jedním z výstupů Stálé konference rakouských a českých historiků, 
která vznikla v roce 2009 a zabývá se kontinuálně problematikou moderních 
česko -rakouských dějin. Pohled na situaci po roce 1969 v obou zemích přináší 
zajímavé porovnání vývoje ve střední Evropě: na jedné straně žily obě země v od-
lišných politických systémech – nejen symbolicky rozděleny železnou oponou –, 
na straně druhé jsou si četné kulturní či sociální fenomény na obou stranách této 
hranice mnohdy překvapivě blízké. Různorodost a originalita přístupů k tomuto 
období a mnohá srovnání pak jednoznačně dokazují, že dějiny normalizovaného 
Československa nelze v žádném případě vnímat jako izolovanou historii.

PETR HLAVÁČEK ET AL.

Kacířská univerzita. Osobnosti pražské utrakvistické univerzity 
1417–1622

FF UK Praha / Togga 2013 | ISBN 978‑80‑7308‑481‑3 | 159 stran česky | 190 Kč

Povědomí o tradici pražské utrakvistické univerzity a jejím pedagogickém, vě-
deckém a obecně kulturním a politickém působení od 15. do 17. století je v širší 
veřejnosti nevelké a rovněž v akademické obci se ještě dnes můžeme setkat s jistou 
distancí vůči „husitství“, tj. české reformaci, jako by šlo o něco barbarského, bez 
vazby na evropskou a západní kulturu. Na krátkých životopisech několika vybra-
ných osobností, spojených svým životem a dílem s pražskou Univerzitou Karlovou 
pozdního středověku a raného novověku, se pokoušíme ukázat, že i tehdy byla 
Praha jedním z center evropského intelektuálního kvasu.
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Publikace je jedním z výstupů Stálé konference 
rakouských a českých historiků, která vznikla 
v roce 2009 a zabývá se kontinuálně problematikou 
moderních česko-rakouských dějin. Pohled na 
situaci po roce 1969 v obou zemích přináší zajímavé 
porovnání vývoje ve střední Evropě: na jedné straně 
žily obě země v odlišných politických systémech 
– nejen symbolicky rozděleny železnou oponou, 
na straně druhé jsou si četné kulturní či sociální 
fenomény na obou stranách této hranice mnohdy 
překvapivě blízké. Různorodost a originalita přístupů 
k tomuto období a mnohá srovnání pak jednoznačně 
dokazují, že dějiny normalizovaného Československa 
nelze v žádném případě vnímat jako izolovanou 
historii.

Christoph Boyer
Adam Dobeš 
Martin Franc 
Hanns Haas 
Michael Huber
Marek Junek 
Miroslav Kunštát 
Siegfried Mattl 
Stefan Michael Newerkla
Jaroslav Pažout 
Niklas Perzi 
Evelyne Polt-Heinzl 
Oliver Rathkolb 
Thomas Samhaber 
Gerald M. Sprengnagel 
Helena Srubar 
Helmut Wohnout

Michal Stehlík, Gerald M. Sprengnagel (eds.)
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Publikace je jedním z výstupů Stálé konference 
rakouských a českých historiků, která vznikla 
v roce 2009 a zabývá se kontinuálně problematikou 
moderních česko-rakouských dějin. Pohled na 
situaci po roce 1969 v obou zemích přináší zajímavé 
porovnání vývoje ve střední Evropě: na jedné straně 
žily obě země v odlišných politických systémech 
– nejen symbolicky rozděleny železnou oponou, 
na straně druhé jsou si četné kulturní či sociální 
fenomény na obou stranách této hranice mnohdy 
překvapivě blízké. Různorodost a originalita přístupů 
k tomuto období a mnohá srovnání pak jednoznačně 
dokazují, že dějiny normalizovaného Československa 
nelze v žádném případě vnímat jako izolovanou 
historii.

Christoph Boyer
Adam Dobeš 
Martin Franc 
Hanns Haas 
Michael Huber
Marek Junek 
Miroslav Kunštát 
Siegfried Mattl 
Stefan Michael Newerkla
Jaroslav Pažout 
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Thomas Samhaber 
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Helena Srubar 
Helmut Wohnout
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Služebníci vědy

FILIP MALÝ – LIVIA VRZALOVÁ (EDS.)

FF UK Praha 2013 | ISBN 978‑80‑7308‑478‑3 | 225 stran česky | resumé anglicky | 199 Kč

Publikace přináší rozhovory s dvanácti bývalými i současnými neakademickými 
pracovníky Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kteří vyprávějí jak o sobě, 
tak především o fakultě samotné – o svých spolupracovnících, o akademicích a stu-
dentech. Vzpomínky pokrývají období od roku 1955, kdy na fakultu přišla první 
z pamětnic, až po dnešek, včetně zlomových roků 1968 a 1989. Pamětníky jsou 
tři knihovnice, ekonomka fakulty, dvě sekretářky ústavů, dvě vedoucí osobního 
oddělení, sekretářka děkana a pozdější vedoucí studijního oddělení, audiovizuální 
technik, vedoucí správy budov a fakultní řidič. Závěr v podobě rozhovoru se členy 
týmu je věnován metodologickým východiskům a průběhu realizace projektu.

RENATA LANDGRÁFOVÁ

Jazyk egyptských písařů. Gramatika klasické egyptštiny a Cvičení

FF UK Praha 2013 | ISBN 978‑80‑7308‑497‑4 (Gramatika) | 978‑80‑7308‑498‑1 (Cvičení) |

220 stran česky | 190 Kč

Kniha představuje přehled gramatiky klasické egyptštiny, tedy jazyka, jímž jsou 
psány klasické literární texty Střední říše, ale též celá řada literárních a nábožen-
ských textů pozdějších období. Jejím cílem je seznámit českou odbornou i laickou 
veřejnost se základními rysy staroegyptského jazyka a to se zohledněním nejnověj-
ších výzkumů v této oblasti. Společně s pracovním sešitem, který obsahuje cvičení 
ke všem hlavním rysům gramatiky klasické egyptštiny a soubor základních textů, 
kniha může sloužit i jako učebnice klasické egyptštiny pro samouky.

Publikace přináší rozhovory s  dvanácti 
bývalými i současnými neakademickými 
pracovníky Filozofické fakulty Univer-
zity Karlovy v Praze, kteří vyprávějí jak 
o sobě, tak především o fakultě samotné – 
o  svých spolupracovnících, o  akademi-
cích a studentech. Vzpomínky pokrývají 
období od roku 1955, kdy na fakultu přišla 
první z  pamětnic, až po dnešek, včetně 
zlomových roků 1968 a 1989.

Pamětníky jsou tři knihovnice, eko-
nomka fakulty, dvě sekretářky ústavů, 
dvě vedoucí osobního oddělení, sekretář-
ka děkana a pozdější vedoucí studijního 
oddělení, audiovizuální technik, vedoucí 
správy budov a fakultní řidič.

Závěr v  podobě rozhovoru se členy 
týmu je věnován metodologickým výcho-
diskům a průběhu realizace projektu.

Fotografie na obálce: Vedoucí správy budov, 
Vladislav Jiřík, provádí výškové práce na střeše
auly FF UK, 18. 6. 2007 (foto J. Stibor). 

JANA HAMERNÍKOVÁ

STANISLAVA ŘÍHOVÁ

ZDENKA VORLOVÁ

HANA MARKVARTOVÁ

JIŘÍ STIBOR

ALENA TRUBAČOVÁ

ŠÁRKA ZÁMEČNÍKOVÁ

MILAN TANDARA

VLADISLAV JIŘÍK

HELENA DEWETTEROVÁ
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Filip Malý, Livia Vrzalová (eds.)
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A Centenary of English Studies at Charles University: From 
Mathesius to Present ‑day Linguistics

MARKÉTA MALÁ – PAVLÍNA ŠALDOVÁ (EDS.)

FF UK Praha 2012 | ISBN 978‑80‑7308‑449‑3 | 222 stran anglicky | 290 Kč

Kniha vycházející k významnému jubileu pražské anglistiky jako samostatného 
oboru založeného na Univerzitě Karlově v akademickém roce 1912/1913 se ohlíží za 
uplynulými sto lety anglické fi lologie prostřednictvím studií současných pracovníků 
ústavu i přizvaných odborníků, žáků či pokračovatelů tradice Viléma Mathesia, 
Bohumila Trnky, Josefa Vachka, Ivana Poldaufa či Jiřího Noska. Připomíná klíčová 
témata pražské lingvistické školy z perspektivy současnosti a kontinuity oboru. 
Součástí publikace je např. i přehled personálií prvních padesáti let a některé 
historické dokumenty.

JAKUB JAREŠ – MATĚJ SPURNÝ – KATKA VOLNÁ A KOL.

Náměstí Krasnoarmějců 2. Učitelé a studenti Filozofické fakulty UK 
v období normalizace

FF UK Praha / Togga 2012 | ISBN 978‑80‑7308‑426‑4 | 405 stran česky | resumé

anglicky | 390 Kč

Publikace představuje přední humanitní fakultu socialistického Československa 
v době „normalizačního“ dvacetiletí – Filozofi ckou fakultu Univerzity Karlovy, sídlící 
na pražském náměstí Krasnoarmějců. Nepřináší jen popis organizačních a poli-
tických struktur jedné konkrétní instituce, ale soustředí se především na jednání 
akademiků a studentů v tehdejších podmínkách a na jejich dilemata. Situaci na 
fakultě před rokem 1989 se snaží podat tak, aby nezanikla její spletitost a složitost. 
Zejména učitelé fakulty se potýkali s různými závazky, které si mnohdy konkurova-
ly: vedle politické loajality k režimu stála loajalita k oboru, vědě, katedře, kolegům 
a rovněž ke studentům, kterým chtěli předávat své znalosti. To přináší řadu otázek. 
Na jaké kompromisy musel humanitní intelektuál po roce 1968 přistoupit, aby 
mohl učit na vysoké škole? Jak porozumět tomu, že většina tehdejších učitelů 
vzpomíná na svou katedru jako na „ostrůvek pozitivní deviace“, ačkoli šlo o insti-
tuci plně loajální k normalizační KSČ? V jaké míře a jakými cestami se navzdory 
ideologizaci a politickým tlakům dařilo udržovat kvalitní úroveň humanitního 
vzdělání? Proč téměř všichni učitelé FF UK odsoudili Chartu 77? Co konkrétně pro 

A CentenA CentenAAry of 
english nglish studies tudies 
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Jakub Jareš / Matěj Spurný / 
Katka Volná a kol.

Na jaké kompromisy musel po roce 1968 
přistoupit humanitní intelektuál, aby mohl 
učit na fi lozofi cké fakultě? Před jakými dilematy 
tehdy tito lidé stáli a ke komu se cítili být 
loajální? Nakolik se jim navzdory ideologizaci 
a politickým tlakům dařilo udržovat kvalitní 
úroveň humanitního vzdělání? Jak porozumět 
tomu, že většina tehdejších akademiků 
zároveň vzpomíná na svou katedru jako na 
„ostrůvek pozitivní deviace“? A co konkrétně pro 
vysokoškolského učitele znamenala spolupráce 
se Státní bezpečností? Monografi e „Náměstí 
Krasnoarmějců 2“ nepřináší k těmto otázkám 
pouze množství zpracovaného materiálu 
či dokumentaci konkrétních případů, ale také 
alternativní interpre taci období normalizace. 
Kniha je završením výzkumu, který skupina 
mladých badatelů zahájila v roce 2007.

Zvolený badatelský přístup tak imanentně odmítá černobílé 
hledání „dobra“ a „zla“ či jakoukoliv „stranickost“ 
a přibližuje tak interpretované děje k „neuchopitelnému“, 
totiž k historii „jaká opravdu byla“. 
 Z lektorského posudku – historik Pavel Urbášek

Pokus o celistvý a diferencovaný obraz ostře sledované 
a důsledně prověřované fakulty je celkově úspěšný, pro období 
normalizace průkopnický a hodný následování. 
 Z lektorského posudku – historik Jiří Suk

ISBN 978-80-7308-426-4 / Univerzita Karlova v Praze
ISBN 978-80-7476-001-3 / TOGGA
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vysokoškolského učitele znamenala spolupráce se Státní bezpečností? Monografi e 
nepřináší k těmto otázkám pouze množství zpracovaného materiálu či dokumentaci 
konkrétních případů, ale také alternativní interpretaci období normalizace. Kniha 
je završením výzkumu, který skupina mladých badatelů zahájila v roce 2007.

Cesty filozofie a práva 1882–2012

FF UK Praha 2012 | ISBN 978‑80‑7308‑423‑3 | 60 stran česky | resumé anglicky | 95 Kč

Katalog stejnojmenné výstavy, která se konala ve dnech 6. dubna až 27. května v Kří-
žové chodbě Karolina u příležitosti výročí rozdělení Karlo -Ferdinandovy univerzity 
na českou a německou v roce 1882. Katalog mapuje nejen počátky a vývoj budov 
Filozofi cké fakulty UK a Právnické fakulty UK během jednoho století, ale i osudy 
konkrétních osobností akademické obce a poukazuje na širší souvislosti role uni-
verzity ve společnosti. Výstava ukázala dosud nezveřejněné materiály, reprodukce 
původních plánů budov fakulty fi lozofi cké a právnické, unikátní třírozměrné mo-
dely obou budov, málo známé fotografi e části Josefova a Starého Města z přelomu 
19. a 20. století či univerzitní zápisové archy významných osobností – absolventů 
fakult (např. Jaroslava Heyrovského, Karla Čapka, Bohumila Hrabala, Vojtěcha 
Cepla, atd.) a také reprodukce archivních dokumentů zachycujících působení 
fi lozofa Jana Patočky na fi lozofi cké fakultě.

PETR HLAVÁČEK – DUŠAN RADOVANOVIČ

Vytěsněná elita. Zapomínaní učenci z Německé univerzity v Praze

FF UK Praha / Togga 2012 | ISBN 978‑80‑7308‑441‑7 | 172 stran česky | 190 Kč

Publikace Vytěsněná elita se snaží upozornit na významné osobnosti Německé 
univerzity v Praze, vytěsňované z naší národní paměti nacionálně -socialistickým 
a později i komunistickým režimem.

Cesty filozofie a práva
1882—2012

VYTĚSNĚNÁ ELITA
zapomínaní učenci
z německé univerzity
v praze

Petr Hlaváček
Dušan Radovanovič
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Fotografi i na obálce pořídila 
roku 1941 v protektorátní Praze 
agentura Centropress. Publikována 
byla v antisemitské knize 
Tajemství pražského hřbitova 
(Praha 1942), která je překladem 
části kontroverzního románu 
Biarritz, jehož autorem měl být 
John Retcliff . Za pseudonymem 
se skrývá německý spisovatel 
a sveřepý antisemita Herrmann 
Goedsche († 1878), uctívaný 
nacionálními socialisty. Fotografi e 
je propagandisticky inscenována 
a představuje koláž skutečných 
židovských obyvatel Prahy. Ti měli 
být nejprve vizuálně vytěsněni 
a tím izolováni v rámci pražské 
městské komunity, aby pak byli 
z jejího středu odstraněni také 
fyzicky a nakonec zavražděni 
v koncentračních táborech. Snímek 
je tak symbolickým úvodem ke 
knize Vytěsněná elita, jež se snaží 
upozornit na významné osobnosti 
Německé univerzity v Praze, 
vytěsňované z naší národní paměti 
nacionálně-socialistickým a později 
i komunistickým režimem. 

PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. (1974), 
koordinátor a vědecký pracovník 
Collegia Europaea – Výzkumné 
skupiny pro dějiny evropského 
myšlení FF UK & FLÚ AV ČR, zabývá 
se problematikou evropské identity 
ve středověku a raném novověku 
a intelektuálními dějinami

PhDr. Dušan Radovanovič (1982), 
vědecký pracovník Collegia 
Europaea – Výzkumné skupiny pro 
dějiny evropského myšlení FF UK 
& FLÚ AV ČR a redaktor Českého 
rozhlasu, zabývá se moderními 
světovými dějinami a problematikou 
médií
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Podoby Koreje

MIRIAM LÖWENSTEINOVÁ – VLADIMÍR GLOMB (EDD.)

FF UK Praha 2013 | ISBN 978‑80‑7308‑447‑9 | 305 stran česky | resumé anglicky | 280 Kč

Čeští a slovenští koreanisté se v Podobách Koreje věnují jednotlivým aspektům 
korejských dějin, kultury a jazyka, a snaží se tak postihnout to, co tvoří korejskou 
svébytnost a výjimečnost. Sinolog Oldřich Král poukazuje svým příspěvkem o vzta-
hu historie a fi kce v čínském románu na společné fundamenty literatury čínské 
i korejské. Miriam Löwensteinová se ptá po roli historika v jedné z nejstarších 
korejských kronik, Samguk jusa, a Vladimír Glomb analyzuje otázku korejské 
identity v tradičním konfuciánském vzdělávání. Marek Zemánek zkoumá střet 
buddhistických hodnot s moderními ideologiemi na příkladu Manhä Han Jongu-
na a Tomáš Horák představuje zásadní postavu buddhismu období Korjo, Mistra 
Činula. Korejská bohemistka Yu Sonbi pak nabízí pohled opačný, korejskou inter-
pretaci Karla Čapka. Zdenka Klöslová sumarizuje informace o Korejcích a Koreji 
v Československém denníku, listu československých legionářů v Rusku. Právě kon-
takty legionářů a korejského národního hnutí jsou jednou ze zásadních kapitol 
překvapivě hlubokého vztahu mezi oběma zeměmi. Ten ilustruje i studie Jaroslava 
Olši jr., věnovaná postavě Maxe Taublese, prvního pražského rodáka na Korejském 
poloostrově, a práce Zuzany Vavrincové, popisující kontakty obou zemí v rámci 
již rozděleného poloostrova na příkladu československého působení v Dozorčí 
komisi neutrálních států. Doyen korejské bohemistiky Kwon Jaeil pak analyzuje 
specifi cké a také společné rysy předválečné literární avantgardy v obou zemích. 
Překotný vývoj moderního korejského jazyka a jeho jednotlivé aspekty popisují 
Blanka Ferklová ve své studii o korejských onomatopoiích a Vladislava Mazaná 
při zkoumání nejnovějších vývojových tendencí korejštiny. Jozef Genzor doplňuje 
lingvistickou sekci příspěvkem věnovaným ohroženým jazykům. Závěrečný text 
věnovaný tibetským onomastikám pochází z pera Josefa Kolmaše.

Čeští a slovenští koreanisté se v Podobách Koreje vě-
nují jednotlivým aspektům korejských dějin, kul-
tury a jazyka, a snaží se tak postihnout to, co tvoří 
korejskou svébytnost a výjimečnost.

Sinolog Oldřich Král poukazuje svým příspěv-
kem o  vztahu historie a  fi kce v  čínském románu 
na společné fundamenty literatury čínské i korej-
ské. Miriam Löwensteinová se ptá po roli historika 
v  jedné z  nejstarších korejských kronik, Samguk 
jusa, a Vladimír Glomb analyzuje otázku korejské 
identity v tradičním konfuciánském vzdělávání.

Marek Zemánek zkoumá střet buddhistických 
hodnot s moderními ideologiemi na příkladu Man-
hä Han Jonguna a Tomáš Horák představuje zásad-
ní postavu buddhismu období Korjǒ, Mistra Činula. 
Korejská bohemistka Yu Sǒnbi pak nabízí pohled 
opačný, korejskou interpretaci Karla Čapka.

Zdenka Klöslová sumarizuje informace o Korej-
cích a  Koreji v  Československém denníku, listu čes-
koslovenských legionářů v Rusku. Právě kontakty 
legionářů a  korejského národního hnutí jsou jed-
nou ze zásadních kapitol překvapivě hlubokého 
vztahu mezi oběma zeměmi. Ten ilustruje i studie 
Jaroslava Olši jr., věnovaná postavě Maxe Taublese, 
prvního pražského rodáka na Korejském poloost-
rově, a  práce Zuzany Vavrincové, popisující kon-
takty obou zemí v  rámci již rozděleného poloost-
rova na příkladu československého působení v Do-
zorčí komisi neutrálních států. Doyen korejské 
bohemistiky Kwon Jaeil pak analyzuje specifi cké 
a  také společné rysy předválečné literární avant-
gardy v obou zemích.

Překotný vývoj moderního korejského jazyka 
a jeho jednotlivé aspekty popisují Blanka Ferklová 
ve své studii o korejských onomatopoiích a Vladi-
slava Mazaná při zkoumání nejnovějších vývojo-
vých tendencí korejštiny. Jozef Genzor doplňuje 
lingvistickou sekci příspěvkem věnovaným ohro-
ženým jazykům. Závěrečný text věnovaný tibet-
ským onomastikám pochází z pera Josefa Kolmaše.

Česká koreanistika, která byla založena na Uni-
verzitě Karlově před více než šedesáti lety, je ne-
odmyslitelně spjata s osobou doc. PhDr. Vladimíra 
Pucka, CSc. (*1933). Vladimír Pucek byl v  pade-
sátých letech 20. století jedním z  jejích prvních 
absolventů, byl jejím dlouholetým vedoucím, je 
autorem zásadních příruček a publikací, učitelem 
snad všech činných absolventů a v očích světové 
koreanistiky a  korejské akademické obce jejím 
hlavním reprezentantem. Bez nadsázky je možné 
říci, že dnešní podoba oboru na Filozofi cké fakul-
tě Univerzity Karlovy je jeho dílem. Předkládaná 
publikace je tak nejen oslavou jeho osmdesátých 
narozenin a blahopřáním jeho přátel a kolegů, ale 
také obrazem a připomenutím jeho pedagogické 
a vědecké činnosti, na niž navazují jeho žáci a stu-
denti.
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P O D O B Y  K O R E J E
Miriam Löwensteinová

Vladimír Glomb (edd.)

P O D O
Mir

Vla
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JOSEF ŽENKA A KOL.

Středomoří v dějinách

FF UK Praha 2012 | ISBN 978‑80‑7308‑427‑1 | 316 stran česky | 290 Kč

Středomoří bylo vždy dynamickým regionem, ve kterém docházelo k setkáváním 
nebo střetům náboženství, říší, národů či etnik. Přední čeští a slovenští historici, 
arabisté, islamologové a orientalisté v knize zkoumají, na území vymezeném Irá-
kem a Granadou, dynamiku těchto dějů od středověku až po současnost. I když se 
jednalo o velmi rozsáhlé teritorium, lze zde vysledovat velké množství společných 
prvků. Především velký vliv nejvyšších elit a značnou podobnost jejich struktury, 
jednání a politického zapojení v rámci arabských států. Zdeněk Beránek si tohoto 
prvku všímá na situaci Alžírska posledních dvaceti let a Jaroslav Bureš na území 
Palestinské samosprávy. Událostem v národnostně nebo nábožensky různorodých 
zemích se věnují Karol Sorby ml. v případě dodnes citlivé kurdské otázky v Iráku 
a Karol R. Sorby v Libanonu po občanské válce v roce 1958. Josef Ženka rozplétá 
kontury působení a intrik žen v nasrovské Granadě a Václav Drška ukazuje na 
složitost vztahu křesťanského Burgundska s Normany, Maďary a Saracény. Jan 
Zouplna kriticky hodnotí židovskou kolonizaci Osmanské a mandátní Palestiny. 
Náboženské problematice a vztahu islámu s ostatními náboženstvími v rané epoše 
mameluckého Egypta se věnuje Daniel Boušek, který svou studii doplnil překladem 
arabského propagandistického spisku proti židům a muslimům. V části věnované 
islámu se Bronislav Ostřanský soustředí na otázku moderního apokalyptického 
písemnictví a Gabriel Pirický přehledně zpracovává vývoj a teze politické teorie 
klasického islámu. František Ondráš osvětluje, jakým způsobem lze v moderní 
arabské literatuře psát o Alexandrii, jedné z nejvýznamnějších metropolí Stře-
domoří v minulosti. Na závěr Petr Zemánek na základě moderních jazykových 
korpusů klasického i moderního arabského jazyka analyzuje termín nacionalismus 
a ukazuje, jaké možnosti tento materiál přináší.

ST Ř EDOMOŘ Í V DĚJ I NÁC H

Josef Ženka a kol.
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PAVEL PREISS

Na co si ještě vzpomenu

FF UK Praha 2012 | ISBN 978‑80‑7308‑429‑5 | 146 stran česky | 190 Kč

Ve vzpomínkové knize vypráví o svém životě významný český historik umění Pavel 
Preiss. Popisuje rodinné prostředí, jehož kořeny vedou do míst, jako je Guatemala 
či Rakousko, a období vzdělávání, zvláště pak autorovy zážitky z gymnaziálních let, 
spojených s tíživou atmosférou protektorátu. Ve vzpomínkách na vysokoškolské 
studium na poválečné Univerzitě Karlově se vrací k předním osobnostem nejen 
dějin umění, ale fi lozofi cké fakulty obecně. Popisuje napjaté poměry na fakultě, své 
učitele (A. Matějček, R. Vacková, J. Cibulka, J. Květ) představuje na základě osob-
ních dojmů a zážitků. Značnou část knihy tvoří vzpomínky na Pomocné technické 
prapory, v nichž autor sloužil od roku 1950.

Tělo, smysly, emoce v jazyce / Tělo, smysly, emoce v literatuře

IRENA VAŇKOVÁ – JAN WIENDL (EDS.)

FF UK Praha 2012 | ISBN 978‑80‑7308‑443‑1 | 391 stran česky | resumé anglicky | 320 Kč

Zrcadlová publikace kolektivu autorů věnující se fenoménu těla, smyslů a emocí 
v jazyce a v literatuře navazuje na obdobný projekt Obraz člověka v jazyce / Obraz 
člověka v literatuře (2010).

LEA TAKÁCS – JITKA SEIDLEROVÁ A KOL.

Psychosociální aspekty v současném českém porodnictví. Kvalita 
perinatální péče očima rodiček

FF UK Praha 2012 | ISBN 978‑80‑7308‑431‑8 | 120 stran česky | resumé anglicky | 190 Kč

Výzkumný tým Katedry psychologie FF UK realizoval v letech 2010–2012 výzkum 
zaměřený na psychosociální aspekty péče v českých porodnicích. Publikace přináší 
aktuální informace o spokojenosti žen s péčí v českých porodnicích na základě 
dat od reprezentativního souboru 1195 českých rodiček, které porodily v letech 
2005–2012 ve zdravotnických zařízeních v ČR. Obsahuje výsledky hodnocení 
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Pavel Preiss

Prof. PhDr. Pavel Preiss, DrSc. se narodil ��. května 
��� v Praze jako syn státního úředníka Dimitrije 
Preisse (jehož matkou byla slavná spisovatelka Ga-
briela Preissová) a Emilie Preissové, rozené Procház-
kové. V letech ���–��� absolvoval II. státní česko-
slovenské gymnázium na Královských Vinohradech. 
Od podzimu roku ��� do konce války byl totálně 
nasazen. Od zimního semestru roku ��� byl zapsán 
na Filozofi cké fakultě Univerzity Karlovy v oboru 
dějin umění a klasické archeologie, studium ukončil 
promocí �. prosince ��. V září ��� byl povolán 
k tzv. pomocným technickým praporům. Z ��. vojen-
ského technického praporu byl ofi ciálně propuštěn 
až v lednu roku ���. Po návratu z PTP nastoupil do 
Národní kulturní komise a jeho práce spočívala v in-
ventarizaci uměleckých děl na státních zámcích. Od 
poloviny roku ��� pracoval v archeologickém od-
dělení Národního muzea v Praze, odkud roku ��� 
odešel do Národní galerie, ve které působil jako vě-
decký pracovník až do roku ����.

V  roce ��� předložil habilitační práci na 
FF  UK (Václav Vavřinec Reiner), jmenování docen-
tem se však dočkal teprve roku ��. Doktorem věd 
byl jmenován roku ��� (Panorama manýrismu. Kapi-
toly o umění a kultuře ��. století). V roce ��� byl zproš-
těn práva přednášet a k akademickému působení se 
mohl vrátit až po roce ��. V roce �� byl jmeno-
ván profesorem.

V  zimním semestru roku ��–�� byl hostu-
jícím profesorem s povinnostmi a právy profesora 
řádného na Ústavu dějin umění Vídeňské univerzity. 
Mimo jiné přednášel na konferencích pořádaných 
několika zahraničními univerzitami v  Německu, 
Anglii, Francii, Spojených státech amerických, Itá-
lii, Portugalsku a Mexiku. Po návratu z vídeňské 
univerzity přednášel na Karlově univerzitě, a poté 
se opět vrátil do Národní galerie a  podílel se na 
přípravě mnoha výstav a publikací. Poslední z nich 
je druhá verze monografi e o Václavu Vavřinci Re-
inerovi, která má být publikována v nakladatelství 
Academia v roce ����. 
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Vzpomínková kniha prof. Pavla Preisse je přepsa-
ným vyprávěním významného českého historika 
umění, který zasvětil svůj život baroku, a zejména 
pak barokní malbě. V působivém vyprávění prof. 
Preisse, který dar slova nepochybně zdědil po své 
babičce, slavné spisovatelce Gabriele Preissové, se 
zrcadlí veškerá dramata bouřlivého a rozkolísaného 
��. století. Kromě bohatě popsaného rodinného 
prostředí, jehož kořeny vedou do míst, jako je Gua-
temala či Rakousko, v knize hovoří o předválečných 
poměrech v Československu, zážitcích z  let gym-
naziálních, která byla spojena s  tíživou atmosfé-
rou protektorátu, a o poválečném studiu na Karlově 
univerzitě. Vzpomíná na přední osobnosti katedry 
dějin umění (Antonín Matějček, Růžena Vacková, 
Josef Cibulka, Jan Květ apod.) a představuje je na 
základě osobních dojmů a zážitků.

Značnou část knihy tvoří vyprávění o jeho službě 
v pomocných technických praporech, kterou absol-
voval v letech ��� až ���. Prof. Preiss vzpomíná na 
své kamarády, na absurdní úkoly, kterých bylo třeba 
vykonávat, na dny, kdy bylo oznámeno, že jsou Sta-
lin a Gottwald po smrti, a na všeobecnou snahu z ce-
lého „pétépáckého“ konání nezmalomyslnit.

Po návratu z PTP pracoval prof. Preiss společně 
s přítelem Jaromírem Homolkou v Národní kulturní 
komisi, a oba tak zažívali jen stěží popsatelné obje-
vitelské pocity při inventarizaci majetku na státních 
zámcích. Období „nejhlubšího politického stínu“, 
jak sám autor popisuje, prožíval v Národním muzeu, 
v němž se setkal s Vladimírem Denksteinem či Jiřím 
Hilmerou. Od roku ��� pak pracoval v Národní ga-
lerii, kde mimo jiné působil Jiří Kotalík, V. V. Štech, 
Jan Kro± a, Emanuel Poche či Albert Kutal.

Závěrem profesor Preiss popisuje svou vědeckou 
činnost. Poutavě vypráví o  Janu Quirinu Jah no vi, 
jehož „magická přitažlivost“ jej do velké míry vedla 
k životnímu monografi ckému dílu o V. V. Reinerovi. 
Osvětluje i okolnosti vzniku knih Arcimboldo a ma-
nýrismus, Panorama manýrismu, Italští umělci v Praze 
a Boje s dvouhlavou saní. Na pravou míru uvádí svůj 
podíl na českém vydání Vasariho Životů, v němž své 
jméno „propůjčil“ pronásledovanému příteli Janu 
Vladislavovi.

Prof. Pavel Preiss svou literárně -vědní činností 
významně ovlivnil nahlížení na barokní umění 
a  kulturu v  českých zemích. Jeho vzpomínková 
kniha je nejen poutavým svědectvím o  lásce k  ži-
votu a umění, ale také věrným zrcadlem jeho velko-
rysé barokní duše.

ISBN 978–80–7308–429–5
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Grzegorz P. Bąbiak 

Joanna Goszczyńska 

Petra Hesová

Jiří Hošna

Josef Hrdlička 

Radek Hylmar 

Tomáš Jirsa 

Jana Kantoříková

Karel Kolařík

Joanna Królak

Marta Ljubková

Hanna Marciniaková

Żaneta Nalewajk

Ina Píšová

Václav Vaněk

Tomáš Vučka

Jan Wiendl 

Aneta Wysztygiel
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Jan Wiendl (ed.)
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Martina Musilová 
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Jasňa Pacovská 
Hana Prokšová 
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Zdenka Švarcová 
Irena Vaňková 
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PSYCHOSOCIÁLNÍ ASPEKTY V SOUČASNÉM ČESKÉM PORODNICTVÍ 
KVALITA PERINATÁLNÍ PÉČE OČIMA RODIČEK

Lea Takács, Jitka Seidlerová a kol.
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perinatální péče pro celou ČR, pro jednotlivé kraje a její součástí je i vyhodnocení 
některých vybraných porodnic. Porovnávány jsou fakultní a nefakultní nemocnice, 
malé a velké porodnice (podle hranice 500 a 800 porodů za rok) a různé skupiny 
zdravotníků (porodní asistentky a lékaři na porodnickém oddělení, zdravotníci 
pečující o rodičky a zdravotníci pečující o novorozence v rámci poporodní péče). 
Pozornost je věnována i rozdílům ve spokojenosti u prvorodiček a vícerodiček, 
žen po přirozeném porodu a po císařském řezu, žen s nižším a vyšším vzděláním, 
žen ubytovaných na nadstandardním a na běžném pokoji a žen, které porodnici 
hodnotily do dvou měsíců/jednoho roku po porodu a později.

LADISLAV STANČO A KOL.

Do srdce Asie. 10 let české archeologie ve Střední Asii

FF UK Praha 2012 | ISBN 978‑80‑7308‑430‑1 | 176 stran česky | resumé anglicky | 180 Kč

Od roku 2002 působí každoročně v jižní části Uzbekistánu poblíž městečka Šerabá-
du mladý tým archeologů z Univerzity Karlovy v Praze a spolu s uzbeckými badateli 
pracuje na zaplňování bílých míst na pomyslné historické i skutečné archeologické 
mapě. Knížka, která se vám právě dostává do rukou, představuje stručný souhrn 
hlavních informací o této expedici, o její činnosti, výsledcích její práce, ale také 
vyprávění o všednodenních starostech a obtížích, jimž musejí členové výpravy 
v této odlehlé oblasti čelit.

JAROMÍR KREJČÍ

Egypt v době stavitelů pyramid

FF UK Praha 2011 | ISBN 978‑80‑7308‑386‑1 | 344 stran česky | 485 Kč

Pyramidy jsou ikonami starého Egypta. Aby na počátku období zvaného Stará říše 
vznikly, bylo zapotřebí souhry přírodních podmínek v nilském údolí a fungování 
přísně hierarchicky uspořádané společnosti, na jejímž vrcholu stál panovník – 
jediný bůh žijící na zemi. Od doby stavitelů pyramid uplynulo více než 4000 let 
a takovou propast je velmi obtížné překlenout. Generace egyptologů, k nimž patří 
i autor této knihy, se však o to svým bádáním snaží, a tak je možné zvědavost 
čtenářů alespoň částečně uspokojit. Kniha Egypt v době stavitelů pyramid představuje 
formou mozaiky informací a bohatého fotografi ckého doprovodu jak pyramidové 
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ISBN 978–80–7308–429–5

Ladislav Stančo pracuje jako odborný asistent na 
Ústavu pro klasickou archeologii FF UK v Praze. 
Účastnil se řady archeologických výzkumů v Evropě, 
Sýrii a Uzbekistánu a procestoval Střední Asii a Pá-
kistán. Od roku 2002 vedl archeologický výzkum 
v  jižním Uzbekistánu: vykopávky na Džandavlátte-
pa a archeologickou prospekci okolní oblasti. Před-
náší o helénistickém umění, archeologii Blízkého 
a Středního východu v antice a o Střední Asii, na niž 
se soustředí i badatelsky. Je spoluautorem a edito-
rem výkopové publikace Jandavlattepa I a autorem 
knihy Greek Gods in � e East: Hellenistic Iconographic 
Schemes in the Central Asia.

Od roku ���� působí každoročně v  jižní části 
Uzbekistánu poblíž městečka Šerabádu mladý tým 
archeologů z  Univerzity Karlovy v  Praze spolu 
s uzbeckými badateli na zaplňování bílých míst na 
pomyslné historické i skutečné archeologické mapě. 
Knížka, která se vám právě dostává do rukou, před-
stavuje stručný souhrn hlavních informací o této ex-
pedici, o její činnosti, výsledcích její práce, ale také 
vyprávění o všednodenních starostech a obtížích, 
jimž musejí členové výpravy v  této odlehlé oblasti 
čelit. 
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komplexy, hrobky a chrámy, tak život a společensko -kulturní vývoj staroegyptské 
společnosti, postavení panovníka, administrativní aparát, náboženské představy, 
život vysokých hodnostářů i obyčejných lidí. Stranou pozornosti nezůstává ani 
přírodní prostředí a jeho vliv na nilskou civilizaci.

HANA VYMAZALOVÁ – FILIP COPPENS

Moudrost svitků boha Thovta

FF UK Praha 2011 | ISBN 978‑80‑7308‑358‑8 | 352 stran česky | 270 Kč

Staroegyptská věda se rozvíjela pod patronací boha moudrosti a písařů Th ovta 
již od nejstarších historických období. Písaři, úředníci a kněží sepisovali vědecké 
texty, jež jim následně pomáhaly plnit jejich povinnosti a předávat znalosti dalším 
generacím. Dnes takových textů známe jen několik, neboť většina z toho, co pera 
egyptských učenců zapsala, do dnešních dnů nepřetrvalo. Tato kniha přibližuje 
tři vybraná odvětví staroegyptské vědy, a to matematiku, astronomii a lékařství. 
Zabývá se nejen dochovanými texty a nápisy, ale snaží se rovněž přiblížit praktické 
využití a význam těchto odvětví pro tehdejší egyptskou společnost. Na rozdíl od 
dnešního pojetí vědy tenkrát vědecké poznání představovalo prostředek, nikoli cíl – 
byl to nástroj úředníků, hodnostářů a kněží, kteří se podíleli na spravování země 
ve jménu egyptského faraona. V přeneseném smyslu a v duchovní sféře egyptského 
světa věda sloužila jedinému hlavnímu cíli – zachování života stvořeného bohy 
a udržení světového řádu.

Poklady z písku. České objevování civilizace na Nilu

MIROSLAV VERNER (ED.)
FF UK Praha / Togga 2011 | ISBN 978‑80‑7308‑402‑8 | 240 stran česky | 430 Kč

Za více než půl století, které uplynulo od založení Českého (dříve Československého) 
egyptologického ústavu Filozofi cké fakulty UK v roce 1958 a zahájení jeho činnosti 
v Egyptě v roce 1960, se českým egyptologům podařilo objevit, prozkoumat, rekon-
struovat, zachránit a publikovat velké množství památek, od pravěkých skalních 
kreseb přes, do té doby neznámé, pyramidy nebo šachtové hroby až po vzácné 
papyry. Mnohé z těchto památek jsou dnes přístupné mezinárodní veřejnosti na 
pyramidovém pohřebišti v Abúsíru a v egyptských muzeích v Káhiře, Sakkáře, 
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Asuánu či Port Saidu a nevelký soubor těchto památek získalo i Náprstkovo mu-
zeum, součást Národního muzea v Praze. Vedle vědeckých monografi í a článků, 
pravidelně vydávaných doma i v zahraničí, je česká veřejnost průběžně informo-
vána o výsledcích práce českých egyptologů knižně i ve sdělovacích prostředcích. 
V tomto poměrně pestrém spektru vědecko -populárních publikací dosud chyběla 
práce, která by naší veřejnosti umožnila bližší pohled na umění starého Egypta 
prostřednictvím archeologických nálezů pocházejících z českých výzkumů v Egyptě. 
I když je výběr těchto nálezů ovlivněn charakterem českých archeologických kon-
cesí v Núbii, na memfi dském pyramidovém pohřebišti a v Západní poušti, který 
neumožňuje rovnoměrné zastoupení všech hlavních období dějin starého Egypta, 
přesto lze nabídnout pestrou paletu památek, od pravěkých skalních obrazů přes 
doklady uměleckého řemesla až po vrcholná díla reliéfního a sochařského umění. 
V knize je tak možnost seznámit se aspoň povšechně s principy staroegyptského 
uměleckého kánonu, vytříbeným uměleckým citem starých Egypťanů, jejich zvlášt-
ním pojetím perspektivy, neutuchající inspirací rozmanitostí přírody, hlubokým 
citem pro materiál či dokonalostí vypracování do nejmenších detailů.

Srdečné pozdravy ze země na Nilu

RENATA LANDGRÁFOVÁ – HANA NAVRÁTILOVÁ (EDS.)

FF UK Praha 2011 | ISBN 978‑80‑7308‑372‑4 | 388 stran česky | 370 Kč

Kniha nabízí pohled do kulturní historie starého Egypta a do našeho poznává-
ní egyptského jazyka a písma očima mladých českých egyptoložek. Základem 
jsou překlady textů staroegyptských dopisů z různých částí Egypta a z různých 
vývojových fází egyptštiny. Kniha se snaží vyhovět zájmům širšího publika, ale 
současně nabídnout poznatky o staroegyptských dopisech odborníkům z jiných 
humanitních disciplín.
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JIŘÍ KUTHAN

Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Král 
a šlechta

FF UK Praha / KTF UK Praha / Togga 2010 | ISBN 978‑80‑7308‑313‑7 | 616 stran česky | 

799 vyobrazení | 1490 Kč

První svazek plánovaného dvousvazkového projektu detailně mapuje a analyzuje 
veškeré dochované kulturní (architektonické, sochařské, malířské) památky spojené 
s panováním králů Jiřího z Poděbrad, Vladislava a Ludvíka Jagellonského jak na čes-
kém území, tak na územích, kam zasahoval jejich mocenský vliv (tzv. země Koruny 
české). Publikace překračuje tuzemský rámec a pojednává o kultuře a dějinách úze-
mí – z dnešního hlediska – visegrádské čtyřky. Umělecké památky z tohoto období 
představují návrat k řemeslné kvalitě uměleckých děl, která byla nenávratně zniče-
na v husitských revolučních bouřích. Proto díla především jagellonské epochy tvoří 
nejzachovalejší, nejucelenější a nejrozsáhlejší dobový katalog uměleckých památek 
na českém území. Součástí knihy je v prvé řadě detailní obrazová dokumentace
stavebních epoch Pražského hradu, doplněná o historické fotografie z přelomu 
19. a 20. století, jež dokumentují stav před veškerými novodobými rekonstrukcemi.

Hledání harmonie. Studie z čínské kultury

ZLATA ČERNÁ – OLGA LOMOVÁ (EDS.)

Masarykova univerzita / FF UK Praha / Moravské zemské muzeum 2010 | 

ISBN 978‑80‑7308‑277‑2 | 202 stran česky | 297 Kč

Kniha se zaměřuje na dva základní tematické okruhy: na duchovní svět tradiční 
Číny a na její materiální kulturu. Jednotlivé studie pojednávají o čínské filozofii 
a náboženství, medicíně, uspořádání domu a o řemeslech, jako je výroba por-
celánu, hedvábí a papíru, jimiž se Čína proslavila. Na první pohled překvapivé 
propojení témat z nové perspektivy ukazuje, co tvořilo základy čínské kultury 
a jak se náboženství a filozofie promítaly do každodenního života. V obsáhlé stati 
věnované symbolice výzdoby na výrobcích čínských řemesel se otevírá čtenářům 
bohatý a propracovaný systém významů skrývajících se pod povrchem zdánlivě 
jen ozdobných motivů a nejlépe tak dokumentuje úzké propojení různých vrstev 
a aspektů čínské kultury.



75MIMO ŘADY | 2015

Korunovační řád českých králů

JIŘÍ KUTHAN – MIROSLAV ŠMIED (EDS.)

FF UK Praha / Togga 2009 | ISBN 978‑80‑7308‑266‑6 | 435 stran česky, latinsky | 990 Kč

Reprezentativní monografie, která pojednává o základním dokumentu české stát-
nosti a o jeho zasazení do celoevropského kontextu. Knihu uvádí studie prof. Jiřího 
Kuthana věnovaná královské hodnosti českých vladařů, jejich dílu a reprezentaci. 
Dále jsou v ní zařazeny jednotlivé listiny vážící se k udělení královské hodnosti 
českým vladařům, například Zlatá bula sicilská císaře Friedricha II., a především 
faksimile, latinský přepis a český překlad korunovačního řádu českých králů, na 
jehož sepsání se podílel český král a římský císař Karel IV. Text je doplněn o stěžejní 
studii Josefa Cibulky, který korunovační řád českých králů interpretuje z historic-
kého a kunsthistorického hlediska. Cibulkovu studii dále rozšiřuje a prohlubuje 
komentář prof. Jaromíra Homolky. Bohatá obrazová příloha pak dokumentuje 
královský status českých panovníků. Publikace překračuje svým významem tu-
zemský kontext a je cenným příspěvkem k historii a formování národní identity 
v panevropském kontextu.

PETR BLAŽEK – PATRIK EICHLER – JAKUB JAREŠ A KOL.

Jan Palach ’69

FF UK Praha / Togga 2009 | ISBN 978‑80‑7308‑237‑6 | 640 stran česky | resumé anglicky, 

německy, francouzsky, španělsky | 690 Kč

Dne 16. ledna 1969 ve 14:30 se na pražském Václavském náměstí zapálil dvacetiletý 
student Filozofické fakulty UK Jan Palach. Chtěl tak vyburcovat své spoluobčany, 
aby se postavili nastupující normalizaci. Ačkoliv na jeho protest i smrt bezprostřed-
ně reagovaly statisíce lidí, dalšímu omezování občanských svobod se již zabránit 
nepodařilo. Od Palachovy smrti je tak nasnadě otázka, zda měl jeho čin vůbec smysl, 
a pokud ano, tak jaký? Sborník Jan Palach ’69 nabízí řadu textů, úvah a dokumentů, 
které by měly napomoci v hledání odpovědí. Kniha přináší vůbec poprvé nejen de-
tailní historický popis Palachova příběhu a jeho radikálního protestu, ale přibližuje 
také jeho teologickou, filozofickou i uměleckou reflexi. Podrobně se věnuje rovněž 
osudům Palachových následovníků i předchůdců v Československu a v dalších 
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státech východního bloku. Součástí knihy je rozsáhlá edice archivních dokumentů 
a fotografií, které shromáždili během vyšetřování Palachova sebeupálení příslušníci 
Veřejné i Státní bezpečnosti. Jedná se většinou o dosud nepublikované materiály. 
Kniha obsahuje také filmový DVD disk s šesticí dokumentárních a uměleckých 
snímků, které se k tématu Jana Palacha a jeho činu vztahují.

HANA BENEŠOVSKÁ – HANA NOVÁKOVÁ – ŠTĚPÁN MACHÁČEK

Káhira. Architektura a umění islámského velkoměsta

FF UK Praha / Togga 2009 | ISBN 978‑80‑7308‑288‑8 | 435 stran česky | 490 Kč

Káhiru, hlavní město Egypta a nejlidnatější město afrického kontinentu, lze pova-
žovat za skutečnou studnici pokladů islámské architektury a umění vůbec – i pro-
to byla vedle dalších významných islámských urbanistických celků zapsána do 
seznamu světového dědictví UNESCO. Jednotlivé „slohy“ se zde nerušeně vyvíjely 
od obsazení Egypta vojsky Amra ibn al -Áse roku 641 n. l. přinejmenším do konce 
osmanské vlády v závěru 18. století. Na rozdíl od jiných islámských metropolí 
nikdy nebyla zničena vpádem vojsk, a dochovaly se v ní tudíž i stavby z nejstar-
ších období arabského osídlení. Obrazová publikace Káhira. Architektura a umění 
islámského velkoměsta může být prvním krokem k novému objevování tohoto 
živého, pulzujícího místa. Její struktura, hloubka informací, názorné plány a mapy 
by čtenáři měly usnadnit základní orientaci. Text pochází z pera autorů, kteří se 
Egyptem léta odborně zabývají a v Káhiře dlouhodobě pobývají: islámskou archi-
tekturu a urbanismus zpracoval Štěpán Macháček, umělecké řemeslo a historické 
přehledy Hana Nováková, kapitoly o koptských dějinách a umění Hana Benešovská. 
Početný soubor fotografií Jana Brodského přináší jedinečnou vizuální informaci 
o současném stavu káhirských památek. Tato originální série vznikala v říjnu 2009 
i na místech, kam běžní návštěvníci této metropole na kulturním rozhraní Afriky, 
Asie a Evropy obyčejně nezavítají.
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MIROSLAV VERNER – HANA BENEŠOVSKÁ

Unearthing Ancient Egypt. Fifty Years of the Czech Archaeological 
Exploration in Egypt

FF UK Praha / Togga 2008 | ISBN 978‑80‑7308‑206‑2 | 252 stran anglicky | 690 Kč

Výpravná obrazová publikace v anglickém jazyce vychází u příležitosti 50. výročí 
založení Českého (dříve Československého) egyptologického ústavu FF UK v Praze. 
Kniha přibližuje historii působení českých egyptologů při záchraně archeologických 
památek v Núbii pod záštitou UNESCO před zatopením tamní oblasti po dostav-
bě Vysoké asuánské přehrady v roce 1960. Dále dokumentuje práce na českých 
archeologických koncesích na pyramidovém poli v Abusíru a v Západní poušti. 
Cenný je kompletní soupis expedicí Českého egyptologického ústavu do Egypta 
a chronologický přehled egyptských dějin. Vedle historicky hodnotných fotografií 
z průběhu posledních padesáti let kniha zároveň přináší výběr nejvýznamnějších 
nálezů z vykopávek českých egyptologů, které byly v průběhu roku 2008 vystaveny 
v Egyptském muzeu v Káhiře, v Muzeu Núbie v Asuánu a v pražském Lichten-
štejnském paláci.

Připravujeme:

Básně a místa

Pražská památková realita: průvodce po zničených památkách 
v Praze

RICHARD BIEGEL – JAKUB BACHTÍK (EDS.)
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Časopis pro moderní filologii

Jde o recenzovaný neimpaktovaný jazykovědný časopis. Je uveden v Bibliografi i 
české lingvistiky, MLA International Bibliography, Central European Journal of 
Social Sciences and Humanities, Bibliographie Linguistique / Linguistic Bibliogra-
phy, Th e Year’s Work of Modern Language Studies. Elektronická verze časopisu 
je dostupná na internetové adrese: http://www.ceeol.com (Central and Eastern 
European Online Library). Od roku 2013 vydává časopis Filozofi cká fakulta Uni-
verzity Karlovy v Praze.

http://cmf.ff .cuni.cz | ISSN 0008‑7386 | vychází 2x ročně

Dvacáté století / The Twentieth Century

Časopis, vydávaný od roku 2004 (původně jako ročenka Semináře nejnovějších 
dějin) Ústavem světových dějin FF UK v Praze, obsahuje studie českých i zahra-
ničních odborníků, kteří svůj výzkum soustřeďují zejména na světové a obecné 
politické, hospodářské, sociální a kulturní dějiny 20. století (s nezbytnými přesahy 
do 19. a 21. století a také do dalších příbuzných oborů, například do politologie). 
Součástí časopisu jsou též příspěvky z konferencí, kolokvií a pracovních seminářů, 
tematicky zaměřených na české a především světové a obecné dějiny 20. století; 
totéž platí o recenzích prací domácích i zahraničních historiků.

http://usd.ff .cuni.cz/Dvacate_stoleti_Th e_Twentieth_Century | ISSN 1803‑750X | vychází 
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časopis pro moderní filologii 
je recenzovaný neimpaktovaný jazykovědný 
časopis. Je uveden v Bibliografii české 
lingvistiky, MLA International Bibliography, 
Central European Journal of Social 
Sciences and Humanities, Bibliographie 
Linguistique / Linguistic Bibliography, The 
Year‘s Work of Modern Language Studies. 
Elektronická verze časopisu je dostupná na 
internetové adrese: http://www.ceeol.com  
(Central and Eastern European Online 
Library).

adresa redakce 
Časopis pro moderní filologii, 
Ústav anglického jazyka a didaktiky FF UK, 
nám. Jana Palacha 2,  116 38 Praha 1
http://cmf.ff.cuni.cz

články
Nominální anafora a determinace — kontrastivní analýza  
francouzských a českých systémových možností
Nominal Anaphora and Determiners — Contrastive Analysis  
of Czech and French Systemic Potentialities
Ondřej Pešek — 147

Srovnání kolokací totalitního jazyka v bývalém Československu s jazykem současným
A Comparison of Collocations in the Totalitarian Language  
of the Former Czechoslovakia and Those in Contemporary Czech
Věra Schmiedtová — 165

Prezentační versus kvalifikační škála: interpretace hraničních případů  
v FSP analýze narativního textu
Presentation versus Quality Scale: Interpretation of Borderline Cases  
in FSP Analysis of Narrative Texts
Martin Adam — 180

Aspirované souhlásky v čínštině a v angličtině
Aspirated Consonants in Mandarin Chinese and English
Hana Třísková — 196

rozhledy
Není korpus jako korpus: Korpusy v kontrastivní lingvistice a translatologii
Corpora in Contrastive Linguistics and Translation Studies
Lucie Chlumská — 221

Disertační práce z anglistiky na české a německé univerzitě v Praze v letech 1912–39
English Studies Dissertations at the Czech and the German University in Prague between 1912 
and 1939
Jiřina Popelíková, Marcela Sudková — 233

recenze

zprávy

kronika

připravujeme
Příspěvky z IV. pražské lingvistické konference 

nazvané Korpusová lingvistika Praha 2014.  
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dvacáté století / the twentieth century
Vědecký recenzovaný časopis, který vznikl v roce 
2004 jako periodikum Ústavu světových dějin 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze; 
je vydáván v českém a anglickém jazyce.
Odborným posláním časopisu je šířit v České 
republice i mimo ni nové vědecké poznatky 
z pera předních českých a zahraničních historiků 
(případně dalších odborníků), získané na poli 
moderně koncipovaného bádání o dějinách 
dvacátého století. Z hlediska obsahového zaměření 
se jedná o politické, hospodářské, sociální 
a kulturní dějiny dvacátého století v evropském 
(světovém) kontextu.

adresa redakce / redaction committee
Ústav světových dějin FF UK,
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
(20stoleti@ff.cuni.cz)

editorial
Nad dvanáctým číslem časopisu Dvacáté století — The Twentieth Century
Martin Kovář — 5

studie/studies
US Trade Policy and Sub-Saharan Africa
Current Trends and Their Implications for Eastern Africa
Vilém Řehák — 9

“Temporary Revolution” in Salazarism
Aleš Vrbata — 34

Hospodářská spolupráce totalitních režimů 
na příkladu Německa a Sovětského svazu v letech 1939–1941
Klára Fabianková — 54

„Cesta z krize“
Příspěvek k britské politice v době rúrské krize v roce 1923
Jaromír Soukup — 72

John Enoch Powell a britský euroskepticismus 
na přelomu šedesátých a sedmdesátých let dvacátého století
Petr Slabý — 83

Zahraničněpolitický rozměr dánské imigrační politiky
Markéta Novotná — 111

konference univerzita a/versus totalita / 
conference university and/versus Totality
Sedmdesát pět let od listopadu 1939
Robert Kvaček — 127

Univerzita Karlova za tzv. druhé republiky 
a na počátku Protektorátu Čechy a Morava
Jan Gebhart — 135

Od socialismu zpět ke kapitalismu
Vnitřní předpoklady a důsledky československého listopadu ’89
Jiří Suk — 137

„My“ a „oni“
Navěky předurčeni?
Miroslav Vaněk — 141

recenze / reviews
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Fórum sociální práce / Social Work Forum

Časopis se zaměřuje na teorii a praxi sociální práce, sociální politiky a příbuz-
ných disciplín. Jádrem čísla jsou recenzované akademické statě. Vedle nich jsou 
publikována předběžná a metodická sdělení a recenze domácích i zahraničních 
publikací. Časopis ve zvláštní rubrice také prezentuje krátké verze závěrečných 
prací studentů. Jsou v něm představovány i tzv. příklady dobré praxe čili způsoby 
práce, které mohou sloužit jako inspirace nebo vzor. V samostatné rubrice jsou 
diskuse a polemiky k tématům, která jsou pro obor aktuální. V jiné rubrice zamě-
řuje časopis pozornost na odborný jazyk. Pravidelně se věnuje i historii oboru. Jsou 
v něm publikovány recenze na odborné knihy, zprávy z konferencí a další aktuality. 
Redakčním zázemím časopisu je Katedra sociální práce FF UK v Praze, která vznikla 
jako jedna z prvních kateder tohoto typu v ČR v roce 1992.

http://socp.ff.cuni.cz/forum ‑socialni ‑prace | ISSN 1804‑3070 | vychází 2x ročně

Historie – Otázky – Problémy

Periodikum Ústavu českých dějin FF UK v Praze seznamuje odbornou i zasvěcenou 
laickou veřejnost s výsledky stěžejních vědeckých úkolů vázaných na ÚČD a s nimi 
spojených pedagogických aktivit jeho členů. Časopis se primárně zaměřuje na 
historii českých zemí a střední Evropy, a to od raného středověku až po soudobé 
dějiny. Uveřejňuje nejen studie pedagogů, ale též části zdařilých dizertačních či 
rigorózních prací. Formou obsáhlejších anotací by měla badatelská obec získat 
také průběžnou informaci o úspěšně obhájených diplomových a dizertačních 
pracích studentů. Jednotlivá čísla doplňuje obvyklý badatelský servis v podobě 
recenzí, anotací a zpráv o konferencích v České republice i zahraničí. Jednotlivá 
čísla budou profilována chronologicky či tematicky sevřeněji, většinou jako výstupy 
jednotlivých seminářů ÚČD FF UK.

http://ucd.ff .cuni.cz/veda ‑a‑vyzkum/historie ‑otazky ‑problemy/ | ISSN 1804‑1132 | vychází 
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připravujeme

Postoje študentov sociálnej práce k potrebnosti 
a významu humanitárnej práce sociálnych 
pracovníkov v rozvojových krajinách
DANA ROSOVÁ, LUCIA VOJTÁNEKOVÁ

akademické statě
Sociálna opora, vybrané komponenty sebaobrazu a zmysel života bezdomovcov
DANA ROSOVÁ, OĽGA OROSOVÁ, EVA ŽIAKOVÁ — 9

Zmysel života mladých nezamestnaných — pilotná štúdia
SOŇA LOVAŠOVÁ — 20

Sekty, psychická manipulácia a význam prevencie
DANA ROSOVÁ — 33

Možnosti a limity systémových změn sociálních služeb a sociální práce 
v kontextu nastavení integrované sociálně-zdravotní péče.
RADEK SUDA, PAVLA KODYMOVÁ — 42

diskuze a polemiky
Kudy, sociální ekonomiko, kráčíš v Česku?
JAROSLAVA ŠŤASTNÁ — 65

Širší možnosti porozumění sociálnímu podnikání
NAĎA JOHANISOVÁ — 67

Nástup mladých sociálních podnikatelů
TEREZA KLENOROVÁ — 70

Přijímání koncepce sociální ekonomiky a sociálního podnikání 
v českém prostředí
MARIE DOHNALOVÁ — 73

z historie sociální práce
Ohlédnutí za počátky sociálního zabezpečení
MELANIE ZAJACOVÁ — 77

metodická a jiná sdělení

studentské práce

aktuality

2/2014

fórum sociální práce
je recenzovaný neimpaktovaný časopis, 
který se zaměřuje na teorii a praxi sociální 
práce, sociální politiky a příbuzných disciplín

adresa redakce 
Fórum sociální práce
Katedra sociální práce
U Kříže 8, 158 00 Praha 5 – Jinonice
http://socp.ff .cuni.cz/forum-socialni-prace 
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historie — otázky — problémy
jsou recenzovaným neimpaktovaným časopisem 
Ústavu českých dějin FF UK. Na základě 
odborného zaměření svého vydavatele primárně 
sleduje dějiny českých zemí a střední Evropy, a 
to od raného středověku až po soudobé dějiny. 
Konkrétní studie pokrývají široké spektrum 
aktuálních historických témat, a to jak z okruhu 
politických, kulturních, sociálních a hospodářských 
dějin, tak dějin historiografie, aktuálního vývoje 
metodologie historické vědy či otázek souvisejících 
s didaktikou dějepisu. Cílem je činit tak nejen v 
souladu s nejnovějšími historiografickými trendy, 
ale také v širší mezioborové spolupráci humanitních 
disciplín (pomocné vědy historické, dějiny umění, 
bohemistika, filozofie, filologické obory, sociologie, 
judaistika …). Původní stati doplňují recenze 
relevantních odborných prací, zprávy z dění v 
oboru a v neposlední řadě anotace a seznamy 
kvalifikačních prací vzniklých na ÚČD FF UK.

adresa redakce 
Historie — Otázky — Problémy
Ústav českých dějin
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

http://ucd.ff.cuni.cz/veda-a-vyzkum
/historie-otazky-problemy/

studie
Politologický koncept politické kultury a jeho využití v české historii
Marek Skovajsa — 9

Politický realismus a ideál nové politiky ve střední Evropě
Vratislav Doubek — 22

Organizace komunálních voleb v Praze 
v šedesátých a sedmdesátých letech 19. století
Luboš Velek — 32

Proměny volební kultury v brněnské komunální politice 1861–1914
Lukáš Fasora — 53

Specifika systému obecních voleb v Předlitavsku a jeho vliv na volební kulturu
Pavel Kladiwa — 64

Volební násilí a státní moc. Obecní volby v Českých Budějovicích 1901–1906
Martin Klečacký — 82

Národ a Stát slaví Jana Amose Komenského. 
Srovnání Komenského oslav v roce 1892 a 1920
Karel Šima — 106

Chvála a kritika prvorepublikové demokracie
Michal Pehr — 120

Strana profesionálních revolucionářů? Politická kultura meziválečné KSČ
Jakub Rákosník — 135

Maffisté v politickém životě prvorepublikového Československa (1919–1921) — 
role Přemysla Šámala
Jan Hálek — 147

Historiografie a politika v předválečném Československu (Pfitzner — Pekař). 
Diskusní příspěvek
Marek Fapšo — 157

K československé parlamentní kultuře v letech 1935–1938
Jan Wintr — 166

Podkarpatoruské volby do sněmu a přezkum u Volebního soudu v roce 1939 
David Hubený — 181

Jednota pro všechny nebo jen pro někoho? Politická kultura v letech 1945–1948 
Jan Dobeš — 191

recenze, anotace, zprávy

bakalářské práce obhájené v Semináři moderních dějin ÚČD FF UK v letech 2006–2014

připravujeme 
Kříž versus půlměsíc. Literární a umělecká tvorba 

jako prostor střetů mezi křesťanstvím a islámem 
Principy rodové a územní politiky posledních 

Lucemburků a jejich vliv na proměny  
České koruny

Praha – residence Ferdinanda I. Habsburského 
(1526–1564) 
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Linguistica Pragensia

Jde o mezinárodní recenzovaný časopis, který vychází od roku 1991, kdy nahradil 
svého předchůdce, časopis Philologica Pragensia, vydávaný v letech 1957–1990. 
Časopis uveřejňuje původní články, recenze a zprávy v angličtině, francouzštině, 
němčině, italštině a španělštině, navazuje na tradice Pražského lingvistického 
kroužku a dále rozvíjí metody funkčního strukturalismu. Od roku 2013 vydává 
časopis Filozofi cká fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

http://lingprag.ff .cuni.cz | ISSN 0862‑8432 (tištěná verze) | ISSN 1805‑9635 (on ‑line 

verze) | vychází 2x ročně

Prague Economic and Social History Papers / Prager wirtschafts‑ 
und sozialhistorische Mitteilungen

Jde o vědecké cizojazyčné periodikum pro obor hospodářských a sociálních dějin, 
vydává jej Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK v Praze od roku 1994. 
Periodikum seznamuje zahraniční vědeckou obec s nejnovějšími výsledky historic-
kého bádání v České republice. Děje se tak nejen prostřednictvím publikací nových 
výzkumů domácích autorů, nýbrž také díky rozsáhlé recenzní rubrice soustředěné 
na soudobý vývoj historického výzkumu v České republice a také sekci věnované 
historiografi i a otázkám paměti. Současně jsou v něm publikovány příspěvky za-
hraničních badatelů, většinou přednesené na půdě fakulty. Periodikum je anotováno 
předními evropskými vědeckými periodiky.

http://uhsd.ff.cuni.cz/?q=node/167 | ISSN 1803‑7518 | vychází 2x ročně

articles
Inventare des hinterlassenen Gutes in der Olmützer Stadtkanzlei 
in den Jahren 1522–1702. Ein Beitrag zur historischen Textlinguistik
Libuše Spáčilová (Olomouc) — 99

Personalpronomen im Schönhengst als mögliches Indiz 
für die Herkun�  der deutschen Siedler
Mojmír Muzikant (Brno) — 120

Colour terms in three languages: their distribution and function
František Čermák (Prague) — 136

Sobre el artículo cero en español
Ariel Laurencio Tacoronte (Praga) — 147

anniversaries
In partibus infi delium: Rostislav Kocourek’s 85th Birthday
Aleš Klégr (Prague) — 171

Context is Crucial: Ludmila Urbanová Turns 70
Jan Chovanec (Brno) — 174

Jaroslav Macháček is Eighty-Five
Jaroslav Peprník (Olomouc) — 177

reviews
Jana Chamonikolasová, Miroslav Černý and Ludmila Urbanová (eds),
Jan Firbas, Collected Works, Volume II (1968–1978)
Ludmila Uhlířová (Prague) — 181

Albrecht Greule — Jörg Meier — Arne Ziegler (Hrsg.),
Kanzleisprachenforschung. Ein Internationales Handbuch
Lenka Vondrážková (Prag) — 184

Dalibor Zeman, Überlegungen zur deutschen Sprache in Österreich. 
Linguistische, sprachpolitische, und soziolinguistische Aspekte 
der Österreichischen Varietät
Kateřina Černá (Prag) — 189

forthcoming
Passivization of ditransitive verbs
Are tough-constructions FSP motivated?
Textual roles of two forms of rhematic subjects
Le toponyme Pologne en français du XIVe siècle
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linguistica pragensia
is an international peer-reviewed linguistic journal. 
It is cited in the European Reference Index 
for the Humanities (ERIH), MLA International 
Bibliography, Bibliographie linguistique / 
Linguistic Bibliography, The Year’s Work of 
Modern Language Studies, Central European 
Journal of Social Sciences and Humanities, 
Bibliografi a językoznawstwa slawistycznego 
[Slavic Linguistics Bibliography], Bibliografi e 
české lingvistiky [Czech Linguistics Bibliography] 
and ulrichsweb [www.ulrichsweb.com].
The electronic version of Linguistica Pragensia 
is available at: http://www.ceeol.com/, http://
ebscohost.com/

editorial address 
Linguistica Pragensia, Department of English 
Language and ELT Methodology, Faculty of Arts, 
Charles University, nám. Jana Palacha 2, 116 38 
Praha 1, Czech Republic

připravujeme – forthcoming studies
“Regulating Prostitution and Controlling Venereal Disease 
in the Bohemian Lands at the End of the ‘Long’ Nineteenth Century”
Nancy M. Wingfield — 7

The Czech community and Czech as a “language of daily use” in Vienna 1880–1910
Pavel Kladiwa — 26

The Life and Professional Wanderings of Advocates and Physicians 
in Moravia and Silesia at the Turn of the 20th Century
Andrea Pokludová — 48

About the Paris Course for Teachers
Vlaďka Coufalová — 63

Formation of the Advanced School of the National Security Corps 
and the Department of Penology in the 1980s
Ondřej Hladík — 75

reviews

information

20
2/2014 

prager wirtschafts- und sozialhistorische 
mitteilungen / prague economic and social 
history papers
Since 1994, Prager wirtschafts- und 
sozialhistorische Mitteilungen / Prague 
Economic and Social History Papers 
(WISOHIM/ESHP) has been published as a 
yearbook of the Institute of Economic and Social 
History, Faculty of Arts and Philosophy, Charles 
University, Prague. Since 2007 the yearbook 
has been changed into the form of a reviewed 
international research journal, which has came 
out biannually. In year 2009 the journal was 
included to the List of reviewed Czech scientific 
journals. WISOHIM/ESHP presents original 
articles concerned with economic and social 
history as well as reviews important domestic 
or foreign books concerned with this branch of 
historical science.

adress
Ústav hospodářských a sociálních dějin FFUK,
náměstí Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1.
jakub.rakosnik@ff.cuni.cz

Prager  
wirtschafts- und 
sozialhistorische 

Mitteilungen

PRAGUE  
ECONOMIC 

AND SOCIAL 
HISTORY  

PAPERS
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Prague Papers on the History of International Relations

Časopis vydávaný od roku 1997 Ústavem světových dějin FF UK v Praze, od roku 
2006 společně s Institutem východoevropských dějin Fakulty historických a kul-
turních věd Vídeňské univerzity, obsahuje odborné studie z dějin mezinárodních 
vztahů od středověku až po 20. století. Studie v časopise, v němž publikují čeští 
i zahraniční historikové, vycházejí v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině 
a ruštině. V posledních letech jsou nedílnou součástí též příspěvky z mezinárodních 
kolokvií, která každoročně pořádá Ústav světových dějin ve spolupráci s českými 
a zahraničními historiky.

http://usd.ff .cuni.cz/?q=node/168 | ISSN 1803‑7356 | vychází 2x ročně

Slovo a smysl / Word and Sense

Časopis pro mezioborová bohemistická studia byl založen v roce 2004 a vydává 
jej Ústav české literatury a literární vědy FF UK v Praze. Periodikum usiluje vy-
tvořit prostor pro vědeckou diskusi a konfrontaci různých teoretických koncepcí 
a metodologických pozic se stálým zřetelem k literárněvědnému bohemistickému 
kontextu. Spolu s důrazem na publikaci pramenného materiálu, překladů původní 
české beletrie a světové literární teorie se snaží být pomocníkem při univerzitní 
výuce české literatury a literární teorie, a to nejenom v rámci univerzit českých, ale 
i vzhledem k potřebám zahraničních bohemistických univerzitních pracovišť. Tomu 
odpovídá také složení redakčního kruhu, který se skládá z odborníků z domácích 
a zahraničních univerzit.

http://slovoasmysl.ff .cuni.cz/ | ISSN 1214‑7915 | vychází 2x ročně
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připravujeme — forthcoming 
Česká studia v zahraničí — Czech Studies Abroad

studie
Late Medieval German Verse Romanc es and their Czech Adaptations: 
Research Perspectives
JAN HON — 13

Útok slovem. Zrada jako lexikální instrument v několika 
českých a francouzských narativních pramenech 15. století
SÁRA VYBÍRALOVÁ — 38

Karneval a karnevalizace v raném novověku a možnosti interpretace
TOMÁŠ HAVELKA — 51

Maria, mater et sponsa Christi — středověk v české hymnografi i 17. století? 
(interpretační etuda)
MARIE ŠKARPOVÁ — 67

Polemika o germanika. Kapitola z literárního dějepisu
JAKUB SICHÁLEK — 86

otázka pro…
JOSEF VINTR — 93

retrospektiva
Česká literatura a latinský středověk. 
Ke 110. výročí narození medievisty Jana Vilikovského (1904–1946)
JAKUB SICHÁLEK — 103

Poznámka o původu tak zvaných „východoslovenských kázání“
JAN VILIKOVSKÝ — 115

kritické rozhledy

translations / překlady

bibliografi e příspěvků časopisu Slovo a smysl/Word ans Sense v číslech 11–22

22
XI (2014) 

slovo a smysl
časopis založený roku 2004 jako platforma 
pro diskusi a konfrontaci různých 
teoretických koncepcí a metodologických 
pozic se stálým zřetelem k literárněvědnému 
bohemistickému kontextu. Jde 
o recenzované neimpaktované periodikum 
evidované v rámci European reference Index 
for Humanities (ERIH). Elektronická verze 
časopisu je dostupná na internetové adrese 
http://slovoasmysl.ff .cuni.cz.

adresa redakce 
Slovo a smysl / Word and Sense
Ústav české literatury a literární vědy FF UK,
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
e-mail: slovoasmysl@ff .cuni.cz

Časopis 
pro mezioborová

bohemistická 
studia 

A Journal 
of Interdisciplinary

Theory and Criticism 
in Czech Studies

SLOVO 
A SMYSL

WORD 
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prague papers on the history 
of international relations
Since 1997, Prague Papers on the History 
of International Relations (PPHIR) has been 
published as a yearbook of the Institute 
of World History, Faculty of Arts and 
Philosophy, Charles University, Prague. Since 
2006 it started a successful cooperation 
with the Institute of East European History, 
Faculty of Historical and Cultural Sciences, 
University of Vienna, which caused an 
considerable increase of authors and articles 
and so that in 2010 it was transformed into 
the reviewed international research journal, 
which has came out biannually and in which 
has been published studies on international 
relations. In 2009 the journal was included 
List of reviewed non-impacted journals from 
the Czech Republic.

adresa redakce 
Ústav světových dějin FF UK, 
nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 
(praguepapers@ff .cuni.cz)

PRAGUE 
PAPERS 
ON THE 

HISTORY OF 
INTERNATIONAL 

RELATIONS

forthcoming 
Great Britain, Germany, and the Question 

of Chinese Loans in the 1910s
The British Policy in the Far East at the Beginning 

of the 20th Century
The Chanak Crisis and the Dominions

articles
The Role of Korea in Cultural Transmission between China and Japan 
during the Three Kingdoms Period
PÁL KOUDELA — JINIL YOO — 7

Feinde Widerwillen? Französisch -burgundischer 
Discours über den Vertrag in Troyes
VÁCLAV DRŠKA — 22

The Russian -Chinese Trade in Kyakhta, Its Organisation 
and Commodity Structure, 1727–1861
MICHAL WANNER — 35

Is the Glass Half Empty or Half Full?
KAREL SVOBODA — 50

Russisch -deutsche Beziehungen nach der Thronbesteigung Wilhelms II.
FRANTIŠEK STELLNER — 61

Problems of British Policy in China at the End of the 19th Century
ALEŠ SKŘIVAN, SR. — ALEŠ SKŘIVAN, JR. — 72

Great Britain, Germany, and the Selected Railway Problems in China, 1907–1908
LUKÁŠ NOVOTNÝ — 85

The Balkans and Austria -Hungary 1908–1912
MARTIN URBAN — 112

The Issue of Hungarian -Slovak Diplomatic Connections 
in the Hungarian Parliament in 1939–1940
ISTVÁN JANEK — 128

Hungarian -Croatian Bilateral Co -operations since 1990s
EDIT BENCZE LŐRINCZNÉ — 141

book reviews / buchbesprechungen
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Studia Ethnologica Pragensia

SEP jsou edičním orgánem Ústavu etnologie FF UK v Praze. Jejich cílem je pre-
zentovat pozoruhodné výsledky badatelské činnosti Ústavu etnologie a externích 
spolupracovníků. Primárně jsou SEP českým recenzovaným odborným etnologic-
kým periodikem strukturovaným do oddílů: Studie, Materiály, Zprávy a Recenze. 
Polytematicky koncipované studie publikované v češtině (polštině, slovenštině) 
doplňují resumé v angličtině; studie publikované v angličtině doplňují resumé 
v češtině (polštině, slovenštině).

http://etnologie.ff .cuni.cz/node/51 | ISSN 1803‑9812 | vychází 2x ročně

Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics

Časopis od roku 2010 vydává Ústav českého jazyka a teorie komunikace. SALi 
se zaměřuje na vybraná témata aplikované lingvistiky, interdisciplinární oblasti 
popisu jazyka a metodologické otázky s tím spjaté, a to primárně u jazyků středo-
evropského regionu. Vedle odborných studií časopis obsahuje portréty významných 
lingvistických osobností, překlady základních a inspirativních prací z relevantních 
oblastí lingvistiky, recenze odborných publikací a aktuální zprávy o dění v oboru. 
Příspěvky jsou v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. V odborné radě, která 
časopis řídí, zasedají přední domácí i zahraniční odborníci.

http://sali.ff.cuni.cz | ISSN 1804‑3240 | vychází 2x ročně
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připravujeme — forthcoming

Belúdžská menšina v Turkmenistánu: 
Posílení identity nebo asimilace

Kolektivní paměť násilně vystěhovaných obyvatel: 
Vzpomínková vyprávění o 2. světové válce 
z Neveklovska

Latinské překlady knih španělských autorů 
z 16. století v knihovně Národního muzea v Lublani 

Život a zvyky myslivců na Podbrdsku

Terénny výskum obsahov kolektívnej pamäte 
a hermeneutická analýza dát

Wytwórczość rękodzielnicza: Jej miejsce w 
tradycyjnej społeczności wiejskiej 

Stereotyp potwierdzony: Żydzi jerozolimscy 
w świetle wybranych polskich dziewięt nasto-
wiecznych relacji z Ziemi Świętej 

studie
Nový svět v české literatuře 16. století
OLDŘICH KAŠPAR — 13

„Italský žánr“ Leopolda Pollaka a jeho pražské přijetí
ANETA KLOUZOVÁ — 22

Americké cesty Čeňka Paclta
JAROSLAV KŘÍŽ — 38

Pastevectví sobů v Jamaloněneckém autonomním okruhu
PETR KVÍČALA — 49

Role vodního loutkového divadla ve vietnamské společnosti
VERONIKA POSPÍŠILOVÁ — 63

Praca w życiu krakowskiej inteligencji w latach 1960–1980
JOANNA BAR — 76

Pogranicze i nowa lokalność
KONRAD GÓRNY — 85

Współczesny zikr: Różne oblicza sudańskiej ekspresji religijnej
MACIEJ KURCZ — 90

materiály
Socioprofesní skupina v lokální společnosti: Případová studie
MILOŠ TOMANDL — 107

Dokumentace lidového stavitelství ve sbírkách Blatského muzea v Soběslavi
LUBOMÍR PROCHÁZKA — 120

Obraz Nového světa v ruském kulturním prostředí 16. a 17. století
OLDŘICH KAŠPAR — 123

zprávy

recenze

1/2015

studia ethnologica pragensia
jsou edičním orgánem Ústavu etnologie 
Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 
Cílem periodika je prezentovat pozoruhodné 
výsledky badatelské činnosti Ústavu 
etnologie a externích spolupracovníků.

studia ethnologica pragensia
is an publishing organ of the Institute 
of Ethnology, Faculty of Arts, Charles 
University in Prague.
The objective of the journal is to present 
notable results of the research by the 
Institute of Ethnology members and its 
external collaborators.

adresa redakce / address of editorial offi  ce
Studia Ethnologica Pragensia (SEP)
Ústav etnologie FF UK,
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
e-mail: etnologie@ff .cuni.cz

STUDIA
ETHNOLOGICA

PRAGENSIA
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studie:
Historie lingvistické afaziologie
BARBARA MERTINS — EVA FLANDERKOVÁ — 7

Kontrola české gramatiky (český grammar checker)
VLADIMÍR PETKEVIČ — 48

Impact of Tense on the Interpretation of Bi-Aspectual Verbs in Czech
JAN CHROMÝ — 87

K prezentaci české deklinace jinojazyčným mluvčím
MILAN HRDLIČKA — 98

knihovna:
Paul Broca: Poznámky k sídlu schopnosti mluveného jazyka 
následované pozorováním afémie (ztráty řeči)
MICHAL LÁZNIČKA — 119

recenze:
Lze měřit metafory?
LUCIE SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ — 139

Prvňi řeč bilo to Čech
ROBERT ADAM — 143

horizonty

o čem přemýšlí…

připravujeme 
Tematické číslo k analýze diskurzu
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1
8
0
4
–
3
2
4
0 STUDIE 

Z APLIKOVANÉ 
LINGVISTIKY

STUDIES 
IN APPLIED 

LINGUISTICS

 5
2/2014

studie z aplikované lingvistiky
jsou recenzovaným neimpaktovaným časopisem, 
který se zaměřuje na vybraná témata aplikované 
lingvistiky, interdisciplinární oblasti popisu jazyka 
a styčné metodologické otázky. Vedle odborných 
studií časopis obsahuje portréty významných 
lingvistických osobností, překlady základních 
a inspirativních prací ve vývoji relevantních 
oblastí lingvistiky, recenze odborných publikací 
a aktuální zprávy o dění v oboru, primárně ve 
středoevropském regionu.

adresa redakce 
Studie z aplikované lingvistiky (SALi)
Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy v Praze,
náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
http://sali.ff .cuni.cz/

2/
20

14
 

ST
U

D
IE

 Z
 A

PL
IK

O
V

A
N

É
 L

IN
G

V
IS

TI
K

Y

http://etnologie.ff.cuni.cz/node/51
http://sali.ff.cuni.cz/?q=node/225


83ČASOPISY A ROČENKY | 2015

Pražské egyptologické studie

Časopis PES vydávaný od roku 2002 Českým egyptologickým ústavem FF UK 
v Praze a Káhiře, jehož prostřednictvím egyptologové a jejich spolupracovníci 
seznamují českou a slovenskou odbornou i laickou veřejnost s výsledky svého 
bádání. Příspěvky spojuje společný jmenovatel – starověký Egypt, jeho historie, 
archeologie, náboženství, umění, architektura a další aspekty s ním spjaté. Kromě 
studií věnovaných různým aspektům starého Egypta se v Pražských egyptologických 
studiích objevují i články týkající se orientalistiky, přírodních věd a dějin bádání 
o zemi na Nilu. Součástí časopisu jsou také zprávy z archeologických výzkumů 
v Egyptě a Súdánu.

http://pes.ff .cuni.cz | ISSN 1214‑3189 | vychází 2x ročně

Svět literatury

Časopis je věnován novověkým evropským a americkým literaturám, s výhledy do 
jiných kulturních oblastí. Důrazem na komparativní přístup přispívá k integraci 
literárněvědného studia, které obecně probíhá téměř výhradně v rámci jednotlivých 
národních literatur a je tudíž často uzavřeno do tradičních schémat a pojmů. Členy 
redakčního kruhu spojuje přesvědčení, že literatura se vyvíjí v prostoru daleko 
širších regionů a ne pouze jediného národa: není spisovatele, který by nevnímal 
podněty ze slovesnosti „zahraniční“, a stejně tak neexistují čtenáři, kteří by se 
nevyrovnávali s díly „cizích“ literatur, ať již v originále nebo v překladu. Jeden 
z klasiků české literární vědy soudil, že řada překladů měla pro českou literaturu 
větší význam než díla domácí provenience.

http://sl.ff .cuni.cz | ISSN 0862‑8440 | vychází 2x ročně

http://pes.ff.cuni.cz
http://sl.ff.cuni.cz
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Nová čeština doma a ve světě

Recenzované periodikum nově vychází pouze v elektronické podobě pod názvem 
Nová čeština doma a ve světě (NČDS). Poskytuje široké a fundované informace 
o veškerých publikacích o češtině, které vycházejí v ČR i ve světě, a informuje 
o konferencích a jiných lingvistických událostech na slavistických a bohemistic-
kých pracovištích.

http://ncds.ff .cuni.cz | ISSN 1805‑367X | vychází 2x ročně

Čeština 
doma 

& ve světě
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„Identity – konstrukce, subverze a absence“

PETR A. BÍLEK – MARTIN PROCHÁZKA – JAN WIENDL (EDS.)

FF UK Praha 2014 | ISBN 978‑80‑7308‑530‑8 | 131 stran česky | resumé anglicky | 50 Kč

Svorníkem svazku je problém identity, chápané jako konstrukce, již lze i v oblastech 
umělecké práce, kulturní politiky či specifi ckých kulturně -společenských aktivit 
nahlížet jako cosi budovaného, nestabilního či docela chybějícího, jako potenciální 
ohnisko subverzivních operací.

Lék proti entropii lidského myšlení. Antiutopické motivy ve světové 
literatuře

OLGA PAVLOVA (ED.)

FF UK Praha 2014 | ISBN 978‑80‑7308‑531‑5 | 85 stran česky | resumé anglicky | 50 Kč

„Kacíři jsou jediný (horký) lék proti entropii lidského myšlení,“ napsal Jevgenij Za-
mjatin v krátkém článku „O literatuře, revoluci, entropii a jiném“. Tvrdí, že většina 
lidí prospí celý život, že je nakažená spavou nemocí, nemocí, která v sobě skrývá 
entropii a následnou smrt. Probouzení se z pohodlného hlubokého spánku často 
bývá mnohem bolestivější než trhání zubu bez anestezie. Představovaný sborník 
odkazuje nejen k fi lozofi i ruského spisovatele a jednoho ze zakladatelů antiutopické 
literatury, ale hlavně se snaží zachytit utopické a antiutopické tendence v literární 
tvorbě, politické teorii a lidském uvažování. Antiutopická literatura často bývá 
nepohodlná nebo naopak slouží jako možnost pokryteckého poukazování na cizí 
chyby a obhajování vlastní „spavé nemoci“. Každopádně jde o „živou“ literaturu, 
která aspoň na chvíli vytrhne čtenáře z bezstarostného, lenivého spánku.
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„ I DEN T I T Y –  

KONST RU KC E ,  

SU BV ER ZE  

A A BSENC E “

Petr A. Bílek,  

Martin Procházka,  

Jan Wiendl  

(eds.)

práce filozofické fakulty univerzity karlovy

Svorníkem svazku je problém identity, chápané 
jako konstrukce, již lze i v oblastech umělecké 
práce, kulturní politiky či specifických kulturně-

-společenských aktivit nahlížet jako cosi budova-
ného, nestabilního či docela chybějícího, jako po-
tenciální ohnisko subverzivních operací.

ISBN 978–80–7308–530‑8

Lucie Doležalová

Libuše Heczková

Tomáš Jirsa

Ivan Klimeš

Radvan Markus

Ondřej Pilný
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Magda Španihelová
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L ÉK PROT I EN T ROPI I  

L I DSK ÉHO MYŠL EN Í

Antiutopické motivy  

ve světové literatuře

Olga Pavlova (ed.)

opera litterarum bohemicarum studentium magistrorumque 10

Studentský sborník Lék proti entropii lidského my-
šlení. Antiutopické motivy ve světové literatuře vnikl 
převážně z prací napsaných v rámci dvou semi-
nářů o antiutopické literatuře vyučovaných na 
Ústavu české literatury a komparatistiky Filozo-
fické fakulty UK. Ráda bych poděkovala hlavně 
studentům za ochotu se tohoto projektu zúčastnit 
a také za aktivní účast na jeho přípravě. Dalšími 
studiemi přispěli doktorandští studenti.
Obrat k temné straně utopického myšlení je spo-
jen se satirickou utopií a také hlavně s objevením 
antiutopického subžánru. Antiutopie jako taková 
se zrodila na začátku 20. století. Jakožto literární 
žánr představuje antiutopie nevíru v utopii, záro-
veň obsahuje sociální a politickou kritiku „ideální“ 
utopické společnosti, která se v tomto žánru obje-
vuje. Dalo by se říct, že subžánr antiutopie má za 
úkol zničit utopickou představu o společném ráji 
pro všechny, zdůraznit selhání této představy. Zá-
roveň s tím antiutopie představuje „probuzení“ z 
možnosti schovat se v budoucím ráji, tj. v euchro-
nii. Dále antiutopické literatura začíná rozpraco-
vávat tematiku mocenského zásahu do lidského 
života a důsledků, které z toho vyplývají.

ISBN 978–80–7308–531–5

Anna Dvořáková

Lukáš Malý

Olga Pavlova

Ondřej Pomahač

Ondřej Slačálek

Lucie Šťastná

Pavlína Tvrdá
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ORKIDA BACKUS BORSHI

Gramaticko ‑stylistická cvičebnice albánských textů

FF UK Praha 2014 | ISBN 978‑80‑7308‑528‑5 | 20 stran albánsky | 50 Kč

Tato příručka vznikala postupným výběrem vhodných cvičení, jež volně doplňují 
teoreticko -lingvistické přednášky vyučované od roku 2011 v rámci programu 
Jihovýchodoevropská studia se specializací na albánský jazyk – bakalářský stupeň 
na Filozofi cké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je tedy primárně určená vyso-
koškolským studentům fi lologických oborů, kteří si již osvojili základy albánštiny 
a soustavně a vytrvale se snaží proniknout do tajů její jazykovědy a lingvistické 
terminologie v původním jazyce. Vysvětlení jevů probíraných v předloženém textu 
lze (mimo již zmíněných přednášek) nalézt např. v teoretických pracích uvedených 
v samotném závěru cvičebnice. Cílem cvičení není poskytnout jednoznačné a rychlé 
odpovědi, nýbrž zamyslet se nad jazykovými jevy, porovnat je a vyvinout následnou 
diskusi nad podobnostmi a rozdíly mezi albánštinou a češtinou, případně mezi 
albánštinou a tzv. „velkými“ jazyky (např. angličtinou, francouzštinou, němčinou, 
italštinou apod.).

Připravujeme:

ONDŘEJ SRBA

Paleografická čítanka mongolského písma klasického období
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G R A M A T I C K O -

- S T Y L I S T I C K Á 

C V I Č E B N I C E 

A L B Á N S K Ý C H 

T E X T Ů

Orkida Backus Borshi

práce filozofické fakulty univerzity karlovy

Tato příručka vznikala postupným výběrem 
vhodných cvičení, jež volně doplňují teoreticko-

-lingvistické přednášky vyučované od roku 2011 
v rámci programu Jihovýchodoevropská studia se 
specializací na albánský jazyk – bakalářský stupeň 
na Filozo� cké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Je tedy primárně určená vysokoškolským studen-
tům filologických oborů, kteří si již osvojili zá-
klady albánštiny a soustavně a vytrvale se snaží 
proniknout do tajů její jazykovědy a lingvistické 
terminologie v původním jazyce. Vysvětlení jevů 
probíraných v předloženém textu lze (mimo již 
zmíněných přednášek) nalézt např. v teoretických 
pracích uvedených v samotném závěru cvičebnice.
Cílem cvičení není poskytnout jednoznačné 
a rychlé odpovědi, nýbrž zamyslet se nad jazyko-
vými jevy, porovnat je a vyvinout následnou dis-
kusi nad podobnostmi a rozdíly mezi albánštinou 
a češtinou, případně mezi albánštinou a tzv. „vel-
kými“ jazyky (např. angličtinou, francouzštinou, 
němčinou, italštinou apod.).

ISBN 978-80-7308-528-5

Orkida Backus Borshi (* 1980) vystudovala obor 
Anglistika a amerikanistika – francouzština na 
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 
Od roku 2009 působí na Katedře jihoslovanských 
a balkanistických studií FF UK v Praze, kde vy-
učuje albánský jazyk a jazykovědu. Její odborná 
činnost se soustřeďuje především na konfron-
tační pohled na synchronní albánštinu v porov-
nání s tzv. „velkými“ jazyky: angličtinou, fran-
couzštinou aj.
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S použitím kalendáře. K bezručovské textologii Oldřicha 
Králíka 31

Sabina Karel 50
Saicová Římalová Lucie 51
Sánchez Juan A. 55
Sawicki Nicholas 30
Sehnal David 56
Seidlerová Jitka 70
Sémantika adjektiv a deadjektivních sloves v češtině 61
Sexuální aktivita v dospívání jako přechodový rituál 28
Skarnitzl Radek 12, 42
Slovo a smysl / Word and Sense 81
Služebníci vědy 65
Smyčka Václav 47
Sociokulturní adaptace malých měst. Kulturní a sociální 

změny v lokální společnosti 1992 až 2008 27
Součková Ladislava 36
Soukup Jaromír 19
Soukupová Naďa 25
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Sovětizace sociálního státu. Lidově demokratický 
režim a sociální práva občanů v Československu 
1945–1960 21

Sprengnagel Gerald M. 64
Spřízněni měnou. Genealogie plzeňské revolty 

1. června 1953 22
Spurný Matěj 66
Srba Ondřej 86
Srdečné pozdravy ze země na Nilu 73
Srch Daniel 13
Stančo Ladislav 71
Stehlík Michal 5, 64
Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze. 

Pedagogové a vědci ve stínu dějin 45
Strouhal Martin 26
Stručná mluvnice praindoevropštiny 58
Středomoří v dějinách 69
Studia Ethnologica Pragensia 82
Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied 

Linguistics 82
Suchánek Drahomír 20
Svět literatury 83
Svoboda Milan 8
Sýkora Jan 22

Šaldová Pavlína 66
Škarpová Marie 37
Šlouf Jakub 22
Šmied Miroslav 75
Šormová Kateřina 44
Šterbáková Daniela 41
Štindlová Barbora 54
Štoll Pavel 51
Šurla Andrej 45
Šustrová Radka 18

Tackling the Complexity in Speech 12
Takács Lea 70
Tělo, smysly, emoce v jazyce / Tělo, smysly, emoce 

v literatuře 70
Thomas Bernhard: Myslet 41
Tóth Andrej 5
Tradice a proměny. Mýtus, historie a fikce v Asii 47
Tradicija purizma u hrvatskom jezikoslovlju 58
Tradition versus Modernity. From the Classic Period of 

the Prague School to Translation Studies at the 
Beginning of the 21st Century 9

Transfer inovací. Patenty, licence a celní úlevy 
v meziválečném Československu 45

Tropus, symbol, figura. Příspěvek k filosofii jazyka 
Salomona Maimona 39

Tumis Stanislav 22, 59

Ulvr Michal 16
Unearthing Ancient Egypt. Fifty Years of the Czech 

Archaeological Exploration in Egypt 77
Uplatnění absolventů oboru překladatelství 

a tlumočnictví v praxi. Teoreticko ‑metodologické 
výhledy současné lingvistiky 52

Uzel na kapesníku. Vzpomínka a narativní konstrukce 
dějin 47

V objetí ranních červánků. Národní hnutí a počátky 
novodobých literatur jižních Slovanů, Rumunů 
a Albánců 60

Vačkova Kina 55
Valkoun Jaroslav 43
Valková Jarmila 46
Vaňková Irena 70
Vávra Jan 44, 56
Vědecký realismus a literatura: česká teorie, kritika 

a literární historie v letech 1883–1918 33
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Vědění a učení v globalizovaném světě: Aktéři a změny 
53

Vědomí a svoboda. L. S. Vygotskij a jeho teorie lidské 
psychiky 25

Verner Miroslav 72, 77
Veselka Martin 44
Vinš Přemysl 60
Vlašić Marija 58
Vojtěch Daniel 38
Vojtěchovský Ondřej 57
Vojvodík Josef 7
Volná Katka 66
Vrzalová Livia 65
Výchova a vzdělávání židovských dětí v protektorátu 

a v ghettu Terezín 27
Vymazalová Hana 72
Vytěsněná elita. Zapomínaní učenci z Německé 

univerzity v Praze 67
Vzdělávání dospělých mezi politikou, ekonomikou 

a vědou. Politika vzdělávání a učení se dospělých 
v éře globálního kapitalismu 24

Wiendl Jan 7, 29, 42, 49, 70

Z Prahy proti Titovi! Jugoslávská prosovětská emigrace 
v Československu 57

Zadražilová Libuše 12
Zápas o východní Středomoří. Zahraniční politika 

Spojených států amerických vůči Řecku a Turecku 
v letech 1945–1953 17

Zika Richard 40
Zkušenosti a vztahy. Lotyšská a česká společnost 

ve 20. století 51
Znakovost v českém divadle 41
Zuska Vlastimil 40

Žákovský korpus češtiny a evaluace jeho chybové 
anotace 54

Ženka Josef 61, 69
Židé na Frýdecku a Místecku. Židovské společenství 

a jeho tvůrci 22
Žíla Ondřej 46
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