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Dosud vyšlo:

Kinematografie a stát v českých zemích 
1895−1945
Ivan Klimeš

FF UK Praha 2016 | ISBN 978-80-7308-641 -1 | 564 stran česky | 
resumé anglicky, německy | 540 Kč

Kniha Ivana Klimeše je příkladem sebevědomého dialogu 
domácího badatele s progresivními tendencemi ve světové 
filmové historiografii posledních třiceti let. Na tématu vztahu 
kinematografie a státu se pouští do revizionistických úvah 
o smyslu pojmu národní kinematografie či o transnacionál‑
ních projevech středoevropské filmové kultury a potenciálně 
tak otevírá diskusi o filmové kultuře v českých zemích mezi‑
národní odborné veřejnosti. Struktura rukopisu je založena 
na principu střídání „panoramatických“ rekonstrukcí vývoje 
kinematografie jako kulturní formy a společenské instituce 
s mikrohistorickými exkurzy do dílčích, ale pro vývoj filmu 
symptomatických fenoménů a praktik. Text je na vysoké ja‑
zykové úrovni, napsaný čtivým a čistým slohem, důsledně 
zdrojovaný, doplňují jej pečlivě vybrané a komentované ta‑
bulky s kvantitativními údaji a přílohy s edicemi klíčových 
historických pramenů.

Kinematografie 
a stát v česKých 
zemích 1895−1945
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Nenutila žákyně, aby se bezmyšlenkovitě učily 
chronologii a letopočtům, ale dokázala v histo-
rické látce nacházet a dívkám předávat hlubší 
souvislosti a vybízet je k samostatnému přemýš-
lení. V tomto ohledu, jakkoli sama později své 
pedagogické dráze nepřikládala větší význam, je 
ji možno s klidným svědomím označit za velmi 
kvalitní pedagožku, která podobně jako její otec 
působila svým originálním stylem myšlení 
a nezpochybnitelným charizmatem na vlastní 
žákyně a těšila se u nich nemalé oblibě. 
Je pouze škoda, že stejným způsobem neovliv-
ňovala dění na pražské univerzitě, kde, ač ne-
formálně přednášela v rámci Sociologické sekce, 
jako řádná pedagožka nikdy nezakotvila. Přesný 
důvod zůstává dodnes neznámý. Přitom právě 
Aliciny aktivity v Sociologické sekci, ve své době 
pozitivně recenzované i z nezávislých pozic, si 
zasluhují nemalou pochvalu a náleží jim čestné 
místo v dějinách české sociologie a sociální 
pedagogiky. Kladně se Masarykova dcera zapsala 
taktéž v oboru sociálního školství, v němž na její 
konto připadá založení hned několika odbor-
ných sociálních škol.
Vídeňské věznění silně pocuchalo Alicinu psy-
chiku, což se zvláště v budoucnu neobešlo bez 
následků. Nový „vstup do života“ otevřel Alici až 
konec první světové války, který s sebou přinesl 
řadu zajímavých impulzů a možností tvůrčích 
aktivit na veřejném poli, včetně politiky. Po 
výzvě sociálních demokratů vstoupila na půdu 
nově utvořeného čs. parlamentu a zapojila se 
do aktivit jeho právního a později zdravotního 
výboru. 
Její poslanecké působení, započaté v listopadu 
roku 1918, se ale ukázalo být záležitostí spíše 
epizodickou. Alice pevně věřila ve smysluplnost 
demokratického zřízení a humanitních ideálů 
demokracie, nejevila však trvalejší zájem podílet 
se na politickém životě a na poslanecký mandát 
v RNS po několika měsících zcela rezignovala. 
Svět velké politiky jí údajně nebyl vlastní. 

Ivan Klimeš
Ve své monografii o Alici Masarykové jsem se 
pokusil zodpovědět vícero otázek subjektivně 
souvisejících jak se samotnou aktérkou, tak 
s objektivními historickými událostmi, jichž 
byla osobně účastna. V některých případech 
jsem snad byl úspěšný. Jindy jsem se pro nedo-
statek informačních pramenů musel pouštět na 
půdu logických úvah a spekulací, a přiznám se, 
že za výsledkem mého tázání občas vyvstal jen 
další otazník.
Již Alicino dětství a dospívání bylo do jisté míry 
výjimečné a vybočovalo z rámce konvenčních 
dobových schémat. Alice vyrostla v pokrokově 
smýšlející české rodině, kde nebyla jako dívka 
a žena nikterak znevýhodňována či odstavována 
na „vedlejší kolej“. Rodiče jí vytvářeli potřebné 
podmínky k plnohodnotnému intelektuálnímu 
růstu a vycházeli vstříc jejím tužbám po vyšším 
vzdělání, jež konzervativní část společnosti vní-
mala u žen jako marné a zbytečné, nebo dokonce 
odporující mravním a náboženským normám. 
Rodina Masarykových zastávala v daném ohledu 
zcela opačné stanovisko a Alice Masaryková se 
tak mohla ve své době zařadit do nepočetného 
okruhu vysokoškolsky vzdělaných českých žen, 
které svým živým příkladem a schopností uspět 
v konkurenci s muži vyrážely konzervativním 
odpůrcům výše uváděné argumenty přímo od 
úst.
 

OPERA FACULTATIS PHILOSOPHICAE 
UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Velká ediční řada, která zahrnuje různé obory humanitního 
bádání, je určena pro publikace výpravnějšího charakteru, 
řídí doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
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TACKLING
THE COMPLEXITY 
IN SPEECH

TA
C

K
LI

N
G

 T
H

E
 C

O
M

P
LE

X
IT

Y
 I

N
 S

P
E

E
C

H
 

O
li

ve
r

 N
ie

bu
h

r
 –

 R
ad

ek
 S

ka
r

n
it

zl
 (

ed
s)

Oliver Niebuhr – Radek Skarnitzl (eds)vol. XIV
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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

Andrej TÓTH, Lukáš NOVOTNÝ, Michal STEHLÍK:
Národnostní menšiny v Československu 1918–1938

Připravujeme:

Ivan KLIMEŠ:
Kinematografi e a stát v českých zemích 1895–1945

Human speech – whether we talk about the 
speech signal or the speech behaviour of people 
– is an inherently complex phenomenon, and 
anyone who is interested in the analysis of 
speech must take this complexity into account 
in one way or another. Speech scientists – 
irrespective of their backgrounds – strive to 
discover, organize, and model the complex 
patterns that they fi nd in their speech data. 
Tackling the Complexity in Speech is a book which 
mirrors these three objectives and off ers 
perspectives on complexity from diff erent 
branches of speech sciences.

Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis vol. XIV

Tackling the Complexity in Speech
Oliver Niebuhr – Radek Skarnitzl (eds)

FF UK Praha 2015 | ISBN 978-80-7308-558-2 | 230 stran anglicky | 
resumé česky a anglicky | 390 Kč

Tackling the Complexity in Speech je kniha vycházející z před‑
pokladu, že složitost je něco, co je od lidské řeči neoddělitelné, 
a to jak v oblasti řečového signálu, tak i řečového chování lidí. 
Je zřejmé, že jakékoli zkoumání řeči musí s touto složitostí 
počítat a zohlednit ji. Vědci zabývající se řečí – bez ohledu na 
jejich užší specializaci – se snaží objevovat, organizovat a mo‑
delovat složité vztahy, které v řečových datech nacházejí. Tato 
kniha je rozdělena do částí, které právě tyto tři cíle odrážejí. 
Jednotlivé kapitoly knihy pak zkoumají nejrůznější aspekty 
řečové produkce, akustiky řeči, percepce i rozpoznání řeči, 
umisťují je do integrovaného foneticko ‑fonologického pohle‑
du a více či méně explicitně je provazují s různými úlohami 
řečových technologií. Kniha poskytuje svědectví o současném 
přibližování fonetiky a fonologie pod jednu střechu a o jejich 
rostoucím provázání s řečovými technologiemi.

Národnostní menšiny v Československu 
1918–1938. Od státu národního ke státu 
národnostnímu?
Andrej Tóth – Lukáš Novotný – Michal Stehlík

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 středoevropského prostoru. Československý stát, jehož 
definitivní hranice potvrdily mírové smlouvy, dostal do vínku 
složitou část dědictví svého předchůdce – rozmanité národ‑
nostní složení obyvatel. Přitom téměř jedna třetina z nich svůj 
nový domov odmítala a obtížně se s ním identifikovala; 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 
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způsobem dostatečným, však přetrvávaly téměř po celou dobu 
existence první republiky. Monografie Národnostní menšiny 
v Československu 1918–1938 sleduje klíčové otázky a problémy, 
s nimiž se republika musela potýkat: začlenění menšin do fun‑
gování státu, přístup státní správy a samosprávy k zástupcům 
národnostních minorit, jejich vztah a identifikace 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.

Město a hry. Příběh londýnských olympiád
Martin Kovář

FF UK Praha / Togga 2012 | ISBN 978-80-7308-396-0 | 518 stran 
česky | resumé anglicky | 690 Kč

Monografie se zabývá vztahem britské metropole a novodo‑
bých 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 politickou a hospodářskou situací, v níž 
se Británie nacházela na přelomu 19. a 20. století, a zároveň 
představuje Londýn, překotně se rozvíjející a dynamicky pul‑
zující „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 monografie 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 stá‑
tu a zejména Londýna, 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 autorských fotografií, které 
vystihují dnešní tvář města nad Temží.
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Heslář české avantgardy. Estetické 
koncepty a proměny uměleckých postupů 
v letech 1908–1958
Josef Vojvodík – Jan Wiendl (eds.)

FF UK Praha / Togga 2011, dotisk 2014 | ISBN 978-80-7308-332-8 | 
477 stran česky | resumé anglicky | 550 Kč

A Glossary of Catchwords of the Czech 
Avant ‑garde. Conceptions of Aesthetics 
and the Changing Faces of Art 1908–1958
Petr A. Bílek – Josef Vojvodík – Jan Wiendl (eds.)

FF UK Praha / Togga 2012 | ISBN 978-80-7308-374-8 | 511 stran 
anglicky | přeložil David Short | 720 Kč

Heslář české avantgardy je kolektivním projektem, jehož cílem 
je rekonstrukce vybraných stěžejních pojmů a konceptů, kte‑
ré česká umělecká avantgarda zavedla zejména do literatury 
a výtvarného umění. Čtenář se v knize zpravidla nesetká s hes‑
ly věnovanými tradičním uskupením, jednotlivým „ismům“, 
periodikům či literárněhistorickým a umělecko ‑historickým 
kategoriím s jejich historizujícím popisem a výkladem. Jed‑
notlivá hesla jsou především rekonstruktivním výkladem 
uměleckých konceptů, zohledňujících princip intermediální 
reflexe, ale také specifických tvůrčích metod a postupů. Jsou 
proto pojata jako rekonstrukce vzájemných vztahů (text, ob‑
raz, hudba, divadlo, film, fotografie) k dobovému vědeckému 
a kulturně ‑filozofickému kontextu a k společensko ‑politickým 
aktivitám. Texty hesel, rozsahem nesouměrných, cíleně 
žánrově kolísají mezi retrospektivně pojatou rekonstrukcí 
umělecko ‑kulturního nebo sociokulturního fenoménu a te‑
matizací problémových a interpretačně založených okruhů. 
Jednotlivá hesla sledují zejména oblast literatury a výtvarné‑
ho umění, dotýkají se rovněž sféry divadelního a filmového 
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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Redernové v Čechách. Nalézání 
zapomenutých příběhů 16. a 17. věku
Milan Svoboda

FF UK Praha / Togga 2011 | ISBN 978-80-7308-356-4 | 554 stran 
česky | resumé německy, anglicky | 650 Kč

Osu knihy tvoří životy tří výrazných osobností – Melchiora, Ka‑
teřiny a Kryštofa z rodu svobodných pánů z Redernu. Původem 
slezská šlechtická rodina je představena 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 památ‑
ky, které po tomto rodu zůstaly 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 lite‑
rární 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 pojedná‑
vá některé příbuzenské svazky uzavřené v rámci posilování 
a prohlubování sociálních, hospodářských a konfesijních vazeb.

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

FF UK Praha / Togga 2010 | ISBN 978-80-7308-300-7 | 1004 
stran česky | 290 vyobrazení | 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 hu‑
dební 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 německém jazykovém pro‑
storu, 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 
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podoba „zimního krále“ zahrnuje tisky s prorockou tematikou, 
které přidělovaly Fridrichovi a jeho potomkům významné mís‑
to v božském plánu spásy a kolovaly zejména v kruzích české 
pobělohorské emigrace. Jejich horlivým čtenářem i šiřitelem 
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

Tradition versus Modernity. From the Classic 
Period of the Prague School to Translation 
Studies at the Beginning of the 21st Century
Jana Králová – Zuzana Jettmarová et al.

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 rea‑
guje 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. Záro‑
veň reaguje na řadu diskusí se zahraničními kolegy, z nichž 
vyplynulo, že translatologická obec má o metodologických 
východiscích i výsledcích práce předních českých a sloven‑
ských teoretiků jen velmi zkreslené představy.

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 ži‑
votní praxi, pro něž se vžilo označení „pragmatické písem‑
nosti“. Cílem zasedání pořádaného ve dnech 26.–28. října 2006 
v Praze Katedrou pomocných věd historických a archivního 
studia FF UK (ve spolupráci s Národním archivem a Archi‑
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vem hlavního města Prahy) proto bylo představit tento pojem 
a s ním spjatý badatelský koncept v maximální šíři a otevřít 
tradiční disciplíny novým přístupům.

Jugoslávie a pražské jaro
Jan Pelikán

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 prozkouma‑
nou problematikou přístupu Jugoslávie k dění v Českosloven‑
sku v letech 1968–1969. V širších souvislostech detailně analy‑
zuje 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 praž‑
skému jaru. Výklad, chronologicky ohraničený lednem 1968 
a zářím 1969, se podrobně věnuje vývoji přístupu jednotlivých 
proudů působících v rámci jugoslávské mocenské elity k re‑
formám prováděným v polednovém Československu. Všímá si 
vlivu obrodného procesu na dění v Jugoslávii. Obšírně se také 
zabývá aktivitou několika vysokých československých státních 
činitelů (mj. Jiřího Hájka a Oty Šika), kteří se bezprostředně po 
21. srpnu pokoušeli v Bělehradu vytvořit zárodečné jádro exilu.

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

Alice Garrigue Masaryková. Život ve stínu slavného otce
Radovan Lovčí
FF UK Praha / Togga 2007 | ISBN 978-80-7308-189-8 | 485 stran 
česky | resumé německy | 420 Kč

Kapitoly k počátkům řezbářské tradice ve střední Evropě
Aleš Mudra
FF UK Praha 2006 | ISBN 80-903-0600-7-6 | 256 stran česky | 
resumé anglicky | 350 Kč

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
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Komunikace v textu a s textem
Alena Macurová

Pokus o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska 
20. století
Anna Housková – Vladimír Svatoň – Jiří Pelán (eds.)

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

Připravujeme:
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Kniha analyzuje jeden z nejrozsáhlejších pro-
testů éry československého stalinismu, plzeň-
skou červnovou revoltu proti peněžní reformě 
v roce 1953. Metodologicky přitom vychází 
z teo rií tzv. nových sociálních hnutí. Známý pl-
zeňských incident proto zasazuje do kontextu 
předchozích protestních akcí, které se odehrály 
v plzeňském regionu v rozmezí let 1948–1953. 
Takový postup autorovi umožňuje mapovat vý-
voj několika různých protestních kultur, které 
dlouhodobě působily v  jednotlivých částech 
společnosti v západních Čechách a které v roce 
1953 každá svým osobitým způsobem inspiro-
valy vznik i průběh zkoumané události. Práce 
tak přináší nejen výrazně zpřesněný kritický po-
pis červnových protestů, ale též jejich kulturní 
rodokmen, jehož prostřednictvím autor odkrývá 
strukturu hlavních sociálních hnutí, která se 
revolty účastnila, a s nimi spojený soubor spo-
lečenských konfliktů, ze kterých protesty vy-
cházely. Jedná se zejména o tyto tři: sociálně 
motivované stávkové hnutí průmyslových děl-
níků, hnutí pro-západně orientované studentské 
i dělnické mládeže a latentní pnutí uvnitř komu-
nistické strany, které se projevovalo pasivní re-
zistencí její členské základny vůči lokálním stra-
nickým elitám.

SPŘÍZNĚNI  

MĚNOU 

Genealogie  

plzeňské revolty  

1.  června 1953 

Jakub Šlouf

ISBN 978-80-7308-585-8

PhDr. Jakub Šlouf, Ph.D. (* 1982) vystudo-
val Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy 
v Praze. Postgraduální studium absolvoval 
v Ústavu českých dějin FF UK. Od roku 2008 
působí ve Státním oblastním archivu v Praze 
a od roku 2015 také v Ústavu pro studium 
totalitních režimů. Ve svém badatelském za-
měření se orientuje na problematiku pová-
lečného vývoje Komunistické strany Česko-
slovenska, na veřejné protesty obyvatelstva 
v zakladatelské fázi státněsocialistického re-
žimu a na dějiny západočeského regionu. Je 
autorem řady odborných studií a článků.

Dosud vyšlo:

Spřízněni měnou. Genealogie plzeňské 
revolty 1. června 1953
Jakub Šlouf

FF UK Praha 2015 | ISBN 978-80-7308-585-8 | 384 stran česky | 
resumé anglicky | 360 Kč

Kniha analyzuje jeden z nejrozsáhlejších protestů éry česko‑
slovenského stalinismu, plzeňskou červnovou revoltu proti 
peněžní reformě v roce 1953. Metodologicky přitom vychází 
z teorií tzv. nových sociálních hnutí. Známý plzeňský incident 
proto zasazuje do kontextu předchozích protestních akcí, které 
se odehrály v plzeňském regionu v rozmezí let 1948–1953. Tako‑
vý postup autorovi umožňuje mapovat vývoj několika různých 
protestních kultur, které dlouhodobě působily v jednotlivých 
částech společnosti v západních Čechách a které v roce 1953 
každá svým osobitým způsobem inspirovaly vznik i průběh 
zkoumané události. Práce tak přináší nejen výrazně zpřesně‑
ný kritický popis červnových protestů, ale též jejich kulturní 
rodokmen, jehož prostřednictvím autor odkrývá strukturu 
hlavních sociálních hnutí, která se revolty účastnila, a s nimi 
spojený soubor společenských konfliktů, ze kterých protesty 
vycházely. Jedná se zejména o tyto tři: sociálně motivované 
stávkové hnutí průmyslových dělníků, hnutí prozápadně orien‑ 
tované studentské i dělnické mládeže a latentní pnutí uvnitř 
komunistické strany, které se projevovalo pasivní rezistencí 
její členské základny vůči lokálním stranickým elitám.

FONTES

Ediční řada pro práce oborů historických a archeologických, 
řídí doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
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Kniha sleduje proces vzniku, rozvoje, úpadku 
a zániku židovské komunity na Frýdecku a Mís‑
tecku, jež reprezentuje jedno z židovských spo‑
lečenství na Moravě a ve Slezsku vyvíjejících se 
v důsledku emancipace židů. Na rozdíl od vět‑
šiny dosavadní literatury týkající se moravských 
a slezských „emancipačních“ židovských komu‑
nit si tato práce nevšímá pouze vnějších jevů 
(počtu a socioekonomického postavení židů či 
výstavby náboženských budov), ale věnuje po‑
zornost také – a to především – samotnému spo-
lečenství, jeho vnitřnímu vývoji a limitům, růz‑
ným koncepcím rozvoje společných institucí 
a náboženské a později také národnostní iden‑
titě členů frýdecko ‑místecké židovské komu‑
nity. Dále práce sleduje meze integrace židů do 
okolní společnosti, jakož i teritoriální specifika 
vyplývající ze skutečnosti, že se dané společen‑
ství utvářelo na moravsko ‑slezské hranici.

ŽIDÉ   

NA FRÝDECKU  

A MÍSTECKU 

Židovské společenství  

a  jeho tvůrci 

Daniel Baránek

ISBN 978-80-7308-561-2

Daniel Baránek (* 1986) vystudoval hebrais‑
tiku a historii na Filozofické fakultě Univer‑
zity Karlovy v Praze. V současnosti je dok‑
torandem Ústavu českých dějin téže fakulty 
a specializuje se na dějiny židů na Moravě 
a ve Slezsku od konce 18. století do poloviny 
20. století. Spolupracuje s Židovským mu‑
zeem v Praze a Hebrew University of Jerusa‑
lem.
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Kolektivní monografie, již tvoří soubor volně 
souvisejících kapitol, je věnována dějinám Ang-
lie (Velké Británie) a Ameriky (Spojených států 
amerických) od počátku novověku do součas-
nosti. Ukazuje proměnlivost a dynamiku vývoje 
obou států, stejně jako období jejich vzestupu či 
krizí. Knihu sepsali žáci a studenti profesora Mar-
tina Kováře. Autoři jednotlivých kapitol analyzují 
nejen významné momenty v dějinách obou zemí, 
ale i některé méně známé politické, diplomatické, 
kulturní a společenské fenomény. Monografie je 
rozdělena do dvou částí. První je věnována ději-
nám Anglie (Velké Británie) od nástupu tudorov-
ské dynastie na trůn, její proměně v imperiální 
mocnost a nakonec v zemi, jež se stala součástí ev-
ropského integračního procesu. Druhá část je za-
měřena na vývoj Spojených států amerických od 
koloniálního období až do konce studené války.

KAPITOLY  

Z BRITSKÝCH  

A AMERICKÝCH  

DĚJIN

Stanislav Tumis, Jan Koura 
a Jaromír Soukup (eds.)

ISBN 978-80-7308 -574-2
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Kapitoly z britských a amerických dějin
Stanislav Tumis – Jan Koura – Jaromír Soukup 
(eds.)

FF UK Praha 2015 | ISBN 978-80-7308-574-2 | 347 stran česky | 
resumé anglicky | 340 Kč

Kolektivní monografie, již tvoří soubor volně souvisejících 
kapitol, je věnována dějinám Anglie (Velké Británie) a Ame‑
riky (Spojených států amerických) od počátku novověku do 
současnosti. Ukazuje proměnlivost a dynamiku vývoje obou 
států, stejně jako období jejich vzestupu či krizí. Knihu sepsali 
žáci a studenti profesora Martina Kováře. Autoři jednotlivých 
kapitol analyzují nejen významné momenty v dějinách obou 
zemí, ale i některé méně známé politické, diplomatické, kul‑
turní a společenské fenomény. Monografie je rozdělena do 
dvou částí. První je věnována dějinám Anglie (Velké Britá‑
nie) od nástupu tudorovské dynastie na trůn, její proměně 
v imperiální mocnost a nakonec v zemi, jež se stala součástí 
evropského integračního procesu. Druhá část je zaměřena na 
vývoj Spojených států amerických od koloniálního období až 
do konce studené války.

Židé na Frýdecku a Místecku. Židovské 
společenství a jeho tvůrci
Daniel Baránek

FF UK Praha 2015 | ISBN 978-80-7308-561-2 | 202 stran česky | 
resumé anglicky | 220 Kč

Kniha sleduje proces vzniku, rozvoje, úpadku a zániku židov‑
ské komunity na Frýdecku a Místecku, jež reprezentuje jedno 
z židovských společenství na Moravě a ve Slezsku vyvíjejících 
se v důsledku emancipace židů. Na rozdíl od většiny dosavadní 
literatury týkající se moravských a slezských „emancipačních“ 
židovských komunit si tato práce nevšímá pouze vnějších jevů 
(počtu a socioekonomického postavení židů či výstavby nábo‑
ženských budov), ale věnuje pozornost také – a to především – 
samotnému společenství, jeho vnitřnímu vývoji a limitům, 
různým koncepcím rozvoje společných institucí a náboženské 
a později také národnostní identitě členů frýdecko ‑místecké 
židovské komunity. Dále práce sleduje meze integrace židů do 
okolní společnosti, jakož i teritoriální specifika vyplývající ze 
skutečnosti, že se dané společenství utvářelo na moravsko‑

‑slezské hranici.
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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“.

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.
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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.

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

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

Mezi lety 1947–1960 se v americkém filmovém průmyslu uplat‑
ňovala politika zakazující zaměstnávání členů či sympatizantů 
Komunistické strany Spojených států amerických. Tato prak‑
tika 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 podobné situaci se 
ocitly zhruba tři až čtyři stovky lidí – mimo jiné i autoři scénářů 
ke slavným filmům jako Most přes řeku Kwai (Michael Wilson), 
Spartacus (Dalton Trumbo) a MASH (Ring Lardner Jr.). Autor 
ve své monografii 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 memoá‑
rů, dále na značném množství dokumentů státní provenience 
a v neposlední řadě vychází i z rozsáhlé odborné literatury.

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

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 velmo‑
censký 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 
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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.

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 koncem 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 novými 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.

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

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

Jedním z dosud málo reflektovaných fenoménů pozdního stře‑
dověku je kult Čtrnácti sv. Pomocníků, který výrazně ovlivňo‑
val přinejmenším středoevropské spirituální klima 13. až 16. sto‑ 
letí. Kult zpočátku variabilní světecké skupiny, složené pře‑
vážně ze starokřesťanských 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 
oblastí. Své definitivní ukotvení získal na základě údajných 
zjevení Dítěte Ježíše a Čtrnácti 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, 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 aristokra‑
tických a intelektuálních. Práce se zabývá jak vznikem, tak 
šířením kultu Čtrnácti sv. Pomocníků, jakož i analýzou fun‑
gování hlavních poutních center kultu v Horních Francích 
a Durynsku, ale i v severozápadočeské Kadani, podporované 
aristokratickým rodem Hasištejnských z Lobkowicz. Samo‑
statná kapitola je věnována expanzi kultu do dalších regionů 
Evropy, zejména pak výběru artefaktů reprezentujících zmíně‑
nou christocentrickou dimenzi tohoto fenoménu. Monografie 
je koncipována jako interdisciplinární, s bohatým využitím 
literárního a ikonografického materiálu z širší střední Evropy.
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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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MÝTUS  

O ZNOVUZROZENÍ  

Britská unie fašistů  

a jej í  propaganda 

 

Jakub Drábik

Mýtus o znovuzrození. Britská unie fašistů 
a její propaganda
Jakub Drábik

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. říj‑
na 1932. Třebaže se jednalo o největší britskou fašistickou stra‑
nu, nikdy se ani vzdáleně nepřiblížila významu svého němec‑
kého 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 hnu‑
tí schopni rozvinout ucelenou ideologii 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 vzkříšení „nového člověka“. Ústřední tematikou ideologie 
BUF byl mýtus o znovuzrození. Černokošiláči byli naprosto 
přesvědčeni, že „éra demokracie“ je u konce a jejich země po‑
třebuje znovuzrození, které může přinést jenom korporativní 
stát. Stará, zkorumpovaná 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 znovuzro‑
zení 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 popisují‑
cí 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 ne‑
podstatné 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.
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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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ISBN 978-80-7308-521-6

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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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 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 zakořeněnou tradičnost řady postupů a stereo‑
typů v mezinárodní politice a diplomacii. Zároveň přinášejí 
poznání, že vedle těchto neustále se upevňujících „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 dynamiku s kladnými i zá‑
pornými důsledky. Monografie poukazuje i na proměnlivost 
obsahu termínu „světové dějiny“ a analyzuje současný sklon 
ke světové globalizaci, prezentovaný nikoli jako něco, co se ob‑
jevilo v posledních desetiletích, nýbrž jako proces s hlubokou 
historickou ukotveností a systémovou logikou.

Nukleární společnost ve Spojených státech 
amerických (1945–1964)
Michal Ulvr

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 novi‑
nové 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 Spojených státech amerických, které ji za nemalé in‑
vestice 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 
specifická 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 „fifties“ naopak obdobím často připomínaným ne‑
jen v amerických filmech, ale také seriálech a literatuře. Dříve 
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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

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 au‑
diovizuální 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“ podepsala ne‑
závislá média a pochopitelně i oficiální americká administrativa. 
Kniha čtenářům představuje velmi kontroverzní téma mediální‑
ho pokrytí jaderného testování a jeho vliv na americkou společ‑
nost čtyřicátých, padesátých a šedesátých let dvacátého století.

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

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 konfliktu z let 1939–1945, 
zapříčinila, že „zápas“ mezi Spojenými státy a Sovětským sva‑
zem o vliv v těchto zemích přispěl ke změně americké zahranič‑
ní politiky vůči SSSR a k přijetí nového strategického konceptu, 
pro který se vžil název „strategie zadržování“ (strategy of con‑
tainment). Důležitou událostí, jež vedla k větší angažovanosti 
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 če‑
lících tlaku Sovětského svazu a jeho satelitů, stál Washington 
před rozhodnutím, zda dlouhodobý vliv Londýna v této čás‑
ti 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 nezávis‑
lost. Autor ve své monografii analyzuje americkou zahraniční 
politiku vůči Řecku a Turecku v letech 1945–1953, již zařazuje do 
širšího kontextu příčin vzniku studené války, i okolnosti vedou‑
cí k formulaci a implementaci základního konceptu zahraniční 
a bezpečnostní politiky USA v době tohoto konfliktu – strategie 
zadržování. Práce vychází především ze studia nevydaných 
pramenů z amerických a britských archivů, z velkého počtu 
vydaných dokumentů a rozsáhlé odborné literatury.
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Pod ochranou protektorátu. Projekt Kinderlandverschickung 
v Čechách a na Moravě: politika, každodennost a paměť, 
1940–1945
Radka Šustrová
FF UK Praha 2012 | ISBN 978-80-7308-424-0 | 318 stran česky | 
resumé anglicky, německy | 290 Kč

Rakouská diplomacie 1848–1852. Zahraniční politika Felixe 
knížete Schwarzenberga
Jan Hálek
FF UK Praha 2011 | ISBN 978-80-7308-367-0 | 428 stran česky | 
resumé anglicky, německy | 370 Kč

Britové v Porýní. Britská okupace Kolínské zóny v letech 
1918–1926
Jaromír Soukup
FF UK Praha 2011 | ISBN 978-80-7308-365-6 | 208 stran česky | 
resumé anglicky | 220 Kč

Imperium et sacerdotium. Říšská církev na přelomu prvního 
a druhého tisíciletí
Drahomír Suchánek
FF UK Praha 2011 | ISBN 978-80-7308-338-0 | 344 stran česky | 
resumé anglicky, německy | 360 Kč

Praha proti Římu. Československo ‑italské vztahy v letech 
1922–1929
Ondřej Houska
FF UK Praha 2011 | ISBN 978-80-7308-340-3 | 216 stran česky | 
resumé anglicky | 240 Kč

Sovětizace sociálního státu. Lidově demokratický režim 
a sociální práva občanů v Československu 1945–1960
Jakub Rákosník
FF UK Praha 2010 | ISBN 978-80-7308-303-8 | 504 stran česky | 
resumé anglicky | 395 Kč

Ekonomické myšlení v Japonsku
Jan Sýkora
FF UK Praha 2010 | ISBN 978-80-7308-309-0 | 200 stran česky | 
resumé anglicky, japonsky | 210 Kč
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Československo ‑jugoslávské vztahy v letech 1939–1941. 
Od zániku Československé republiky do okupace Království 
Jugoslávie
Milan Sovilj

Vlivní muži pražských předměstí. Komunální elity v Karlíně 
a Libni v letech 1861–1914
Jindřich Vobořil

Ze světa podnikání do světa plánované distribuce. Proměny 
spotřebního družstevnictví v letech 1945–1956 na příkladu 
severních Čech
Jan Slavíček

Mezi Titem a Tudjmanem. Chorvatsko v letech 1989–1990
Boris Moskovič

Život válečných poškozenců v Československu 1918–1938
Marek Růžička

Připravujeme:
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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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Dosud vyšlo:

Násilí na mužích. Sonda do zákoutí 
partnerských vztahů
Jiří Buriánek – Simona Pikálková – Zuzana 
Podaná

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

Specifický zdroj ohrožení dnešních mužů násilím představuje 
chování jejich partnerek 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 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 ne‑
jsou 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 inci‑
denty, 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 „běž‑
né partnerské“ hádky, o projevy žárlivosti nebo nadměrné kon‑
troly. 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 systematic‑
ké 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 

HUMANITAS

Ediční řada pro práce oborů věd o společnosti a věd 
o vzdělávání, řídí Mgr. Petr Lupač, Ph.D.
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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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rozhodnout, ukazuje ovšem nelehkou pozici českých mužů 
i konkrétní obtíže pomoci případným obětem. Domácí násilí 
přitom zasahuje všechna sociální prostředí a jeho výskyt zřej‑
mě do velké míry souvisí s osobnostními charakteristikami 
partnerky a s průběhem manželských krizí a konfliktů. Kniha 
nabízí čtenáři seriózní sociologickou analýzu, v níž lze však za 
řečí čísel tušit celou řadu dramatických osudů.

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

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 fe‑
noménem 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 ekonomické‑
ho 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 politi‑
ku, ale i v širším kontextu veřejných politik (mj. sociální) a roz‑
boru 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.
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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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isbn 978 ‑80 ‑7308‑438‑7

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

FF UK Praha 2013 | ISBN 978-80-7308-486-8 | 194 stran česky | 
resumé anglicky, německy | 240 Kč

Monografie se zabývá problematikou konstrukce etnické 
identity a kolektivní paměti, jež je sledována na pozadí bio‑
grafických vyprávění nejstarší (mezi)válečné generace čes‑
kých Němců, kteří po nuceném vysídlení většiny německy 
hovořícího obyvatelstva z Československa po roce 1945 zůstali 
z různých důvodů v zemi svého původu, v tomto případě kon‑
krétně v oblasti Chomutovska. Hlavním záměrem je odkrýt 
kolektivně sdílené obrazy minulosti a významné identifikační 
atributy, jimiž aktéři tohoto vzpomínkového společenství for‑
mují 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 ge‑
nerační 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 ně‑
meckého původu svých předků definitivně odklonili.

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

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. kulturněhistorickou teorií, popisující lidskou psy‑
chiku 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 zakázána. 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 mezikulturním výzkumu či kognitivní etologii. 
Kniha se snaží českému čtenáři nabídnout první ucelený po‑
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Publikace Interakce a  komunikace ve vyšet-
řování trestné činnosti z pohledu psychologie 
se zabývá vybranými sociálněpsychologic‑
kými podmínkami na straně vyšetřované 
osoby, její motivací k účasti v trestním ří‑
zení, problematikou sugestibility a  také 
úlohou duševních poruch v  rámci inter‑
akce s vyšetřovatelem a prostředím vyšet‑
řování. Další část je zacílena na podmínky 
na straně vyšetřovatele, přibližuje nároky 
na něj kladené a zdůrazňuje jeho roli při 
volbě tzv. výslechových technik. Zamě‑
řuje se také na oblast výpovědi, na pro‑
blémové situace v procesu jejího získávání 
a otázku lživé výpovědi, v rámci kapitoly 
je začleněna i problematika doznání. Po‑
zornost je rovněž věnována výskytu sociál‑
ního tlaku ve vyšetřování. Samostatný od‑
díl pojednává o konkrétních technikách, 
včetně vybraných zjištění ohledně jejich 
použití v České republice. Publikaci uza‑
vírá kapitola o analýze videozáznamů reali‑
zované v rámci psychologické konzultační 
činnosti v trestním řízení, která umožňuje 
mapovat komunikaci vyšetřovatele s vyšet‑
řovanou osobou a poskytovat k ní zpětnou 
vazbu. 

Interakce  

a komunIkace  

ve vyšetřování trestné 

čInnostI z pohledu 

psychologIe

Hedvika Boukalová

isbn 978-80-7308-409-7

PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D., v roce 
2004 absolvovala magisterské studium psy‑
chologie na katedře psychologie FF UK 
v  Praze, kde roku 2009 dokončila i  dok‑
torské studium a kde nyní pracuje jako od‑
borná asistentka. Zabývá se zejména pro‑
blematikou sociální psychologie a forenzní 
psychologie s důrazem na oblast kriminali‑
stické psychologie, detekci lži ve vyšetřování 
trestné činnosti, komunikaci v rámci vyšet‑
řování a výslechové techniky. V letech 2005 
až 2011 pracovala jako poradenská psycho‑
ložka a  terapeutka v Centru drogové pre‑
vence a krizové pomoci v Kladně. Od roku 
2009 zastává funkci odborné a výkonné re‑
daktorky v časopisu Psychologie pro praxi. Po‑
dílí se na chodu Psychologického poraden‑
ského centra při katedře psychologie FF UK 
v Praze. Od roku 2011 je dobrovolnicí or‑
ganizace Bílý kruh bezpečí. V letech 2010 
a 2011 spolupracovala na řešení projektu EU 
pro podporu osob, které prožily katastrofu 
nebo neštěstí (EUTOPA ‑IP: Evropská vo‑
dítka psychosociální následné péče zamě‑
řené na cílové skupiny).
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hled 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 kultur‑
něhistorickou 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.

Interakce a komunikace ve vyšetřování 
trestné činnosti z pohledu psychologie
Hedvika Boukalová

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 sociálněpsychologic‑
kými 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 vyšetřování. Další část je zacílena na podmín‑
ky 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 ka‑
pitoly 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.



24 HUMANITAS
A

d
a

p
t

a
c

e
 m

ě
s

t
s

k
ý

c
h

 k
o

m
u

n
it

  
  

  
H

u
bá

č
ek

, 
O

pl
et

al
o

vá
, 

M
at

ěj
ů Studie představuje výsledky dlouhodobé-

ho výzkumu Katedry teorie kultury (kul-
turologie) Filozofické fakulty Univerzi-
ty Karlovy v Praze v  letech 1992 až 2008. 
Výzkum byl prováděn ve městech Český 
Krumlov, Blatná a Velké Meziříčí a zaměřil 
se na otázky lokální kultury, kulturní změ-
ny a sociokulturního potenciálu menších 
měst a možností jeho využití.
Cílem studie je upozornit na význam čas-
to opomíjené role kultury v  rozvoji měst. 
Zahrnuje přehled nejdůležitějších 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 stej-
ně jako inspirace pro další výzkumné po-
čínání. 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.

PhDr. Ondřej Hubáček (*1955) se na Ka-
tedře teorie kultury FF UK v  Praze za-
bývá koncepčním vedením a organizací 
vědecko-výzkumné činnosti, zejména pří-
pravou a realizací dlouhodobých výzkumů 
lokální kultury a sociokulturní adaptace 
malých měst. Zaměřuje se na problema-
tiku lidských zdrojů jako sociokulturního 
potenciálu a inovací. Je editorem a spolu-
autorem řady studií, např. Rozvoj české spo-
lečnosti v EU: Lidské zdroje, výzvy a rizika. Vý-
sledky výzkumu obyvatel měst Český Krumlov, 
Blatná a Velké Meziříčí prováděného v letech 
1992 až 2008 (2008).

PhDr. Lenka Opletalová, PhD. (*1965) 
vyučuje na Katedře teorie kultury FF UK 
v Praze metodologii sociokulturních vý-
zkumů a empirickou sociologii. Od za-
čátku devadesátých let spolupracuje na 
výzkumech prováděných katedrou a spo-
lupodílí se na přípravě a realizaci dlouho-
dobých výzkumů lokální kultury a socio-
kulturní adaptace malých měst. Zaměřuje 
se na problematiku sociální soudržnosti, 
participace obyvatel na veřejném životě 
malých měst. Publikovala např. stati Zá-
jem a informovanost obyvatel o veřejný život 
malých měst a Sociální soudržnost malých měst 
v Sociowebu (únor 2009).

Doc. PhDr. Martin Matějů (*1945), od 
roku 1990 vedoucí Katedry teorie kultury 
FF UK v Praze, se v rámci pedagogické čin-
nosti věnuje především sociologii kultury 
a kulturologii. Dlouhodobě se zabývá te-
oretickou prací i empirickým zkoumáním 
v oblastech kulturního života, životního 
stylu, lokální a regionální kultury, kulturní 
politiky EU a kulturních změn a revitali-
zace soudobé společnosti prostřednictvím 
kultury. Publikoval např. stati či studie: Kul-
turní kapitál a sociokulturní potenciál (2006), 
Sociokulturní rozměry životního stylu (2006).

SOCIOKULTURNÍ 

ADAPTACE  

MALÝCH MĚST 

Kulturní  a sociální  změny  

v  lokální  společnosti  

1992 až 2008 

Ondřej Hubáček,  

Lenka Opletalová,  

Martin Matějů

FILOzOFICKá FAKULTA 

isbn 000-00-0000-000-0

Text Émile Durkheim  – sociolog a  pedagog 
pojednává o  Durkheimových předchůd
cích na poli sociální vědy, o jeho epistemo
logii, sociologické metodě a různých po
dobách uchopení vztahu mezi individuem 
a společností, zejména v oblasti epistemo
logie, morální sociologie a teorie výchovy. 
Cílem práce je představit v  českém pro
středí dosud málo připomínaného klasika 
a  ukázat jej v  několika podobách: jako 
jednoho z  posledních systematiků v  hu
manitních vědách, pojmově vybaveného 
k uchopení sociální skutečnosti ve všech 
jejích aspektech, jako významného mysli
tele o výchově, který neupadl do obecností 
a  schematických humanistických klišé, 
jako přesvědčivého zastánce normativního 
pojetí pedagogiky a jako poctivého teore
tika řešícího stále živý problém, jak sklou
bit princip vědecké objektivity a hodno
tové neutrality s  porozuměním lidské, 
resp. společenské realitě.

Émile Durkheim – 

sociolog a peDagog

Martin Strouhal

isbn 978 ‑80 ‑0000 ‑000 ‑0

PhDr. Martin Strouhal, Ph.D., vystudo
val pedagogiku a filozofii na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy, kde obhájil di
sertaci o Durkheimově morální sociologii 
a sociologii výchovy (2006). Vystudoval 
rovněž operní zpěv. Zabývá se problema
tikou společenských determinant výchovy 
s  důrazem na sociální aspekty morality. 
Durkheimovská sociologie, o níž dosud 
publikoval několik článků, je mu výcho
diskem pro analýzu soudobé situace pe
dagogických věd a pro hledání jejich teo
retického ukotvení. Vyučuje na katedře 
pedagogiky FF UK a na Univerzitě Jana 
Amose Komenského v Praze. Vedle peda
gogické činnosti se věnuje koncertní inter
pretaci operní a písňové literatury baryto
nového oboru.
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Émile Durkheim, sociolog a pedagog
Martin Strouhal

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

Strouhalova monografie pojednává o Durkheimových před‑
chůdcích na poli sociální vědy, o Durkheimovi a jeho episte‑
mologii, sociologické metodě a různých podobách uchopení 
vztahu mezi individuem a společností, zejména v oblasti epis‑
temologie, morální filozofie a teorie výchovy. O tomto význam‑
ném mysliteli téměř neexistuje česky psaná odborná literatura. 
Cílem práce je představit Durkheima jako jednoho z posled‑
ních 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 přesvědčivého 
zastánce normativního pojetí pedagogiky a jako poctivého teo‑
retika řešícího stále živý problém, jak skloubit princip vědecké 
objektivity a hodnotové neutrality s porozuměním lidské, resp. 
společenské realitě.

Sociokulturní adaptace malých měst. 
Kulturní a sociální změny v lokální 
společnosti 1992 až 2008
Ondřej Hubáček – Lenka Opletalová – Martin 
Matějů

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 Velké 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 nejdůležitějších zjištění z výzkumu, 
včetně vývojových tendencí po roce 1989 a shodných rysů 
i rozdílů mezi městy. Může sloužit akademickým či výzkum‑
ným 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.
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Výchova a vzdělávání židovských dětí 
v protektorátu a v ghettu Terezín
Dana Kasperová

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 Protektorátu Čechy a Morava v období let 1939–1941, 
resp. do léta roku 1942 a výchovnou i vzdělávací činností v ghet‑
tu Terezín v letech 1941–1945. Autorka na základě archivního 
materiálu sleduje diskriminační opatření uplatněná vůči pro‑
tektorátnímu židovskému obyvatelstvu v oblasti školství a re‑
konstruuje vývoj omezování, respektive zbavování přístupu 
židovských žáků ke vzdělání na protektorátních školách – stra‑
nou přitom nezůstává úloha českých úřadů, ani určující poli‑
tický vliv okupačních orgánů v tomto procesu. Diskriminační 
opatření v protektorátním 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, sle‑
duje specifika terezínské výchovy i cíle, metody a prostředky 
výchovné činnosti terezínských vychovatelů v každodenní 
hrůzné realitě ghetta a v neposlední řadě se snaží tematizovat 
problém výchovy po Terezínu, respektive po Osvětimi, na po‑
zadí Adornovy teze cíle výchovy jako znemožnění opakování 
tragické zkušenosti holocaustu.

Cena rektora UK 2011 v oborech didakticko ‑pedagogických

Kontexty vzdělávání v postmoderní situaci
Jitka Lorencová

Společně za lepší město. Participace občanů na lokální 
úrovni pohledem sociologie města
Jan Sládek

Práce, jejímž tématem je problematika 
vzdělávání židovských dětí a  mládeže 
v Protektorátu Čechy a Morava a později 
v ghettu Terezín, rekonstruuje postupné 
vylučování těchto dětí z německých i čes
kých protektorátních škol a diskriminační 
opatření uplatňovaná vůči židovskému 
obyvatelstvu ve školství, které v létě 1942 
vyústily, v  rámci „konečného řešení ži
dovské otázky“, v úplný zákaz vyučování. 
Stranou nezůstává ani porovnání s obdob
nými protižidovskými opatřeními na ško
lách v třetí říši.
 Ve druhé části studie představuje teo re
ticko výchovné principy terezínských vy
chovatelů na základě jejich vlastních do
chovaných zpráv a ukazuje jejich realizaci 
na konkrétních příkladech českého chla
peckého a dívčího domova. Pozornost je 
věnována také myšlence výchovy v a k spo
lečenství, ilegálnímu vyučování i umělec
kým činnostem probíhajícím v každodenní 
hrůzné realitě terezínského ghetta.

VýchoVa a VzděláVání 

židoVských dětí

V protektorátu  

a V ghettu terezín

Dana Kasperová

isbn 978-80-7308-327-4

PhDr. Dana Kasperová, Ph.D., vystudova
 la na FF UK v Praze obor pedagogika. Za
bývá se otázkami obecné pedagogiky, teo
rie výchovy a dějin výchovy a vzdělávání. 
Během magisterského studia získala sti
pendium na Humboldtově univerzitě 
v Berlíně a studovala na univerzitě v Cu
rychu. V rámci doktorského studia pobý
vala na univerzitách a v knihovnách v Cu
rychu, Heidelbergu a Marburku. V letech 
2005−2006 byla stipendistkou mezinárod
ního Ost WestKolleg na univerzitě v Bo
chumi, kde se v  rámci postgraduálního 
projektu věnovala souvislostem kultury 
a vzdělání v kontextu migrace. V roce 2005 
obhájila na FF UK disertační práci k tema
tice výchovy a vzdělávání židovských dětí 
v ČSR po Mnichovu 1938 a v ghettu Tere
zín.
 Od roku 2005 působí na katedře peda
gogiky a psychologie na Fakultě pří ro do
vědně humanitní a pedagogické Technické 
univerzity v Liberci. Publikuje v českých 
a zahraničních odborných časopisech, ze
jména k  tématům dějin výchovy a  vzdě
lávání ve 20. století. Výsledky výzkumu 
k  problematice výchovy židovských dětí 
v ghettu Terezín prezentovala též na mezi
národních vědeckých konferencích ve Wol
fenbüttelu, Bochumi, Výmaru, Salcburku, 
Praze a Liberci. V roce 2007 vydala stěžejní 
publikaci Dějiny pedagogiky.
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LITERÁRNÍ PONDĚLÍ 

Texty z Lidových novin  

1936–1938

Václav Černý

Jméno Václava Černého je v období třicátých 
a  čtyřicátých let spojováno především s Kri
tickým měsíčníkem, jenž však nebyl jediným perio- 
dikem, ve kterém autor mohl soustavně a pra-
videlně otiskovat své kritické stati. V Lidových 
novinách dostal v letech 1936–1938 jako vedou-
cí kritické rubriky Literární pondělí prostor pro 
prezentaci svých stanovisek a soudů. Mezi tex-
ty otištěnými v Lidových novinách nenajdeme 
pouze recenze nebo kritiky – Černý psal i infor-
mační poznámky o událostech v české a zahra-
niční kultuře (výstavy, divadelní představení, 
připravované knihy), glosoval literární a spole-
čenské dění, stručnými medailonky připomínal 
zapomenuté básníky. Především se ale zamě-
řoval na soudobou českou literaturu – vyhra-
dil si všechna význačná domácí jména třicátých 
let. Reflektoval tak většinu dobové knižní pro-
dukce básnické (V. Holan, V. Nezval, V. Závada, 
F. Halas ad.) i prozaické (J. Čapek, E. Hostov-
ský, I. Olbracht, J. Weil, J. Čep ad.). Paralelně 
s českou literaturou sledoval rovněž francouz-
ské kulturní dění. Psal jak o tamních knižních 
novinkách, tak o jejich českých překladech, 
upozorňoval nejen na beletrii, ale také na od-
borné příspěvky v literárních revuích. V oblasti 
prózy cítil Václav Černý vyjádření dobové atmo-
sféry především v cyklických románech, z nichž 
román -řeku Lidé dobré vůle Julese Romainse sle-
doval v Lidových novinách díl po dílu. Občanská 
válka ve Španělsku podnítila jeho úsilí o pro-
pagaci španělské kultury, opakovaně zmiňoval 
jména jako Antonio Machado, Federico García 
Lorca, José Ortega y Gasset či Miguel de Una-
muno, ale také se vztahoval k nadčasovému od-
kazu Dona Quijota či básní Góngorových. Před-
kládané texty z Lidových novin tak nepřinášejí 
jen doklad Černého soustavného kritického zá-
jmu, ale vytvářejí i plastickou zprávu o české 
a evropské literatuře třicátých let.

Literární historik, překladatel a kritik Václav 
Černý (1905–1987) studoval na Carnotově lyceu 
v Dijonu, poté na Filozofické fakultě UK v Pra-
ze bohemistiku, romanistiku a filozofii. V letech 
1930–1934 byl tajemníkem Institutu slovanských 
studií v Ženevě. Po návratu se v Praze habilito-
val u F. X. Šaldy jako docent románských litera-
tur. Působil jako literární kritik mj. v Hostu, Lite
rárních novinách, Národním osvobození či Lidových 
novinách, vedle toho vyučoval na středních ško-
lách. Roku 1938 byl jmenován mimořádným pro-
fesorem romanistiky na Masarykově univerzitě 
v Brně, v roce 1945 profesorem obecné a srovná-
vací literatury na Filozofické fakultě UK. V letech 
1938–1942 a 1945–1948 řídil umělecko -kritickou 
revue Kritický měsíčník. Během druhé světové vál-
ky se aktivně zapojil do protinacistického odbo-
je, od konce roku 1944 byl vězněn. Po osvobo-
zení vyučoval na Filozofické fakultě UK v Praze, 
v roce 1950 mu byla pedagogická činnost zne-
možněna, v září 1952 byl obviněn z protistátní 
činnosti, zatčen a souzen, v roce 1953 osvobozen. 
Byl však nadále perzekvován, pracoval na pod-
řadných místech v Kabinetu pro moderní filolo-
gii ČSAV, od roku 1960 byl zaměstnán v Archivu 
ČSAV. V roce 1968 se jako profesor vrátil na Filo-
zofickou fakultu UK, ale už roku 1970 byl odvo-
lán a poslán do důchodu. Během normalizace 
nemohl veřejně působit ani publikovat; své tex-
ty uveřejňoval v exilu a samizdatu. Od devade-
sátých let jsou soustavně vydávány jeho práce vě-
decké i publicistické (např. Tvorba a osobnost I a II, 
1992 a 1993; Paměti I–III, 1992–1994; Eseje o čes
ké a slovenské próze, 1994; V zúženém prostoru, 1994; 
Skutečnost svoboda, 1995; Soustavný přehled obecných 
dějin literatury naší vzdělanosti I–IV, 1996–2009).

ISBN 978-80-7308-580-3

Dosud vyšlo:

Literární pondělí. Texty z Lidových novin 
1936–1938
Václav Černý

FF UK Praha 2015 | ISBN 978-80-7308-580-3 | 336 stran česky | 
resumé anglicky | 330 Kč

Jméno literárního historika, překladatele a kritika Václava 
Černého je ve třicátých a čtyřicátých letech spojeno především 
s Kritickým měsíčníkem, který však nebyl jediným periodikem, 
ve kterém autor mohl soustavně a pravidelně otiskovat své 
kritické stati. V Lidových novinách dostal v letech 1936–1938 
jako vedoucí kritické rubriky „Literární pondělí“ prostor pro 
prezentaci svých stanovisek a soudů. Mezi texty otištěnými 
v Lidových novinách nenajdeme pouze recenze nebo kritické 
stati – Černý psal i informační poznámky o událostech v české 
i zahraniční kultuře (výstavy, divadelní hry, připravované 
knihy), glosoval literární a společenské dění, stručnými me‑
dailonky připomínal zapomenuté básníky. Především se ale 
zaměřoval na soudobou českou literaturu – vyhradil si všechna 
význačná domácí jména třicátých let. Paralelně s českou lite‑
raturou sledoval rovněž francouzské kulturní dění. Psal jak 
o tamních knižních novinkách, tak o jejich českých překladech, 
upozorňoval nejen na beletrii, ale také na odborné příspěvky 
v literárních revuích. Předkládané texty z Lidových novin tak 
nepřinášejí jen doklad Černého soustavného kritického zájmu, 
ale vytvářejí i plastickou zprávu o české a evropské literatuře 
třicátých let.

MNEMOSYNE

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

SÉMANTIKA

Úvod do textové teorie  

Françoise Rastiera

Tomáš Koblížek

Interpretační sémantika je teorií textu čer
pající ze strukturalistické a hermeneutické 
tradice. Na jedné straně se v ní předpokládá, 
že význam každé výpovědi závisí na jazyko
vém systému, který mluvčí svou promluvou 
realizuje. Na druhé straně je v ní zohledněn 
fakt, že význam je určován jedinečným kon
textem, do nějž je výpověď zasazena, a kon
krétní formou jejího uspořádání. V tomto 
ohledu je přístup interpretační sémantiky 
vhodný pro analýzu a výklad literárních tex
tů. Právě význam literárního díla nezřídka 
krystalizuje v napětí mezi obecnými pravi
dly jazyka a jejich zvláštním, situačně zakot
veným uplatněním.

François Rastier (*  1945) je francouzský lin
gvista a hlavní představitel interpretačního 
přístupu v sémantice. Principy své teorie shr
nuje ve dvou knihách: Interpretační sémantika 
(1987) a Smysl a textualita (1989).

Tomáš Koblížek (*  1982) je pracovníkem 
Filosofického ústavu AV ČR. Zabývá se filo
sofií jazyka, filosofií literatury a kantovskou 
estetikou. Je autorem dvou monografií: Fe-
nomén fikce. Příspěvek k fenomenologii literatu-
ry (2010) a Nová poetika. Kapitola z francouz-
ského myšlení o literatuře (2012).

ISBN 978–80–7308–578–0
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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

Interpretační sémantika. Úvod do textové 
teorie Françoise Rastiera
Tomáš Koblížek

FF UK Praha 2015 | ISBN 978-80-7308-578-0 | 204 stran česky | 
resumé anglicky | 225 Kč

Interpretační sémantika je teorií textu čerpající ze strukturali‑
stické a hermeneutické tradice. Na jedné straně se v ní předpo‑
kládá, že význam každé výpovědi závisí na jazykovém systému, 
který mluvčí svou promluvou realizuje. Na druhé straně je v ní 
zohledněn fakt, že význam je určován také jedinečným kon‑
textem, do nějž je výpověď zasazena, a konkrétní formou jejího 
uspořádání. V tomto ohledu je přístup interpretační sémantiky 
vhodný pro analýzu a výklad literárních děl, nakolik je jejich 
smysl přímo odvislý od jejich struktury a nakolik se často 
odkrývá pouze při zohlednění zvláštních kontextových vazeb. 
François Rastier (*1945), hlavní představitel interpretačního 
přístupu v sémantice, je francouzský lingvista. Principy své 
teorie shrnuje ve dvou knihách: Interpretační sémantika (1987) 
a Smysl a textualita (1989).

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

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 uspořádání, jeho duchovním a sociálním zalo‑
žení 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 
definovat – často polemicky a zpravidla s  tragickým histo‑
rickým vyústěním – ideu integrity v napětí mezi svébytností 
uměleckého vyjádření a jeho filozofickým, náboženským nebo 
politickým pozadím. Východiskem tu jsou diskuse o podobě 
moderního umění, jeho ideovém založení, estetických promě‑
nách a vztahu k sociálním a politickým otázkám, jak je kladla 
levicová avantgarda v polemikách s tradicionálně či konzer‑
vativně založenými kritiky a uměleckokritickými 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 rozvíje‑
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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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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

obalka.indd   1 06/03/14   16:02

ním těchto úvah, jak je patrné např. v díle Jakuba Demla, Josefa 
Hory, Vítězslava Nezvala, Konstantina Biebla, Josefa Kostohry‑
ze, 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 modelování 
integrálního životního postoje či pocitu v době, v níž převa‑
žovala skepse, obezřetnost k ideologickým výzvám, ale také 
důvěra v povahu lyriky, jež obnovuje vytrácející se perspektivu 
integrity – klíčového životního a tvůrčího horizontu.

Německá inspirace v díle Gérarda de Nerval
Eva Blinková Pelánová

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 identifikuje intertex‑
tové 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. Monografie 
odhlíží od psychobiografického klíče a naopak se soustřeďuje 
na kulturní vklad německých textů, které Nerval znal – pře‑
devším 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 Hoffmannovým povídkám.

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

FF UK Praha 2014 | ISBN 978-80-7308-492-9 | 192 stran česky | 
resumé anglicky | z angličtiny 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, 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, 
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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.

zabývá se jejím vznikem a formováním, jakož i okruhem je‑
jích 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 ak‑
tivity následující první veřejné vystoupení Osmy v roce 1907. 
Autor rozebírá umělecké postupy, názory a cíle, které skupina 
sdílela na své cestě k modernosti. S přihlédnutím k aspektům 
v její historii, které ještě nebyly v úplnosti zdokumentovány, 
věnuje pozornost vztahu mezi Osmou a veřejností, resp. praž‑
skými 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.

S použitím kalendáře. K bezručovské 
textologii Oldřicha Králíka
Michal Kosák

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 chro‑
nologickém sledu etablování a proměny textologických kon‑
ceptů a edičních postupů Oldřicha Králíka (1907–1975). Ústřed‑
ní problematika je spojena s pojmy Králíkovy „stratigrafie“, 
synchronie a diachronie či genetické metody. Předpokladem 
Králíkova přístupu je časová atribuce a otázky datace Bezručo‑
va díla, jejich prostřednictvím problematika synchronie a dia‑
chronie 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 
definovala předmět svého zájmu, snažila se určit své postavení 
mezi ostatními vědními disciplínami, především lingvistikou, 
filologií a literární vědou, ale i svůj poměr např. k historiografii. 
Došla též k formulacím základních pracovních postupů. Spory 
se odehrávaly nejen na domácím kolbišti, ale přerostly pro‑
střednictvím 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.
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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.

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

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

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 vydavatelského zákona v roce 1949 až do vzni‑
ku Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 
v roce 1953. Tehdy došlo k takové centralizaci řízení, jaká umož‑
nila aplikovat na vydavatelskou činnost ideologické a výrob‑
ní normy, jejichž prostřednictvím prosazovala komunistická 
strana svůj zájem v oblasti vydávání knih a jejich distribuce. 
Na pozadí záznamů ze zasedání ediční rady uvedené institu‑
ce je pak v knize ukázáno, jak se systém řízení podle norem 
uplatňoval v nakladatelské praxi.

Fyziognomie psaní. V záhybech literárního 
ornamentu
Tomáš Jirsa

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 orna‑
mentem. Propojuje tak literárněteoretickou a literárněhis‑
torickou 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 figura 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 filozofické reflexe, ukazuje paralely mezi zákonitostmi lite‑
rárního 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 lite‑
ratury 20. století (Franz Kafka, Rainer Maria Rilke, Hugo von 
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NejeN 

jazykem českým

Studie o vícejazyčnosti 

v  l i teratuře

Petr Mareš

Shromážděné studie se v  návaznosti na dří-
vější autorovu monografii „Also: nazdar!“  Aspek- 
 ty textové vícejazyčnosti (2003) zaměřují na 
pro blematiku vztahů mezi češtinou a cizími 
jazyky ve vybraných dílech novodobé čes ké 
literatury. První z  textů si všímá uplatnění 
němčiny a slovenštiny v próze Boženy Něm-
cové. Následuje interpretace funkcí cizích 
jazyků v poezii Vladimíra Holana. Nejvíce 
pozornosti je věnováno próze druhé polo-
viny 20. století a počátku století jedenadva-
cátého. Vladimír Körner a  Ladislav Fuks 
reprezentují spisovatele, kteří cizí jazyky vy-
užívají jako prostředek charakterizační i  ja-
ko nositele vyhraněných hodnot. Na čtyřech 
příkladech (Jáchym Topol, Jan Vrak, Petra 
Hůlová, Bára Gregorová) jsou pak ukázány 
osobité způsoby zacházení s vícejazyčností 
v  současných, postmodernismem ovlivně-
ných prozaických dílech. V závěrečné části 
souboru je mj. podán přehled výzkumů ví-
cejazyčnosti v literatuře.
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Prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (* 1954), vy-
studoval na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze český jazyk a německý ja-
zyk. V  roce 1979 se zde stal pracovníkem 
katedry českého a slovenského jazyka (nyní 
Ústav českého jazyka a teorie komunikace). 
Zabývá se problematikou stylu, výstavby 
textu a komunikace (především ve spojitos-
ti s uměleckou literaturou) a otázkami vzta-
hů mezi verbální a neverbální komunikací. 
Mj. publikoval: Styl, text, smysl. O slovesném 
díle Josefa Čapka (1989), Text a  komunikace. 
Jazyk v  literárním díle a  ve filmu (s  Alenou 
Macurovou, 1993), Publicistika Josefa Čapka 
(1995), „Also: nazdar!“ Aspekty textové víceja-
zyčnosti (2003).

isbn 978 ‑80 ‑7308 ‑394 ‑6

Vědecký realismus  

a literatura

Česká teorie,  krit ika  

a l i terární  historie  

v  letech 1883 –1918

Annalisa Cosentino

Studie, publikovaná poprvé v italštině v ro-
ce 1999, sleduje několik klíčových tenden-
cí v  procesu utváření moderní české kri-
tiky a  literární historiografie na přelomu 
19. a 20. století (1883–1918). Poukazuje na 
vzájemné působení estetického myšlení, li-
terární kritiky a  historického studia litera-
tury především ve vztahu k  problému re-
alismu. Interpretace dějin české literatury, 
kterou na přelomu 19. a  20. století poda-
la takzvaná „Vlčkova škola“ (neboli „pozi-
tivistická škola“ či škola „vědeckého reali-
smu“ masarykovského ražení), si udržela 
vliv velmi dlouho: v různém rozpracování 
ji najdeme ve všech proudech teorie litera-
tury i literární historie 20. století od struk-
turalismu až po marxismus.
 V  navrženém interpretačním schématu 
jsou vyčleněny určité faktory, které byly ur-
čující pro utváření a zejména pro následný 
rozvoj literární kritiky a historiografie. Jevy, 
jež jsou samy o sobě významné (například 
rozvoj esejistického žánru nebo vytváře-
ní katolického modernismu), se z hlediska 
perspektivy této práce jako druhotné neko-
mentují.
 Stejným kritériem se řídil výběr osob-
ností, jimiž se studie zabývá podrobně-
ji, se zvláštním ohledem k první fázi jejich 
tvorby: T.  G. Masaryk, F. X. Šalda, Ar-
ne Novák, Otokar Fischer. Kapitolu o  po-
sledně jmenovaném otiskla autorka v dvou-
měsíčníku Česká literatura už v  roce 1997 
(přel. D. Hodrová), nyní vychází celá prá-
ce v překladu Z. Obstové.
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Prof. Annalisa Cosentino (*1964), vystu-
dovala českou a  ruskou filologii na filozo-
fické fakultě římské univerzity La Sapienza, 
doktorské studium ze srovnávací slovanské 
literatury absolvovala na univerzitě v Milá-
ně. Na univerzitách v Udine (kde také spo-
luvytvářela programy středoevropských 
studií) a v Římě vyučuje českou literaturu 
a  literární překlad. Spolupracuje s odbor-
nými bohemistickými a slavistickými časo-
pisy (v Praze to je Slovo a smysl). Pro reflexi 
a překlady děl ze středoevropských litera-
tur založila v udinském nakladatelství Fo-
rum edice Lezioni e letture a  Oltre a  v  be-
nátském nakladatelství Marsilio edici Gli 
Anemoni, která se bude věnovat středoev-
ropským klasikům.
 Ke  40. výročí pražského jara uspořáda-
la výstavu Praga da una primavera all’altra: 
1968–1969 (Praha od jednoho jara k druhé-
mu: 1968–1969), jež se v  roce 2009 kona-
la v Římě a v Udine u příležitosti českého 
předsednictví EU.
 Do italštiny přeložila mj. výbory z  čes-
ké barokní poezie a prózy (Estasi e sgomen-
to, 1997, Le tempeste dell’ira, 2001) a z textů 
J. A. Komenského (Scritti teologici e artisti-
ci, 1999, vše s Alenou Wildovou), řadu próz 
B. Hrabala (jehož Opere scelte /Vybrané spi-
sy/, vydané v edici I Meridiani Mondado-
ri v  roce 2003, spoluredigovala a  napsala 
k nim komentář), básně J. Skácela (Il colo-
re del silenzio, 2004) nebo dvě hry V. Hav-
la (2007 a 2010). Do mondadoriovské pres-
tižní řady připravuje komentované Vybrané 
spisy J. Haška, které kromě kratších próz 
přinesou její nový překlad Osudů dobrého 
vojáka Švejka.

isbn 978 ‑80 ‑7308 ‑373‑1

Hofmannsthal, Samuel Beckett) a dvou ukázek schizofrenního 
psaní (Louis Wolfson a Blanche T.) z hlediska afinity literární 
řeči a konkrétních ornamentálních projevů. Inspirována svůd‑
ným i nebezpečným rytmem ornamentálních křivek ukazuje 
tato kniha psaní jako tvořivý pohyb řeči, jenž volně prochází 
mezi literaturou a vizualitou.

Nejen jazykem českým. Studie 
o vícejazyčnosti v literatuře
Petr Mareš

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

Soubor studií, který navazuje na autorovu monografii „Also: 
nazdar!“ (2003), zahrnuje řadu interpretací uplatnění víceja‑
zyčnosti 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 specifickou situaci v poezii (zvláště 
Vladimír Holan). Zároveň jsou na vybraných textech ověřovány 
a dále rozpracovávány teoretické aspekty problematiky.

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

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 definici literární kritiky a historiografie. Práce pojednává 
o formování novodobých literárních disciplín – zhruba od roku 
1883 do roku 1918 – a pokouší se určit specifické rysy období, 
z něhož vyšly vlivné vědecké směry, například pražský struk‑
turalismus. Interpretace souvislostí a kontextu ukazuje hlavně 
na plodnou součinnost estetiky, literární kritiky a literární 
historiografie. 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, zakladatele české literární kritiky; Arne 
Nováka, autora monumentálních Přehledných dějin literatury 
české; Otokara Fischera, literárního kritika a historika, zakla‑
datele české psychoanalytické kritiky.
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Máchovské interpretace
Michal Charypar
FF UK Praha 2011 | ISBN 978-80-7308-331-1 | 211 stran česky | 
resumé anglicky | 240 Kč

Echa expresionismu. Recepce německého literárního hnutí 
v české avantgardě (1910–1930)
Eva Jelínková
FF UK Praha 2010 | ISBN 978-80-7308-305-2 | 405 stran česky | 
resumé německy | 370 Kč

Píšící Minervy. Vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky
Libuše Heczková
FF UK Praha 2009 | ISBN 978-80-7308-282-6 | 403 stran česky | 
resumé anglicky | 340 Kč

Normalizace na pražské filozofické fakultě (1968–1989). 
Vzpomínky
František Černý
FF UK Praha 2009 | ISBN 978-80-7308-276-5 | 239 stran česky | 
resumé anglicky | 230 Kč

Chvála blbosti
Annalisa Cosentino

Italská literatura v Čechách a na Slovensku
Jitka Křesálková

Ladislav Fuks: Vévodkyně a kuchařka – zjevení biedermeieru?
Ladislava Součková

Otevřená hra. Studie z let 2001–2015
Hana Šmahelová

Česko ‑italské vztahy: Korespondence Jindřicha 
Chalupeckého s Arturem Schwarzem
Susanna Horvatovicová (ed.)

Připravujeme:
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Text o myšlení nabízí tři různé, byť vzá-
jemně související interpretace toho, jak lze 
a nelze myslet, které vycházejí z podrob-
ného čtení Bernhardovy novely Chůze a ro-
mánů Staří Mistři a Mýcení. Thomas Bern-
hard nikde přesně neříká, co znamená 
myslet. Přitom o myšlení, o rozumnosti 
a nerozumnosti a o dalších činnostech, 
které jsou s myšlením spojeny (pozorování, 
umění, pohyb), neustále mluví. A když 
o nich právě nemluví, užívá jich způso-
bem odpovídajícím tomu, jak o nich mluví 
jinde. Pohybuje se obratně na hranici my-
šlení a šílenství, přesnosti a rozplizlosti, 
pravdy a pojmového mlžení.
První interpretace poukazuje na to, že 
pravdu nelze úplně dosáhnout kladením 
si otázek, protože ty nikdy nekončí. Lid-
ské poznání je omezené a neschopnost 
tuto omezenost přijmout končí pomatením. 
Druhá interpretace se věnuje popisu po-
zorování. Pozorovat znamená přejímat de-
taily cizích postojů a myšlenek, a tudíž se 
vlastnímu myšlení vyhýbat. Třetí interpre-
tace se týká postavy vypravěče a zacházení 
s časovostí. O myšlení se podle této inter-
pretace v románech nic neříká: je potřeba 
myslet, ne o tom mluvit. Myšlení je pohy-
bem mezi myšlením a nemyšlením, proto je 
uměním. Postavou, která je s tímto myšle-
ním spjatá, je čtenář sám.

Daniela Šterbáková, Ph.D. (*  1985) vy-
studovala filozofii na Ústavu filozofie a re-
ligionistiky Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze, kde také obhájila dizer-
tační práci věnovanou problému vnímání 
ticha u Johna Cage a  Roye Sorensena. 
V současné době se věnuje otázkám filozo-
fie vnímání.
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MYSLET

Komentář  

k novele Chůze  

a románům  

Staří  mistři  a  Mýcení  

Thomase Bernharda

Daniela Šterbáková

ISBN 978–80–7308-592-6

Dosud vyšlo:

Myslet. Komentář k novele Chůze a románům 
Staří mistři a Mýcení Thomase Bernharda
Daniela Šterbáková

FF UK Praha 2016 | ISBN 978-80-7308-592-6 | 100 stran česky | 
resumé anglicky | 175 Kč

Text o myšlení nabízí tři různé, byť vzájemně související in‑
terpretace toho, jak lze a nelze myslet, které vycházejí z po‑
drobného čtení Bernhardovy novely Chůze a románů Staří 
Mistři a Mýcení. Thomas Bernhard nikde přesně neříká, co 
znamená myslet. Přitom o myšlení, o rozumnosti a nerozum‑
nosti a o dalších činnostech, které jsou s myšlením spojeny 
(pozorování, umění, pohyb), neustále mluví. A když o nich 
právě nemluví, užívá jich způsobem odpovídajícím tomu, jak 
o nich mluví jinde. Pohybuje se obratně na hranici myšlení 
a šílenství, přesnosti a rozplizlosti, pravdy a pojmového mlžení. 
První interpretace poukazuje na to, že pravdy nelze úplně do‑
sáhnout kladením si otázek, protože ty nikdy nekončí. Lidské 
poznání je omezené a neschopnost tuto omezenost přijmout 
končí pomatením. Druhá interpretace se věnuje popisu po‑
zorování. Pozorovat znamená přejímat detaily cizích postojů 
a myšlenek, a tudíž se vlastnímu myšlení vyhýbat. Třetí in‑
terpretace se týká postavy vypravěče a zacházení s časovostí. 
O myšlení se podle této interpretace v románech nic neříká: 
je potřeba myslet, ne o tom mluvit. Myšlení je pohybem mezi 
myšlením a nemyšlením, proto je uměním. Postavou, která je 
s tímto myšlením spjatá, je čtenář sám.

TRIVIUM

Ediční řada pro práce oborů filologických a filozofických, 
řídí doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
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Mirjam Fried(ová) získala doktorát z obec- 
né lingvistiky na UC Berkeley, kde mezi 
lety 1998–2001 působila jako odborná asis-
tentka. V letech 2001–2008 přednášela na 
univerzitě v Princetonu, od roku 2011 pak 
působí na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy. Její výzkum je zaměřen na rozvíjení 
konstrukčně -gramatického přístupu k jazy-
kové analýze, zejména v souvislosti s teore-
tickými otázkami spojenými s kognitivním 
a komunikačním ukotvením gramatického 
systému a jeho proměnlivosti. Má obsáhlou 
publikační, editorskou, přednáškovou a pe-
dagogickou činnost doma i v zahraničí, je 
členkou mnoha významných mezinárodních 
učených společností.

Publikace představuje první systematický 
rozbor funkčního vývoje staročeských par-
ticipií přítomných složených. Podrobná 
kvalitativní analýza, podepřená i kvanti-
tativními pozorováními jejich distribuce 
v konkrétních kontextech, vychází z au-
tentického textového materiálu a zaměřuje 
se na vztah mezi predikativní a atributivní 
funkcí. V centru pozornosti jsou principy 
vzájemného přizpůsobování mezi mor-
fosémantickou strukturou dané jednotky 
a širším syntaktickým i sémantickým kon-
textem, ve kterém je použita. Postupné 
směřování ke gramaticky vyhraněnému vy-
jadřování atributivnosti je zkoumáno z hle-
diska gramatikalizačních a konstrukciona-
lizačních procesů, s využitím pojmového 
a analytického aparátu konstrukční grama-
tiky. Tím je celá práce zasazena do nejno-
vějších teoretických přístupů v zachycování 
dynamické podstaty jazyka, jejichž cílem 
je směřovat ke kognitivně přesvědčivému 
vysvětlení principů, na kterých stojí vznik 
nových gramatických kategorií a pozvolná 
gramatická reorganizace.

KONTEXTOVÉ  

FAKTORY  

VE VÝVOJI  

GRAMATICKÝCH 

KATEGORIÍ

Mirjam Fried

ISBN 978-80-7308-570-4

Marcus Terentius Varro (116–27 př. Kr.) byl 
jednou z nejvlivnějších postav římské kul-
turní historie. Přestože se z jeho díla souvisle 
dochovalo jen velmi málo – tři knihy spisu 
Res rusticae a šest knih (z původních dva-
ceti pěti) ze spisu De lingua Latina –, máme 
o něm poměrně jasnou představu díky se-
znamu zpracovanému sv. Jeronýmem, který 
čítal 36 Varronových děl o 486 knihách. Jero-
ným přitom sám dodává, že seznam je nekom-
pletní, a dnes je obecně přijímáno, že celkový 
počet Varronových knih převyšoval 600.

Varro se ve svých dílech dotkl snad všech 
oblastí lidské činnosti. Z hlediska pozdějšího 
ohlasu měla mimořádný význam Varronova 
encyklopedie Disciplinae, soubor devíti knih 
obsahujících znalosti z vědních oborů grama-
tiky, dialektiky, rétoriky, geometrie, aritmetiky, 
astrologie, hudby, medicíny a architektury; na 
jeho základě, po vypuštění posledních dvou 
jmenovaných oborů, se posléze ustavil stře-
dověký vzdělávací systém „sedmi svobodných 
umění“ (septem artes liberales).

Největší část Varronova díla představo-
valy však práce v širokém smyslu antikvářské. 
Varronovým životním úkolem byla literární zá-
chrana tradic, které společenský vývoj uváděl 
v zapomenutí. K tomu patřil i zájem o histo-
rii vlastního jazyka, jejž pojímal primárně jako 
hledání původu slov, tedy jejich etymologie. 
Etymologizování Varro používal jako prostře-
dek věcného výkladu i v jiných než primárně 
jazykově orientovaných dílech a je to právě 
tato metoda, co si pozdější generace s Varro-
nem spojují především.

Lucie Pultrová (* 1974) je docentkou Ústavu 
řeckých a latinských studií Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se latin-
skou lingvistikou. Do češtiny přeložila též 
X. knihu Etymologií Isidora ze Sevilly.

Spis De lingua Latina byl z hlediska svého 
ohlasu bezpochyby nejvýznamnějším Varro-
novým dílem. Podle pozdějších svědectví 
měl celý spis původně 25 knih, jasnější před-
stavu máme však pouze o obsahu první po-
loviny celého spisu: knihy II–VII se zabývaly 
dis ciplínou etymologie, knihy VIII–XIII pak 
morfologií, přičemž vždy první trojice z kaž-  
dé šestice knih byla teoretickým úvodem do 
disciplíny, druhá trojice byla pak souborem 
konkrétních příkladů. Z první, etymologické 
šestice máme dochovánu právě onu praktic-
kou část (knihy V–VII), z druhé šestice pak 
naopak část teoretickou (VIII–X).

V V.–VII. knize spisu De lingua Latina, 
které jsou obsahem tohoto svazku, podává 
Varro etymologické výklady celkem asi 1450 
slov. Pátá kniha obsahuje výklady geografic-
kých termínů, dále jmen bohů, živých bytostí 
a nakonec nejrůznějších věcí běžné potřeby. 
Šestá kniha začíná pojmy označujícími časové 
údaje, přičemž dlouhý úsek je věnován ná-
zvům římských svátků, a pokračuje výrazy tý-
kajícími se v širokém smyslu lidského jednání. 
Sedmá kniha je pak souborem citací archaic-
kých autorů a výkladů v nich obsažených 
básnických či archaických výrazů (pro Varro-
novy vrstevníky již neznámých nebo obtížně 
srozumitelných) z oblastí, které jsou obsahem 
předchozích dvou knih.

Nejeden z Varronem vykládaných výrazů 
je hapax legomenon, o mnoha pojmech z ob-
lasti reálií nemáme žádné další verbální do-
klady než právě od Varrona, a proto má tento 
text pro současné vědy o antice v celé jejich 
šíři prvořadý význam.
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DE LINGUA LATINA  

V–VII

Marcus Terentius Varro

ISBN 978-80-7308-640-4

De lingua Latina V–VII
Marcus Terentius Varro

FF UK Praha 2015 | ISBN 978-80-7308-640-4 | 394 stran česky 
a latinsky | resumé anglicky | 370 Kč

Marcus Terentius Varro (116–27 př. Kr.) byl jednou z nejvliv‑
nějších postav římské kulturní historie. Přestože se z jeho 
díla souvisle dochovalo jen velmi málo – tři knihy spisu Res 
rusticae a šest knih (z původních dvaceti pěti) ze spisu De lingua 
Latina –, máme o něm poměrně jasnou představu díky sezna‑
mu zpracovanému sv. Jeronýmem, který čítal 36 Varronových 
děl o 486 knihách. Jeroným přitom sám dodává, že seznam 
je nekompletní, a dnes je obecně přijímáno, že celkový počet 
Varronových knih převyšoval 600. Varro se ve svých dílech 
dotkl snad všech oblastí lidské činnosti. Pro moderní klasic‑
kou filologii mají například zásadní význam jeho plautovské 
studie, z hlediska pozdějšího ohlasu je mimořádně důležitá 
Varronova encyklopedie Disciplinae. Největší část Varronova 
díla představovaly však práce v širokém smyslu antikvářské. 
Varronovým životním úkolem byla literární záchrana tradic, 
které společenský vývoj uváděl v zapomenutí. K tomu patřil 
i zájem o historii vlastního jazyka, jenž pojímal primárně jako 
hledání původu slov, tedy jejich etymologie. Etymologizování 
Varro používal jako prostředek věcného výkladu i v jiných 
než primárně jazykově orientovaných dílech a je to právě tato 
metoda, co si pozdější generace s Varronem spojují především.

Kontextové faktory ve vývoji gramatických 
kategorií
Mirjam Fried

FF UK Praha 2015 | ISBN 978-80-7308-570-4 | 182 stran česky | 
resumé anglicky | 220 Kč

Publikace představuje první systematický rozbor funkčního 
vývoje staročeských participií přítomných složených. Podrob‑
ná kvalitativní analýza, podepřená i kvantitativními pozoro‑
váními jejich distribuce v konkrétních kontextech, vychází 
z autentického textového materiálu a zaměřuje se na vztah 
mezi predikativní a atributivní funkcí. V centru pozornos‑
ti jsou principy vzájemného přizpůsobování mezi morfosé‑
mantickou strukturou dané jednotky a širším syntaktickým 
i sémantickým kontextem, ve kterém je použita. Postupné 
směřování ke gramaticky vyhraněnému vyjadřování atributiv‑
nosti je zkoumáno z hlediska gramatikalizačních a konstruk‑
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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 
pomilůj 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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ISBN 978-80-7308-547-6

„MEZI ČECHY,  

K POBOŽNÉMU ZPÍVÁNÍ  

NÁCHYLNÝMI“

Šte yerův Kancionál český,  

kanonizace hymnografické paměti  

a utváření katolické identity  

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 kancio
nálovou 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).

cionalizačních procesů, s využitím pojmového a analytického 
aparátu konstrukční gramatiky. Tím je celá práce zasazena do 
nejnovějších teoretických přístupů v zachycování dynamické 
podstaty jazyka, jejichž cílem je směřovat ke kognitivně pře‑
svědčivému vysvětlení principů, na kterých stojí vznik nových 
gramatických kategorií a pozvolná gramatická reorganizace.

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

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 nejvydá‑
vanějším 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 výpově‑
di o literárním životě doby svého vzniku i doby své recepce, 
o podílu hymnografie ve vernakulárním jazyce na utváření 
laické zbožnosti i konfesijní identity apod. Šteyerovu zjevnou 
snahu prezentovat shromážděný písňový fond jako doklad sta‑
robylé „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 hymnografie, ke studiu podílu českých kancionálů na 
konstituování konfesijní i národní identity a vůbec k reflexi 
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 prověři‑
la 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.
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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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ENGLISH  

COPULAR  

VERBS

A contrastive  

corpus-supported  

view 

Markéta Malá

ISBN 978-80-7308-509-4

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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ARIADNINO

Podoby    

f i lologického 

podnětu  

l i terární  vědě –  

pocta J iř ímu Opelíkovi 

Uspořádal Daniel Vojtěch

ISBN 978-80-7308-514-8

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 filologie jako spolehlivé 
průvodkyně labyrintem moderního světa, stále složitějšího 
a nepřehlednějšího, sleduje dvojí záměr: 1. Na několika kon‑
krétních současných literárněvědných analýzách ukázat re‑
flexe filologické 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 filologicky školeného badatele v původním slova smyslu, 
tj. ve smyslu spojitosti zkoumání slovesných děl v rozměru 
jazykovém, ale přinejmenším i filozofickém a historickém. 
Tematické a myšlenkové (interpretační, metodologické) pod‑
něty jeho prací přiměly zúčastněné autory, aby způsobem, jaký 
jim nejlépe vyhovuje, konkretizovali svůj vztah k oboru v jeho 
filologickém založení.

English Copular Verbs. A contrastive 
corpus ‑supported view
Markéta Malá

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

Práce podává kontrastivní pohled na anglická sponová slo‑
vesa a jejich české překladové 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 jednotlivých anglických sponových sloves i je‑
jich postavení mezi jinými jazykovými prostředky, které se 
užívají k vyjádření týchž funkcí.
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Jezuitské školské drama je nejméně známou 
součástí jezuitského divadla. Pod pojmem 

„školské drama“ chápe autorka divadelní 
akce provozované studenty nebo žáky, kte-
ré mají své pevné místo v průběhu školní-
ho roku a/nebo je jedním z jejich hlavních 
účelů předvést, jakých dosáhli studenti po-
kroků, především co se týče vystupování na 
veřejnosti a ovládání latiny. Těžištěm práce 
je rozbor těchto her, a to jak z hlediska stav-
by (pozornost je přitom věnována i tzv. ne-
dějovým částem, tedy prologům, epilogům 
a chorům), tak obsahu. Díky dochovaným 
synopsím a  šedesáti osmi kompletním tex-
tům her z  pražských kolejí  – Klementina, 
koleje na Novém Městě a  gymnázia na 
Malé Straně, si můžeme udělat alespoň při-
bližnou představu o tom, jak vypadaly hry 
provozované v první polovině 18. století na 
pražských jezuitských gymnáziích.

Mgr. Magdaléna Jacková, Ph.D. (* 1976), 
vystudovala obory latina, francouzština 
a divadelní věda na FF UK. Od r. 2003 
je pracovnicí Kabinetu pro studium čes-
kého divadla Institutu umění – Divadel-
ního ústavu Praha a od r. 2011 také Ústavu 
pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Vě-
nuje se výzkumu barokního řádového di-
vadla v  českých zemích, a  to především 
jezuitského školského divadla, o  němž 
publikovala řadu studií. Mj.  je autor-
kou některých hesel v knize Starší divadlo 
v českých zemích do konce 18. století, která je 
jedním ze svazků České divadelní encyklope-
die. Spolupracuje také s divadelním spol-
kem Lauriger, který se v posledních letech 
specializuje právě na uvádění latinských 
barokních her.
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jako škola ctnosti 

a zbožnosti 

jezuitské školské drama v Praze  

v  první  polovině 18.  století

Magdaléna Jacková

isbn 978-80-7308 -360-1

Kniha Tropus, symbol, figura vůbec poprvé v čes
kém prostředí podrobněji představuje  osobnost 
a  filosofii židovského pokantovského myslite
le Salomona Maimona (1753–1800). Autorka 
v chronologickém pořadí interpretuje jeho díla, 
v  nichž se zabývá filosofií jazyka, a  soustře
ďuje se při tom na úvahy o  tropech a metafo
ře. Maimonovy názory pak srovnává s přední
mi předkantovskými osvícenskými osobnostmi 
(Ch. Wolff, J. G. Sulzer). Další část studie je 
věnována proměnám Maimonových stanovisek 
a výkladu termínů symbol a figura, k nimž se 
později přesunulo těžiště jeho úvah. Oba feno
mény autorka představuje na myšlenkovém 
pozadí dobového filosofického užití a epochy, 
která bezprostředně následovala a  jež bývá 
charakterizována jako Goethezeit.

Mgr. Lucie Pargačová, Ph.D. (* 1980), vystu
dovala estetiku na FF UK, na univerzitách 
v Kostnici a v Klagenfurtu studovala němec
kou filologii a literaturu. V Praze pak pokra
čovala doktorským studiem, které v roce 2011 
završila obhajobou disertační práce Tropus, 
symbol, figura. Příspěvek k  filosofii jazyka 
Salomona Maimona (Mezi Kantem a obdo
bím raného romantismu), jež se právě dostává 
do rukou čtenářům. Během studia autorka 
absolvo vala řadu badatelských stáží, zejména 
v Herzog August Bibliothek ve Wolfenbüttelu 
a na katedře filosofie v Lipsku. V současné době 
pracuje jako odborná asistentka FaVU VUT 
v Brně. Věnuje se kritice výtvarného umění 
(v časopise Ateliér) a připravuje překlad Mai
monovy autobiografie.
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Tropus, symbol, figura

příspěvek k f i losofi i  jazyka 

salomona maimona

Lucie Pargačová

isbn 978-80-7308 -397-7

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

FF UK Praha 2011 | ISBN 978-80-7308-397-7 | 176 stran česky | 
resumé anglicky, německy | 210 Kč

Práce Tropus, symbol, figura vůbec poprvé v českém prostředí 
podrobněji představuje osobnost a filosofii židovského po‑
kantovského myslitele Salomona Maimona (1753–1800). Au‑
torka v chronologickém pořadí interpretuje jeho díla, v nichž 
se zabývá filosofií jazyka, a soustřeďuje se při tom na úvahy 
o tropech a metafoře. Maimonovy názory pak srovnává s před‑
ními předkantovskými osvícenskými osobnostmi (Ch. Wolff, 
J. G. Sulzer). Další část studie je věnována proměnám Maimo‑
nových stanovisek a výkladu termínů symbol a figura, k nimž 
se později přesunulo těžiště jeho úvah. Oba fenomény autorka 
představuje na myšlenkovém pozadí dobového filosofického 
užití a epochy, která bezprostředně následovala a bývá cha‑
rakterizována jako Goethezeit.

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

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 několikasvaz‑
kovém 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 před‑
vést, 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. nedějovým částem, tedy prologům, epi‑
logům 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 jezuit‑
ských gymnáziích.
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Soubor studií zahrnuje ve třech oddílech 
hlavní témata současné estetiky, problémy 
filmové teorie a analýzy konkrétních filmo-
vých děl. Estetické koncepty typu mimésis, 
vznešena, psychické distance a problémy 
emocí ve fikci, narativní události i role ima-
ginace v estetickém prožitku se „přelévají“ 
do filmologické sekce, kde napomáhají ne-
triviálnímu traktování otázek žánrové kla-
sifikace, divácké participace a estetické re-
cepce filmového narativu. Třetí analytická 
část přináší rozbory konkrétních filmů 
a vychází z předchozích studií se záměrem 
demonstrovat přínosnost současné estetiky 
pro filmovou teorii i kritiku.

Prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. (1951), 
vystudoval estetiku na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy a od roku 1990 zde pů-
sobí na katedře estetiky (od roku 1994 jako 
její vedoucí). Šíři odborných zájmů čás-
tečně vymezují dosud publikované mo-
nografie: Temporalita metafory (1993), Čas 
v  možných světech obrazu (1994), Mimé-
sis – Fikce – Distance (1996 a 2002), Estetika. 
Úvod do současnosti tradiční disciplíny (2001), 
Juraj Jakubisko (s Peterem Michalovičem, 
2005), Znaky, obrazy a stíny slov (s Pete rem 
Michalovičem, 2009), Česká estetika pří ro dy 
v středoevropském kontextu (s Karlem Stibra-
lem, Ondřejem Dadejíkem, 2009).
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Krásný stín 

Estetika a f i lm

Vlastimil Zuska

isbn 978 ‑80 ‑7308 ‑329‑8

Descartovu filosofii lze chápat jako speci fické 
přepracování tradiční metafyziky (on to-theo-

-logie). Coby vůdčí motiv tohoto přepraco-
vání vystupuje myšlenka jistoty poznávající-
ho a  jednajícího člověka – subjektu. Tento 
motiv se rozvíjí v  příslušných modalitách 
v  Descartových úvahách o  metodě, v  jeho 
přírodní filosofii i metafyzice – a charakter 
explicitního sebezajišťování nabývá v  auto-
rově praktické filosofii, kde předně získá-
vá podobu rozumové orientace metodika 
v  lidské společnosti, dále pak lidské vlády 
nad přírodou a konečně i ovládnutí vlastní 
 afektivity. 

Mgr. Richard Zika, Ph.D., absolvent stu dia 
filosofie na Filozofické fakultě Univer zity 
Karlovy v  Praze (1999 Mgr., 2007 Ph.D.), 
odborný asistent v oboru filosofie na Fakul-
tě humanitních studií Univerzity Karlovy 
v  Praze. Věnuje se novověké filosofii, pře-
devším kontinentální, a  novější fenomeno-
logii. Je autorem odborných článků, překla-
du J. G. Fichte: Základ všeho vědosloví (2007) 
a  monografie Principialita subjektu v  souvis-
losti dějin. Studie k Descartovu a Kantovu pojetí 
subjektivity (2009).
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René DescaRtes 

Metafyzika l idského dobra 

Richard Zika

isbn 978-80-7308-307-6

Kruté světlo, krásný stín. Estetika a film
Vlastimil Zuska

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 filmu“. Zpřítomňuje studie a přednášky 
na dílčí témata, především ale esteticko ‑filmové téma mo‑
nograficky sumarizuje. Autor postupuje od obecné estetiky 
k filmové teorii a dále k rozborům konkrétních filmových 
děl. V pozadí takového rozvrhu je přesvědčení, že „filozofická 
estetika“ má co říct filmové 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 představuje možný přínos obecné estetiky 
filmovému bádání. V této práci není analogie tématem, ale 
metodou analýzy.

René Descartes. Metafyzika lidského dobra
Richard Zika

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

V předkládané interpretaci autor akcentuje Descartovu by‑
tostnou tendenci po nalezení dobra lidského života, které 
spočívá v sebeurčování vykazujícím charakter sebezajišťová‑
ní, a Heideggerem inspirovanou onto ‑theo ‑logickou povahu 
takového filozofování. Pozornost věnuje Descartovu ranému 
spisu Pravidla pro vedení ducha, jeho nejmetafyzičtějšímu spisu 
Meditace o první filozofii a také Rozpravě o metodě a Vášním duše. 
Spíše než jednotlivé práce ve své posloupnosti se zde zdůrazňu‑
jí Descartova průběžná základní témata. Autor se snaží ukázat 
důsledky Descartovy volby metody jako správného postoje člo‑
věka coby rozumově ‑tělesné bytosti, tedy člověka dobré mysli, 
a rovněž pojmenovává „próté ‑filozofické“ základy této volby.
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Nové pojetí filozofie a dalších umění a věd
Nelson Goodman – Catherine Z. Elgin

Čínské myšlení zevnitř: čítanka tradičních komentářů 
ke knize Zhuangzi
David Machek

Protetické v‑ v češtině
Jan Chromý

Znakovost v českém divadle
Růžena Grebeníčková

Připravujeme:
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Revoluce

Ivan Klimeš,  Jan Wiendl (eds.)

práce filozofické fakulty univerzity karlovy

Předkládaná kniha představuje třetí výstup vý
zkumného projektu, který  – vycházeje z  umění 
a  kultury především českých zemí, ovšem na 
pozadí důsledně reflektovaných souvislostí ze
jména evropského umění a kultury 19. a 20. stole
tí  – zkoumá rozmanité projevy „totálních“ forem 
a  rámců, které provázejí éru modernity v  její 

„dlouhé“ perspektivě, tedy napříč 19.  a  20.  stole
tím. Jádro výzkumného, interdisciplinárně zalo
ženého týmu tvoří zejména historici a  teoretici 
slovesného, filmového, hudebního a  divadelního 
umění z  různorodých ústavů a  kateder Filozofic
ké fakulty Univerzity Karlovy. Jako organizující 
kritéria této monografické řady slouží iniciační 
tematická těžiště  – po  prvním svazku s  tématem 
Národ (2013) následovalo téma Válka (2014). Těžiš
těm současného svazku je téma Revoluce (2015), 
poté bude autorský tým konfrontován s tématem 
Každodennost (2016). Všechna tato témata před
stavují formativní rámce. Národ byl v prvním ze 
svazků řady chápán jako do značné míry norma
tivní společenství, jehož příslušníky spojuje celá 
řada fenoménů jako jazyk, kultura, dějiny, vý
chova. Válka, stěžejní téma druhého svazku, byla 
vnímána jako extrémní situace, v  níž státy upra
vují pravidla dosavadního řádu, omezují občany 
a silně jim zasahují do života, ovlivňují jej. Zvláště 
velké válečné konflikty ve  20.  století měly cha
rakter totální války s potenciálem završit epochu 
a  připravit půdu pro  nástup epochy nové. Revo
luce – téma přítomného svazku – je chápána jako 
dějinný zlom ve vývoji společnosti; přichází s otáz
kou konfliktu starého a  nového a  má stejně jako 
válka rozměr situační. V centru našeho zkoumání 
každodennosti se ocitnou zejména sociokulturní 
aspekty, důsledně propojené analýzami konkrét
ních uměleckých či uměleckohistorických vztahů. 
Témata každodennosti, všednosti, nabyla ve světle 
současných debat o  konfliktech (náboženské, vá
lečné, politické, privátní povahy) nové aktuálnosti. 
Společným jmenovatelem příspěvků proto budou 
právě reflexe paradoxu vyplývajícího ze  střetu 
mezi různorodými umělecky zpracovanými proje
vy každodennosti v jejich konfrontaci s totalitními 
kulturněpolitickými postupy.

Petr A. Bílek

Kamil Činátl

Jan Dobeš

Petra Hanáková

Libuše Heczková

Lukáš Holeček

Jiří Holý

Vladimír Just

Petr Málek

Petr Mareš

Luboš Merhaut

Kateřina Nová

Martin Pšenička

Kateřina Svatoňová

Michael Špirit

Barbara Topolová

Michal Topor

Václav Vaněk

Daniel Vojtěch

Josef Vojvodík

Jan Wiendl

isbn 978–80–7308–637–4
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DVA R I M M E AT I M

St ud ie pro Jiř i nu Šed i novou

Daniel Boušek, Magdalena Křížová 

a Pavel Sládek (eds.)

práce filozofické fakulty univerzity karlovy

Jiřina Šedinová (* 1946) vystudovala historii a heb‑
raistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze v době, která bádání na poli židovské kul‑
tury nepřála. Navzdory tomu se Jiřina Šedinová 
věnovala studiu raně moderní židovské historio‑
grafie a  poezii s  historickou tématikou a  dosáhla 
publikačních výsledků, jež jsou i dnes mezinárod‑
ně oceňovány. Přítomný svazek, který je věnován 
k jejím sedmdesátým narozeninám, je však přede‑
vším odrazem její pedagogické práce, jíž se začala 
věnovat poté, co se v roce 1998 habilitovala na své 
alma mater a začala zde působit. Česká hebraistika, 
zahrnující stejnojmenný obor na FF UK a v různé 
míře spřízněné obory na dalších českých a morav‑
ských univerzitách, je dnes již pevně ustaveným 
oborem do značné míry právě díky jubilantčině 
bohaté pedagogické činnosti, jakož i  jejím překla‑
datelským a  odborně ‑popularizačním aktivitám. 
Ve střední a  mladší generaci našich hebraistů lze 
jen stěží najít někoho, kdo by nebyl studentem Ji‑
řiny Šedinové, což je výmluvným důkazem jejích 
zásluh. Tento svazek, nazvaný Dvarim meatim (Pár 
slov), je jen symbolickým poděkováním jubilantce 
za její dlouhotrvající úsilí a  přáním mnoha sil do 
dalších let.

Monografie Jiřiny Šedinové o  renesančním ži‑
dovském historiku Davidu Gansovi vychází letos 
v nakladatelství Academia, stejně jako její komplet‑
ní překlad Gansovy kroniky Ratolest Davidova.

Jaroslav Oliverius

Aleš Weiss

Milan Žonca

Daniel Polakovič

Pavel Sládek

Olga Sixtová

Andrea Jelínková

Markéta Pnina Younger

Martin Borýsek

Lenka Uličná

Iveta Cermanová

Daniel Boušek

Marie Zahradníková

Hana Keymanesh

Terezie Dubinová

Jan Fingerland

Tereza Černá-Maizels

Julie Ginzberg-Ravinger

Šárka Doležalová

isbn 978–80–7308–598–8
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Dosud vyšlo:

Dvarim meatim. Studie pro Jiřinu Šedinovou
Daniel Boušek – Magdalena Křížová – Pavel 
Sládek (eds.)

FF UK Praha 2015 | ISBN 978-80-7308-598-8 (print) | 
ISBN 978-80-7308-599-5 (online: pdf) | 312 stran česky | resumé 
anglicky | 305 Kč

Soubor studií, které byly připraveny k příležitosti životního 
jubilea hebraistky Jiřiny Šedinové, představuje v kvalitativně 
rozkolísaném žánru festšriftů výjimečné dílo, jež vyniká vyso‑
kou odborností a, i přes rozmanitost témat, jistou ideovou kom‑
paktností. V naprosté většině splňují jednotlivé studie nároky 
na současný vědecký diskurz, jsou obeznámeny s prameny, 
starší i recentní sekundární literaturou a jako celek vytvářejí 
relativně soudržný přehled o různých aspektech judaistického 
bádání a o tématech, kterým se ve své profesní kariéře částečně 
věnovala i sama oslavenkyně. Knihu je možno vnímat jako 
souhrn celé jedné badatelské školy, jež je reprezentována právě 
osobou Jiřiny Šedinové.

Kultura a totalita III – Revoluce
Ivan Klimeš – Jan Wiendl (eds.)

FF UK Praha 2015 | ISBN 978-80-7308-637-4 (print) | 
ISBN 978-80-7308-638-1 (online: pdf) | 515 stran česky | resumé 
anglicky | 395 Kč

Třetí svazek Kultury a totality zkoumá rozmanité projevy „to‑
tálních“ forem a rámců, které provázejí éru modernity v její 

„dlouhé“ perspektivě, tedy napříč 19. a 20. stoletím. Revolu‑

VARIA

Ediční řada pro práce z grantových prostředků a výzkumných 
záměrů
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práce filozofické fakulty univerzity karlovy

Tato studie je příspěvkem k  problematice čtenář
ské gramotnosti romských žáků. Význam gramot
nosti pro dnešního jedince je zcela klíčový; vý
sledky výzkumů naznačují, že lidé s rozvinutými 
gramotnostními dovednostmi mají zvýšenou prav
děpodobnost, že budou mít vyšší sebevědomí, lepší 
zdravotní stav, uspokojivější zaměstnání a  vyšší 
mzdy než lidé s  nízkými gramotnostními doved
nostmi. Rizikem snížené úrovně gramotnosti jsou 
ohroženy nejčastěji osoby z  odlišného kulturního 
prostředí, nezaměstnané a  nekvalifikované osoby, 
osoby s velmi nízkým vzděláním a lidé ze sociálně 
slabých vrstev. Romští žáci patří do skupiny osob 
ohrožených tímto rizikem, a je tedy třeba nastavit 
opatření pro jeho eliminaci.

Ve studii je pozornost zaměřena především na 
dvě výzkumné otázky: (1) zda a  jak se v testu čte
nářské gramotnosti odlišují výsledky romských 
a  neromských žáků a  (2) jaké jsou faktory domá
cího a  školního prostředí, které rozvoj čtenářské 
gramotnosti romských žáků ovlivňují.

Předložená studie přináší také doporučení pro 
vzdělávací praxi i  pro další směřování výzkumů 
v této oblasti.

Kateřina Šormová je absolventkou doktorského 
studia na FF UK, obor český jazyk. V současné době 
působí jako odborná asistentka v ÚČJTK FF UK, vy
učuje zejména v  programech navazujícího magis
terského studia Učitelství českého jazyka a literatu
ry a Učitelství češtiny jako cizího jazyka, zaměřuje 
se na osvojování češtiny jako prvního a druhého ja
zyka a na jazykově znevýhodněné komunity. Spolu
podílela se na vybudování databanky jazykových 
projevů romských mluvčích češtiny ROMi. Spolu
pracuje s Ústavem jazykové a odborné přípravy UK 
jako lektorka kurzů pro učitele češtiny jako cizího 
jazyka a s Národním ústavem pro vzdělávání na ja 
zykových zkouškách pro uchazeče o trvalý pobyt.

isbn 978–80–7308–595–7
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JA K Č TOU ROMOV É

Kva nt it at iv n í  v ýz k u m 

ú rov ně č ten á řské g ra mot nos t i

rom sk ýc h žá k ů

Kateřina Šormová

ce – téma přítomného svazku – je chápána jako dějinný zlom 
ve vývoji společnosti; přichází s otázkou konfliktu starého 
a nového a má stejně jako válka (tematický rámec předchozího 
svazku) rozměr situační. Do centra zkoumání se zde dostávají 
různorodé, zejména sociokulturní aspekty, důsledně propoje‑
né analýzami konkrétních uměleckých či uměleckohistoric‑
kých vztahů ovlivněných reálným společenským revolučním 
procesem či „revoluční proměnou“ uměleckých a estetických 
východisek. Jádro výzkumného interdisciplinárně založené‑
ho badatelského týmu tvoří historici a teoretici slovesného, 
filmového, hudebního a divadelního umění z filologických, 
historických a uměnovědných ústavů FF UK.

Jak čtou Romové. Kvantitativní výzkum 
úrovně čtenářské gramotnosti romských 
žáků
Kateřina Šormová

FF UK Praha 2015 | ISBN 978-80-7308-595-7 (print) | 
ISBN 978-80-7308-596-4 (online: pdf) | 196 stran česky | resumé 
anglicky | 190 Kč

Studie je příspěvkem k problematice čtenářské gramotnosti 
romských žáků. Význam gramotnosti pro dnešního jedince 
je zcela klíčový; výsledky výzkumů naznačují, že lidé s roz‑
vinutými gramotnostními dovednostmi mají zvýšenou prav‑
děpodobnost, že budou mít vyšší sebevědomí, lepší zdravotní 
stav, uspokojivější zaměstnání a vyšší mzdy než lidé s nízkými 
gramotnostními dovednostmi. Rizikem snížené úrovně gra‑
motnosti jsou ohroženy nejčastěji osoby z odlišného kultur‑
ního prostředí, nezaměstnané a nekvalifikované osoby, osoby 
s velmi nízkým vzděláním a lidé ze sociálně slabých vrstev. 
Romští žáci patří do skupiny osob ohrožených tímto rizikem, 
a je tedy třeba nastavit opatření pro jeho eliminaci. Ve studii 
je pozornost zaměřena především na dvě výzkumné otázky: 
(1) zda a jak se v testu čtenářské gramotnosti odlišují výsledky 
romských a neromských žáků a (2) jaké jsou faktory domácí‑
ho a školního prostředí, které rozvoj čtenářské gramotnosti 
romských žáků ovlivňují. Předložená studie přináší také do‑
poručení pro vzdělávací praxi i pro další směřování výzkumů 
v této oblasti.
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„ PR I M A TO BÝ VA L O A PR I M A 

J E TO I  T E Ď! “

Memoá r y k 50.  v ý roč í  za ložen í 

k ated r y soc iolog ie  n a F F U K

Markéta Sedláčková, Jakub Mlynář (eds.)

práce filozofické fakulty univerzity karlovy

Sociologie u  nás měla po druhé světové válce po-
hnutý osud. Publikace jej zachycuje ve čtrnácti 
osobních autobiografických textech současných 
i bývalých studentů a vyučujících katedry sociolo-
gie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 
kteří na tomto pracovišti působili v  prvních de-
setiletích po jeho založení v  roce 1965. Půlstoletí 
existence katedry je jednotlivým autorkám a auto-
rům příležitostí k reflexi, hodnocení, vzpomínání 
a  vyprávění, ale nezřídka také k  odborněji ladě-
ným úvahám o dobovém a společenském kontextu, 
v němž podnikali své první sociologické kroky.

Věříme, že kniha bude zajímavým čtením ne-
jen pro zájemce o sociologii jako vědní obor, ale na- 
bídne též pozoruhodný obrázek peripetií vývoje 
československé a  české společnosti ve druhé polo-
vině 20. století, který může oslovit i  širší čtenář-
skou veřejnost.

Jiří Buriánek

Jana Duffková

Jitka Havlová

Jaromír Janoušek

Pavel Kuchař

Věra Majerová

Alena Miltová

Miloslav Petrusek

Richard Růžička

Jan Sedláček

Markéta Sedláčková

Jiřina Šiklová

Tatjana Šišková

Jiří Šubrt
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POU Ť M É HO ŽI VOTA

František Teplý

práce filozofické fakulty univerzity karlovy

Paměti kněze a  archiváře Františka Teplého při-
bližují děj v  okruhu českobudějovické diecéze, 
části jejího českého i německého venkova a města 
Jind řichova Hradce v letech 1891–1923. Jejich autor 
reflektuje z  pozice konzervativního katolíka čes-
ký i německý nacionalismus, ve sféře politiky pak 
vytváření politických subkultur rozštěpené spo-
lečnosti, v  oblasti hospodářství přináší náhled na 
první pozemkovou reformu, zemědělskou výrobu 
či výrobní a  finanční družstevnictví; největší in-
formační přínos pak leží v implicitním vyjadřování 
Teplého politického myšlení spojeného s funkcí ka-
tolického duchovního a s jeho působením v rámci 
církevní struktury.

Úvodní studie je analýzou Teplého myšlení, 
vytvořenou sledováním vnímání identity, míry po-
litické aktivity a invence. Přes životní postoje utvá-
řené ideologickou figurou selského rozumu a zalo-
žené na zjednodušených soudech a nechuti k teore-
tické rovině řešení praktických záležitostí, nemohl 
se Teplý vyhnout konfliktu mezi českým národním 
narativem a  římskokatolickou tradicí. Rozuzlení 
ideologického zápasu se promítlo do jeho historio-
grafické práce i do snah o reformu katolické církve.

František Teplý byl plodným autorem sváza-
ným s  českým venkovem, propagoval české ven-
kovské tradice stejně jako hospodářský pokrok. 
Reprezentuje svéráznou směs moderního katolic-
kého reformismu a politického konzervativismu.

František Teplý (1867–1945), regionální historik, 
archivář a  římskokatolický kněz. Od svého kněž-
ského svěcení v  roce 1891 konal duchovní službu 
postupně v  Rejštejně, Sudoměřicích u  Bechyně, 
Křeči, Nadějkově, Šebířově, Miličíně a  Mladé Vo-
žici, nakonec se stal farářem v  Hošticích u  Tábo-
ra. Duchovní službu ukončily v  roce 1909 spory 
s patronem farnosti a Teplého dějepisecké sklony. 
Novým působištěm se stal knížecí archiv Černínů 
v Jindřichově Hradci, kde jako archivář působil až 
do svého odchodu do penze v  roce 1923, strávené 
v Malenicích. Nejvýznamnějšími Teplého díly jsou 
monografická zpracování dějin měst a  obcí: sed-
misvazkové Dějiny Jindřichova Hradce (1927–1937), 
Dějiny města Volyně na Prácheňsku (1903), Paměti 
starožitného města Miličína a jeho okolí (1899), Farní 
osada Předslavice na Volyňsku (1905). Teplý svůj zá-
jem směřoval též k dějinám selského stavu a odtud 
k dějinám zemědělství: Selské bouře (1931), Chodové 
a páni z Lamingeru (1907), Příspěvky k dějinám české-
ho rybníkářství (1937) a  nespočet dalších drobněj-
ších historickovědních statí. Teplého společenská 
angažovanost byla spojena s  družstevním a  své-
pomocným hnutím, krátce s  agrárním proudem, 
dlouhodobě pak s reformním hnutím v české kato-
lické církvi.

Zdeněk Polanský (*1986), historik, zabývá se ději-
nami českého venkova a procesy jeho společenské 
a politické modernizace v 19. a na počátku 20. sto- 
letí.
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Pouť mého života
František Teplý

FF UK Praha 2015 | ISBN 978-80-7308-583-4 (print) | 
ISBN 978-80-7308-593-3 (online: pdf) | 271 stran česky | resumé 
anglicky | 275 Kč

Paměti kněze a archiváře Františka Teplého přibližují děj v ob‑
lasti českobudějovické diecéze, části jejího českého i němec‑
kého venkova a města Jindřichova Hradce v letech 1891–1923. 
Jejich autor reflektuje z pozice konzervativního katolíka dlou‑
hou řadu oblastí a jevů: český i německý nacionalismus, ve 
sféře politiky pak vytváření politických subkultur rozštěpené 
společnosti, v oblasti hospodářství přináší náhled na první po‑
zemkovou reformu, zemědělskou výrobu či výrobní a finanční 
družstevnictví; největší informační přínos pak leží v impli‑
citním vyjadřování Teplého politického myšlení spojeného 
s funkcí katolického duchovního a s jeho působením v rámci 
církevní struktury. Úvodní studie je analýzou Teplého myšlení 
sledováním vnímání identity, míry politické aktivity a invence. 
Přes životní postoje utvářené ideologickou figurou selské‑
ho rozumu založené na zjednodušených soudech a nechuti 
k teoretické rovině řešení praktických záležitostí, nemohl se 
Teplý vyhnout konfliktu mezi českým národním narativem 
a římskokatolickou tradicí. Rozuzlení ideologického zápasu 
se promítlo do jeho historiografické práce i do snah o refor‑
mu katolické církve. František Teplý byl plodným autorem 
svázaným s českým venkovem, propagoval české venkovské 
tradice stejně jako hospodářský pokrok. Reprezentuje svéráz‑
nou směs moderního katolického reformismu a politického 
konzervativismu.

„Prima to bývalo a prima je to i teď!“ 
Memoáry k 50. výročí založení katedry 
sociologie na FF UK
Markéta Sedláčková – Jakub Mlynář (eds.)

FF UK Praha 2015 | ISBN 978-80-7308-573-5 (print) | 
ISBN 978-80-7308-636-7 (online: pdf) | 116 stran česky | resumé 
anglicky | 150 Kč

Sociologie u nás měla po druhé světové válce pohnutý osud. 
Publikace jej zachycuje ve čtrnácti osobních autobiografických 
textech současných i bývalých studentů a vyučujících katedry 
sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kteří 
na tomto pracovišti působili v prvních desetiletích po jeho 
založení v roce 1965. Půlstoletí existence katedry je jednot‑
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E KONOM I K A 

V SOU V I SL OST EC H

Jan Vávra, Miloslav Lapka, 

Eva Cudlínová (eds.)

práce filozofické fakulty univerzity karlovy

Řešení globálních výzev dnešního světa, ať už po-
litických, environmentálních, nebo finančních, 
staví před ekonomickou vědu požadavek na uva-
žování v širších souvislostech. Tím máme na mysli 
sociální, environmentální, ale i  filozofický nebo 
etický kontext ekonomického myšlení, včetně 
jeho teoretických předpokladů a  praktických dů-
sledků. Cílem knihy Ekonomika v  souvislostech je 
tento velmi důležitý kontext načrtnout a podívat 
se na ekonomické jevy z mnoha pohledů. I proto 
jsou mezi autory knihy nejen zástupci ekonomie, 
ale i  geografie, filozofie, sociologie, kulturologie 
nebo environmentalistiky. Teoretické zakotvení 
autorů vytváří určitou duhu, klenoucí se od neo-
klasické přes environmentální až po ekologickou 
ekonomii. V  sedmi kapitolách jsou čtenářům 
představeny různorodé pohledy na problematiku 
životního prostředí, práce, fair trade, ekonomic-
kého růstu a  nerůstu a  etických souvislostí eko-
nomiky. Název monografie odkazuje ke čtvrtému 
ročníku tradiční konference Naše společná přítom-
nost, který se s  podtitulem Ekonomický růst v  sou-
vislostech konal v roce 2014 na Ekonomické fakultě 
Jihočeské univerzity v  Českých Budějovicích. Vě-
říme, že tato kniha, jež je určena širšímu publiku 
především z  řad akademiků a  studentů společen-
ských a humanitních věd, přispěje k potřebné dis-
kuzi o souvislostech ekonomického rozvoje a při-
nese čtenářům mnoho inspirativních podnětů.

Eva Cudlínová

Anna Draxlerová

Ivana Faltová Leitmanová

Eva Fraňková

Naďa Johanisová

Renata Klufová

Miloslav Lapka

Jan Macháč

Jan Šalamoun

Josef Šmajs 

Michal Vacenovský

Jan Vávra

Ondřej Vojáček

Viktor Vojtko
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isbn 978–80–7308–571–1

PR E KOL ON I A L I SMUS, 

KOL ON I A L I SMUS 

A POST KOL ON I A L I SMUS

Impér i a a  t i  os t at n í  ve v ýc hod n í 

a  ji hov ýc hod n í Ev ropě

Stanislav Tumis, Hanuš Nykl (eds.)

práce filozofické fakulty univerzity karlovy

Kolektivní monografie více než desítky badatelů 
působících na několika fakultách a  pracovištích 
Univerzity Karlovy a  na dalších českých univerzi
tách v Brně a v Ostravě si všímá specifických rysů 
prekolonialismu, kolonialismu a postkolonialismu 
na rozsáhlém prostoru východní a  jihovýchodní 
Evropy, včetně areálu někdejšího Sovětského svazu 
a bývalé Osmanské říše. Práce se vyznačuje inter
disciplinárním, mnohovrstevnatým rozborem této 
problematiky od předkoloniálních dob (středověk, 
raný novověk) po současnost očima historiků, po
litologů, literárních vědců, etnologů, geografů atd., 
čímž nastiňuje plastický obraz této nesmírně slo
žité a rozmanité problematiky, aniž by si činila am
bice ji vyčerpávajícím způsobem pojednat.

Po úvodní eseji, jež předkládá několik základ
ních uvádějících tezí k  problematice prekolonia 
lismu, kolonialismu a postkolonialismu, následuje 
dvanáct na sebe volně navazujících kapitol, roz
dělených podle geografického členění regionu do 
dvou částí knihy na jihovýchodní a  východní Ev 
ropu. Autoři těchto kapitol analyzují témata, kte
rá se mohou zdát na jednu stranu velmi vzdálená 
a  snad i  nesouvisející  – časově velmi rozdílná ob
dobí od starověku, přes středověk, novověk až po 
současnost, a to na různých teritoriích rozlehlého 
prostoru východní a jihovýchodní Evropy, jež pro
cházela odlišným politickým, kulturním, ekono
mickým, společenským a  náboženským vývojem. 
Navzdory všem rozdílům autoři poukazují i  na 
řadu spojnic, které jsou pro tento rozsáhlý region 
typické, na vývoj, jímž jednotlivé části procháze
ly (kontinuální i diskontinuální projevy), na vlivy, 
působící na jejich identitu, a  zejména na to, jaké 
politické, kulturní a společenské dopady měla rea
lita prekolonialismu, kolonialismu či postkolonia
lismu na jednotlivé oblasti východní a jihovýchod
ní Evropy. Věříme, že tato kniha může na některé 
z těchto otázek alespoň částečně odpovědět a najde 
si svého pozorného čtenáře.

Libor Jelen

Václav Ježek

Nikola Karasová

Vincenc Kopeček

Kateřina Králová

Hanuš Nykl

Michal Pavlásek

Marek Příhoda

Anna Sochová

Richard Stojar

Karel Svoboda

Pavel Štoll

Luboš Švec

Stanislav Tumis

Ondřej Žíla
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P
R

E
K

O
L

O
N

IA
L

IS
M

U
S,

 K
O

L
O

N
IA

L
IS

M
U

S 
A

 P
O

ST
K

O
L

O
N

IA
L

IS
M

U
S

St
an

is
la

v 
Tu

m
is

, H
an

uš
 N

yk
l (

ed
s.

)

livým autorkám a autorům příležitostí k reflexi, hodnocení, 
vzpomínání a vyprávění, ale nezřídka také k odborněji ladě‑
ným úvahám o dobovém a společenském kontextu, v němž 
podnikali své první sociologické kroky. Věříme, že kniha bude 
zajímavým čtením nejen pro zájemce o sociologii jako vědní 
obor, ale nabídne též pozoruhodný obrázek peripetií vývoje 
československé a české společnosti ve druhé polovině 20. sto‑
letí, který může oslovit i širší čtenářskou veřejnost.

Prekolonialismus, kolonialismus, 
postkolonialismus. Impéria a ti ostatní 
ve východní a jihovýchodní Evropě
Stanislav Tumis – Hanuš Nykl (eds.)

FF UK Praha 2015 | ISBN 978-80-7308-582-7 (print) | 
ISBN 978-80-7308-591-9 (online: pdf) | 243 stran česky | resumé 
anglicky | 240 Kč

Kolektivní monografie více než desítky badatelů působících na 
několika fakultách a pracovištích Univerzity Karlovy a na dal‑
ších českých univerzitách v Brně a v Ostravě si všímá specific‑
kých rysů prekolonialismu, kolonialismu a postkolonialismu 
na rozsáhlém prostoru východní a jihovýchodní Evropy, včetně 
areálu někdejšího Sovětského svazu a bývalé Osmanské říše. 
Práce se vyznačuje interdisciplinárním, mnohovrstevnatým 
rozborem této problematiky od předkoloniálních dob (středo‑
věk, raný novověk) po současnost očima historiků, politologů, 
literárních vědců, etnologů, geografů atd., čímž předkládá 
plastický obraz této nesmírně složité a rozmanité problematiky, 
aniž by si činila ambice ji vyčerpávajícím způsobem pojednat.

Ekonomika v souvislostech
Jan Vávra – Miloslav Lapka – Eva Cudlínová 
(eds.)

FF UK Praha 2015 | ISBN 978-80-7308-571-1 (print) | 
ISBN 978-80-7308-635-0 (online: pdf) | 170 stran česky | resumé 
anglicky | 195 Kč

Řešení globálních výzev dnešního světa, ať už politických, en‑
vironmentálních, nebo finančních, staví před ekonomickou 
vědu požadavek na uvažování v širších souvislostech. Tím 
máme na mysli sociální, environmentální, ale i filozofický nebo 
etický kontext ekonomického myšlení, včetně jeho teoretic‑
kých předpokladů a praktických důsledků. Cílem knihy Eko‑
nomika v souvislostech je tento velmi důležitý kontext načrtnout 
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PR AGM A L I NGV I ST I K A 

A OSVOJOVÁ N Í Č E ŠT I N Y 

JA KO C I ZÍ HO JA ZY K A

Jaroslav Mašín

práce filozofické fakulty univerzity karlovy

Tato práce náleží svým zaměřením do oblasti stu‑
dia osvojování češtiny jako cizího jazyka a zabývá 
se osvojováním pragmatické kompetence nero‑
dilými mluvčími. Vzhledem k  tomu, že se jedná 
o širokou oblast, koncentruje se práce na mluvní 
akty žádost/prosba. Cílem práce je popsat, jak si 
dva studenti češtiny osvojovali tyto mluvní akty 
během jednoročního intenzivního kurzu.

Nejdříve jsou podána teoretická východiska. 
Českému čtenáři je zde představen termín prag‑
matika mezijazyka. Kapitola dále mapuje, čím se 
pragmatický výzkum jazykových projevů nerodi‑
lých mluvčích obecně zabývá a jaké otázky si klade. 

V  další části se pozornost obrací k  mluvním 
aktům žádost/prosba. Uvádíme přehled význam‑
ných longitudinálních výzkumů, na základě kte‑
rých bylo zjištěno, že studenti angličtiny prochá‑
zejí pěti vývojovými fázemi. Ty jsou zde detailně 
představeny.

Ve výzkumné části je detailně popsáno, jak si 
dva nerodilí mluvčí (student z  Tchaj ‑wanu a  stu‑
dentka z  Japonska) osvojovali mluvní akt žádost/
prosba. Sběr materiálu trval dva semestry a  vý‑
zkum se koncentruje na gramatické a  lexikální 
prostředky. Jazykový materiál byl získáván růz‑
nými způsoby, především pomocí rolových her 
a  z  autentických jazykových projevů. Sběr dat 
různými způsoby umožnil za prvé získání většího 
množství jazykového materiálu a za druhé přispěl 
k větší průkaznosti dat.

Zpočátku používali studenti stejné strategie, 
s postupem času se ale mezi nimi začaly objevovat 
rozdíly. Výsledky jsou zobecněny a na základě roz‑
boru jazykového materiálu je definováno pět vý‑
vojových fází, které jsou v práci detailně popsány. 
Poté jsou tyto fáze porovnány s  vývojovými fáze‑
mi studentů angličtiny. Porovnání ukazuje shody 
a rozdíly v osvojování obou jazyků. V případě roz‑
dílů je podáno vysvětlení.

Popis shod a rozdílů pomáhá lépe porozumět 
tomu, jak funguje nejen osvojování češtiny, ale ci‑
zích jazyků obecně.

Jaroslav Mašín je absolventem doktorského stu‑
dia na FF UK. Jeho hlavní specializací je výuka češ‑
tiny jako cizího jazyka. Od roku 2005 pracuje jako 
učitel v  Ústavu jazykové a  odborné přípravy UK. 
V  akademickém roce 2012/13 působil jako lektor 
českého jazyka v Korejské republice. Od roku 2015 
spolupracuje také s FF UK jako externí vyučující.

P
R

A
G

M
A

L
IN

G
V

IS
T

IK
A

 A
 O

S
V

O
JO

V
Á

N
Í 

Č
E

Š
T

IN
Y

 
JA

K
O

 C
IZ

ÍH
O

 J
A

Z
Y

K
A

 
/ 

Ja
ro

sl
av

 M
aš

ín

isbn 978-80-7308-555 -1

a podívat se na ekonomické jevy z mnoha pohledů. I proto jsou 
mezi autory knihy nejen zástupci ekonomie, ale i geografie, 
filozofie, sociologie, kulturologie nebo environmentalistiky. 
Teoretické zakotvení autorů vytváří oblouk, klenoucí se od 
neoklasické přes environmentální až po ekologickou ekonomii. 
V sedmi kapitolách jsou čtenářům představeny různorodé 
pohledy na problematiku životního prostředí, práce, fair trade, 
ekonomického růstu a nerůstu a etických souvislostí ekonomi‑
ky. Název monografie odkazuje ke čtvrtému ročníku tradiční 
konference Naše společná přítomnost, který se s podtitulem 
Ekonomický růst v souvislostech konal v roce 2014 na Ekono‑
mické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 
Věříme, že tato kniha, jež je určena širšímu publiku především 
z řad akademiků a studentů společenských a humanitních věd, 
přispěje k potřebné diskuzi o souvislostech ekonomického 
rozvoje a přinese čtenářům mnoho inspirativních podnětů.

Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako 
cizího jazyka
Jaroslav Mašín

FF UK Praha 2015 | ISBN 978-80-7308-555-1 (print) | 
ISBN 978-80-7308-634-3 (online: pdf) | 183 stran česky | resumé 
anglicky | 195 Kč

Tato práce náleží svým zaměřením do oblasti studia osvojování 
češtiny jako cizího jazyka a zabývá se osvojováním pragmatické 
kompetence nerodilými mluvčími. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o širokou oblast, koncentruje se práce na mluvní akty 
žádost/prosba. Cílem je popsat, jak si dva studenti češtiny 
osvojovali tyto mluvní akty během jednoročního intenzivního 
kurzu. Výsledky jsou zobecněny a na základě rozboru jazyko‑
vého materiálu je definováno pět vývojových fází, které jsou 
v práci detailně popsány a poté jsou porovnány s vývojovými 
fázemi studentů angličtiny. Porovnání ukazuje shody a roz‑
díly v osvojování obou jazyků a v případě rozdílů je podáno 
vysvětlení. Popis shod a rozdílů pomáhá lépe porozumět tomu, 
jak funguje nejen osvojování češtiny, ale cizích jazyků obecně.
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K U LT U R A A TOTA L I TA I I

Vá l k a

Ivan Klimeš,  Jan Wiendl (eds.)

práce filozofické fakulty univerzity karlovy

Předkládaná kniha je druhým výstupem několika
svazkového komplexu, který na materiálu umě
lecké kultury především českých zemí zkoumá 
v  interdisciplinárním dialogu, jenž rozvíjejí histo
rici a  teoretici slovesného, filmového, hudebního 
a  divadelního umění z  různorodých historických, 
filologických a  uměnovědných ústavů a  kateder 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, nejrozma
nitější projevy „totálních“ forem a  rámců, které 
provázejí éru modernity. Jako organizující kri
térium této monografické řady slouží iniciační 
tematická těžiště – po prvním svazku s  tématem 
Národ (2013) následuje téma Válka, poté Revoluce, 
Budoucnost a  Každodennost. Všechny tyto pojmy 
představují formativní rámce. Národ byl v  prv
ním ze svazků řady chápán jako společenství, je
hož příslušníky spojuje celá řada fenoménů jako 
jazyk, kultura, dějiny, výchova; je to společenství 
normativní, exponující kupříkladu opozici my/oni. 
Válka – stěžejní téma přítomného svazku – je vní
mána jako extrémní situace, v  níž státy upravují 
pravidla dosavadního řádu, omezují občany a silně 
jim zasahují do života. Zvláště velké válečné kon
flikty ve 20.  století měly charakter totální války 
s potenciálem završit epochu a připravit půdu pro 
nástup epochy nové. Revoluce jako příklad dějin
ného zlomu ve vývoji společnosti přichází s  otáz
kou starého a nového a má stejně jako válka rozměr 
situační. Téma budoucnosti je v posledku spojeno 
s otázkou mentality, vztahuje se k ní každá společ
nost v každé době, slouží jako zdroj argumentace 
v  politických i  kulturních zápasech; představy 
o  budoucnosti pak zásadním způsobem formují 
uměleckou kulturu. V  centru našeho zkoumání 
každodennosti se poté ocitnou zejména aspek
ty sociokulturní, důsledně propojené s  analýzami 
konkrétních uměleckých či uměleckohistorických 
vztahů. Vzhledem k  metodologickému a  materiá
lovému založení jednotlivých příspěvků druhého 
svazku řady byla kolektivní 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 ma
teriálově pestrých případových studií zabývajících 
se konkrétním 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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PROZODIC K É SPI SY 

R A N É HO OBROZE N Í

práce filozofické fakulty univerzity karlovy

Svazek přináší souborné vydání čtyř nejdůležitěj
ších prozodických spisů raného obrození. V  čele 
souboru stojí nový český překlad dvou pojedná
ní Josefa Dobrovského: Böhmische Prosodie (1795) 
a Prosodie (1798; vychází česky poprvé), jimiž byly 
položeny základy sylabotónické reformy českého 
verše. Třetím textem souboru je spis Počátkové čes‑
kého básnictví, obzvláště prozódie (1818) Pavla Josefa 
Šafaříka a Františka Palackého, který je vášnivou 
polemikou s Dobrovského sylabotónismem a jeho 
realizací v  poezii puchmajerovských básníků 
ve jménu (obnovené) časomíry. Soubor uzavírá 
dopo savad přehlížený spis Zlomky o českém básnic‑
tví, zvláště pak o  prozódii (1820) Šebestiána Hněv
kovského, představující obranu puchmajerovské 
generace a  zároveň pokus o  syntézu obou proti
kladných postojů. Vydávané texty jsou vybaveny 
komentářem a vysvětlivkami.

Josef Dobrovský (1753–1829), filolog (bohemista, 
slavista, orientalista), historik, přední osobnost 
českého osvícenství. Autor prozodických pojed
nání Böhmische Prosodie a  Prosodie (1795, 1798) 
a rozsáhlého vědeckého díla zasahujícího do řady 
oborů. Jeho stěžejními díly jsou Geschichte der 
böhmischen Sprache und (ältern) Literatur (1792, 
1818), Deutsch ‑böhmisches Wörterbuch (1802, 1821) 
a  (Ausführliches) Lehrgebäude der böhmischen Spra‑
che (1809, 1819).

Šebestián Hněvkovský (1770–1847), básník, dra
matik, kritik, přední osobnost první novočeské 
básnické školy. Autor lyriky a drobné epiky (bala
da), souborně vydané ve sbírce Básně drobné (1820), 
směšnohrdinského eposu Děvín (1805, přepraco
vané vydání 1829) a  prozodického spisu Zlomky 
o českém básnictví, zvláště pak o prozódii (1820).

František Palacký (1798–1876), zakladatel mo
derní české historiografie, politik, přední osob
nost českého národního obrození. Spoluautor 
prozodického spisu Počátkové českého básnictví, ob‑
zvláště prozódie (1818, spolu s P. J. Šafaříkem). Po ra
ných estetických studiích (Přehled dějin krásovědy 
a její literatury) se od 20. let jeho hlavním oborem 
stala historiografie. Od roku 1848 působil jako po
litik. Jeho stěžejním dílem jsou Dějiny národu české‑
ho v Čechách a na Moravě (1848–1876).

Pavel Josef Šafařík (1795–1861), básník, překlada
tel, literární historik a  přední evropský slavista. 
Spoluautor prozodického spisu Počátkové českého 
básnictví, obzvláště prozódie (1818, s  F. Palackým). 
V mládí se věnoval poezii (Tatranská Múza s lýrou 
slovanskou, 1814). Od 20. let byla hlavním oborem 
jeho působení slavistika. Jeho stěžejními díly jsou 
Geschichte der Slawischen Sprache und Literatur 
nach allen Mundarten (1826) a  Slovanské starožit‑
nosti (1837).

isbn 978–80–7308–552–0
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Prozodické spisy raného obrození
Petra Hesová – Robert Kolár – Jakub Říha 
(eds.)

FF UK Praha 2015 | ISBN 78-80-7308-552-0 (print) | 
ISBN 978-80-7308-633-6 (online: pdf) | 261 stran česky | resumé 
anglicky | 290 Kč

Svazek přináší souborné vydání čtyř nejdůležitějších prozodic‑
kých spisů raného obrození, které definovaly podobu dobových 
polemik mezi zastánci sylabotónismu a časomíry. V čele sou‑
boru stojí nový český překlad pojednání Josefa Dobrovského 
Böhmische Prosodie (1795) a Prosodie (1798; vychází česky poprvé), 
které položilo základy sylabotónické reformy českého verše. 
Druhým textem souboru je spis Počátkové českého básnictví, ob‑
zvláště prozódie (1818) Pavla Josefa Šafaříka a Františka Palackého, 
který je vášnivou polemikou s Dobrovského sylabotónismem 
a jeho realizací v poezii puchmajerovských básníků ve jménu 
(obnovené) časomíry. Soubor uzavírá doposavad přehlížený spis 
Zlomky o českém básnictví, zvláště pak o prozódii (1820) Šebestiána 
Hněvkovského, představující obranu puchmajerovské generace 
a zároveň pokus o syntézu obou protikladných postojů. Vydáva‑
né texty jsou vybaveny komentářem a vysvětlivkami.

Kultura a totalita II – Válka
Ivan Klimeš – Jan Wiendl (eds.)

FF UK Praha 2014 | ISBN 978-80-7308-550-6 (print) | 
ISBN 978-80-7308-632-9 (online: pdf) | 494 stran česky | resumé 
anglicky | 395 Kč

Druhý svazek edičního projektu Kultura a totalita je věnován 
tématu války; studie soustředěné v této knize však nesledu‑
jí pouze souvislosti určené klíčovými válečnými konflikty 
20. století. Pokoušejí se chápat „válku“ a její důsledky jako ex‑
trémní situaci, v níž státy z rozličných příčin upravují pravidla 
dosavadního řádu. Zvláště velké válečné konflikty 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 odbor‑
ných uměleckohistorických a teoretických zájmů. Jako orga‑
nizující kritérium celé monografické řady slouží jednotlivá 
tematická těžiště – po svazcích s tématem Národ a Válka budou 
následovat konceptuální témata Revoluce a Každodennost. 
V centru pohledu se ocitnou zejména aspekty sociokulturní, 
důsledně propojené s analýzami konkrétních uměleckých či 
uměleckohistorických vztahů.



46 VARIA

Fonetická identifikace mluvčího
Radek Skarnitzl (ed.)
FF UK Praha 2014 | ISBN 978-80-7308-548-3 (print) | 
ISBN 978-80-7308-631-2 (online: pdf) | 163 stran česky | resumé 
anglicky | 160 Kč

Na cestě k Westminsterskému statutu. Velká Británie, 
dominia a proměna Britského impéria v letech 1907–1931
Jaroslav Valkoun
FF UK Praha 2015 | ISBN 978-80-7308-557-5 (print) | 
ISBN 978-80-7308-630-5 (online: pdf) | 315 stran česky | resumé 
anglicky | 295 Kč

Druhý a cizí jazyk: osvojování a vyučování. Terminologický 
slovník
Karel Šebesta a kolektiv
FF UK Praha 2014 | ISBN 978-80-7308-554-4 (print) | 
ISBN 978-80-7308-629-9 (online: pdf) | 122 stran česky | resumé 
anglicky | 160 Kč

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 (print) | 
ISBN 978-80-7308-628-2 (online: pdf) | 195 stran anglicky | resumé 
česky | 195 Kč

Transfer inovací. Patenty, licence a celní úlevy 
v meziválečném Československu
Ivan Jakubec
FF UK Praha 2014 | ISBN 978-80-7308-533-9 (print) | 
ISBN 978-80-7308-627-5 (online: pdf) | 153 stran česky | resumé 
anglicky | 150 Kč

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 (print) | 
ISBN 978-80-7308-626-8 (online: pdf) | 570 stran česky a slovin-
sky | resumé anglicky | 395 Kč

„Jedna si jedina moja domovina?“ Etno ‑demografické 
proměny Bosny a Hercegoviny v letech 1945–2013
Ondřej Žíla
FF UK Praha 2014 | ISBN 978-80-7308-523-0 (print) | 
ISBN 978-80-7308-625-1 (online: pdf) | 412 stran česky | resumé 
anglicky | 360 Kč



47 VARIA

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 (print) | 
ISBN 978-80-7308-624-4 (online: pdf) | 176 stran česky | resumé 
anglicky | 195 Kč

Komunikační přístup a učebnice češtiny pro nerodilé mluvčí
Jarmila Valková
FF UK Praha 2014 | ISBN 978-80-7308-524-7 (print) | 
ISBN 978-80-7308-623-7 (online: pdf) | 146 stran česky | resumé 
anglicky | 150 Kč

Tradice a proměny. Mýtus, historie a fikce v Asii
David Labus – Miriam Löwensteinová (eds.)
FF UK Praha 2014 | ISBN 978-80-7308-515-5 (print) | 
ISBN 978-80-7308-622-0 (online: pdf) | 238 stran česky | resumé 
anglicky | 245 Kč

Novými cestami. Kosovo v letech 1958–1969
Jan Pelikán
FF UK Praha 2014 | ISBN 978-80-7308-508-7 (print) | 
ISBN 978-80-7308-621-3 (online: pdf) | 400 stran česky | resumé 
anglicky | 340 Kč

Analysis and Comparison of Forms and Methods for 
the Education of Older Adults in the V4 Countries
Renata Kocianová et al.
FF UK Praha 2013 | ISBN 978-80-7308-504-9 (print) | 
ISBN 978-80-7308-620-6 (online: pdf) | 182 stran anglicky | 195 Kč

Kultura a totalita I – Národ
Ivan Klimeš – Jan Wiendl (eds.)
FF UK Praha 2013 | ISBN 978-80-7308-488-2 (print) | 
ISBN 978-80-7308-619-0 (online: pdf) | 476 stran česky | resumé 
anglicky | 395 Kč

Osudná kniha. Tři prózy z doby reformace
Karel Sabina
FF UK Praha 2013 | ISBN 978-80-7308-487-5 (print) | 
ISBN 978-80-7308-618-3 (online: pdf) | 384 stran česky | resumé 
anglicky | 340 Kč

Jazyk jako stigma? Analýza chybovosti textů romských 
žáků 9. ročníků základních škol praktických
Zuzanna Bedřichová
FF UK Praha 2013 | ISBN 978-80-7308-486-8 (print) | 
ISBN 978-80-7308-617-6 (online: pdf) | 148 stran česky | resumé 
anglicky | 150 Kč
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Když začínáme mluvit… Lingvistický pohled na rané projevy 
česky hovořícího dítěte
Lucie Saicová Římalová
FF UK Praha 2013 | ISBN 978-80-7308-482-0 (print) | 
ISBN 978-80-7308-616-9 (online: pdf) | 218 stran česky | resumé 
anglicky | 199 Kč

Zkušenosti a vztahy. Lotyšská a česká společnost 
ve 20. století
Pavel Štoll a kol.
FF UK Praha 2013 | ISBN 978-80-7308-475-2 (print) | 
ISBN 978-80-7308-615-2 (online: pdf) | 254 stran česky | resumé 
anglicky, litevsky | 245 Kč

Uplatnění absolventů oboru překladatelství a tlumočnictví 
v praxi
Eva Novotná
FF UK Praha 2013 | ISBN 978-80-7308-477-6 (print) | 
ISBN 978-80-7308-614-5 (online: pdf) | 197 stran česky | resumé 
anglicky | 210 Kč

Teoreticko ‑metodologické výhledy současné lingvistiky
Eva Lehečková – Jan Chromý (edd.)
FF UK Praha 2013 | ISBN 978-80-7308-465-3 (print) | 
ISBN 978-80-7308-613-8 (online: pdf) | 279 stran česky | resumé 
anglicky | 240 Kč

Vědění a učení v globalizovaném světě: Aktéři a změny
Martin Kopecký a kol.
FF UK Praha 2013 | ISBN 978-80-7308-474-5 (print) | 
ISBN 978-80-7308-612-1 (online: pdf) | 132 stran česky | resumé 
anglicky | 160 Kč

Legionáři v roli diplomatů. Československo ‑čínské vztahy 
1918–1949
Ivana Bakešová
FF UK Praha 2013 | ISBN 978-80-7308-462-2 (print) | 
ISBN 978-80-7308-611-4 (online: pdf) | 244 stran česky | resumé 
anglicky, čínsky | 245 Kč

Žákovský korpus češtiny a evaluace jeho chybové anotace
Barbora Štindlová
FF UK Praha 2013 | ISBN 978-80-7308-463-9 (print) | 
ISBN 978-80-7308-610-7 (online: pdf) | 223 stran česky | 220 Kč

Jazykové právo a slovanské jazyky
Hana Gladkova – Kina Vačkova (eds.)
FF UK Praha 2013 | ISBN 978-80-7308-464-6 (print) | 
ISBN 978-80-7308-609-1 (online: pdf) | 588 stran česky | resumé 
anglicky | 395 Kč
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Klasická korejština
Vladimír Pucek – Vladimír Glomb
FF UK Praha 2013 | ISBN 978-80-7308-461-5 (print) | 
ISBN 978-80-7308-608-4 (online: pdf) | 321 stran česky | resumé 
anglicky | 320 Kč

La cuestión autobiográfica en el Siglo de Oro
Juan A. Sánchez – Jaroslava Marešová et alii
FF UK Praha 2013 | ISBN 978-80-7308-448-6 (print) | 
ISBN 978-80-7308-607-7 (online: pdf) | 220 stran španělsky | 
resumé anglicky, španělsky, česky | 220 Kč

Kniha Laozi. Překlad s filologickým komentářem
David Sehnal
FF UK Praha 2013 | ISBN 978-80-7308-456-1 (print) | 
ISBN 978-80-7308-606-0 (online: pdf) | 466 stran česky | resumé 
anglicky | 360 Kč

Měnící se společnost?
Jan Vávra – Miloslav Lapka (edd.)
FF UK Praha 2012 | ISBN 978-80-7308-442-4 (print) | 
ISBN 978-80-7308-605-3 (online: pdf) | 122 stran česky | resumé 
anglicky | 160 Kč

Z Prahy proti Titovi! Jugoslávská prosovětská emigrace 
v Československu
Ondřej Vojtěchovský
FF UK Praha 2012 | ISBN 978-80-7308-428-8 (print) | 
ISBN 978-80-7308-604-6 (online: pdf) | 696 stran česky | resumé 
anglicky, bosensky | 395 Kč

Kašubština v jazykovém kontaktu
Vladislav Knoll
FF UK Praha 2012 | ISBN 978-80-7308-421-9 (print) | 
ISBN 978-80-7308-603-9 (online: pdf) | 292 stran česky | resumé 
anglicky, česky | 240 Kč

Stručná mluvnice praindoevropštiny
Jan Bičovský
FF UK Praha 2012 | ISBN 978-80-7308-418-9 (print) | 
ISBN 978-80-7308-602-2 (online: pdf) | 186 stran česky | resumé 
anglicky | 210 Kč

Tradicija purizma u hrvatskom jezikoslovlju
Marija Vlašić
FF UK Praha 2012 | ISBN 978-80-7308-411-0 (print) | 
ISBN 978-80-7308-601-5 (online: pdf) | 152 stran chorvatsky | 
resumé anglicky, česky | 190 Kč
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Hnewo teyy. Posvátná kniha Nuosuů
Nina Kopp
FF UK Praha 2011 | ISBN 978-80-7308-364-9 (print) | 
ISBN 978-80-7308-600-8 (online: pdf) | 174 stran česky | resumé 
anglicky | 210 Kč

Perspektivy západního Balkánu v kontextu jeho politického, 
národnostního a demografického vývoje v uplynulém 
čtvrtstoletí
Jan Pelikán (ed.)

Raněnovověká lidová zbožnost v zrcadle českých katolických 
modlitebních knih
Jan Andrle

Mluvnice praindoevropštiny
Jan Bičovský

V objetí ranních červánků. Národní hnutí a počátky 
novodobých literatur jižních Slovanů, Rumunů a Albánců
Marcel Černý – Jarmila Horáková – Alenka Jensterle‑

‑Doležalová – Milada Nedvědová – Jaroslav Otčenášek – Přemysl 
Vinš

Bibliografie k otázkám srovnávacího studia ruštiny a češtiny
Hana Gladkova – Markus Giger (eds.)

Chetitská čítanka
Dita Frantíková

Praha – Brusel – Besançon – Vídeň: císař Rudolf II. a sbírka 
Granvelle
Markéta Ježková

Sémantika adjektiv a deadjektivních sloves v češtině
Eva Lehečková

Ibn Maszúr. Život a dílo
Josef Ženka

Kultura a totalita IV – Každodennost
Ivan Klimeš – Jan Wiendl (eds.)

Andragogika a vzdělávání dospělých: vybrané kapitoly
Michal Šerák

Připravujeme:
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Josef Václav Frič a jeho knihovna
Petra Hesová (ed.)

„Vektory“ kulturního vývoje – identity, utopie, hrdinové
Petr A. Bílek – Martin Procházka – Jan Wiendl (eds.)

Misie obnovené Jednoty bratrské v Jižní Africe na 
přelomu 18. a 19. století
Tereza Daňková – Kateřina Wágnerová (eds.)

Reprezentace Židů a židovství v české literatuře 
a kultuře I. Romantismus
Jiří Holý a kol.
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 eseje o poezii
básně a místa

 Josef Hrdlička  / Klára Soukupová  / Michal Špína (eds.)

Knihu tvoří šestapadesát esejů věnovaných konkrétním 
básnickým textům a autorům od starověku až po současnost, 

které výběrově zachycují různé lokality a typy míst v poezii. 
Každá báseň někde je a jednotlivé texty nabízejí odpovědi 
na otázku kde. Autorský kolektiv, koordinovaný Josefem 

Hrdličkou a složený ze studentů literární komparatistiky, 
filozofie a příbuzných oborů na Univerzitě Karlově, ukazuje, 

že spojení mezi poezií a místem je velmi podnětnou 
oblastí v myšlení o literatuře. Do širokého kontextu 

tohoto mnohovrstevnatého vztahu básní a míst uvádí 
souhrnná studie, jádro publikace představují eseje, 

které komentují a odhalují díla slavných autorů, jako jsou 
Walt Whitman, Ovidius, Vítězslav Nezval nebo Friedrich 
Hölderlin, ale i tvorbu básníků méně známých nebo pro 
český kontext nově objevovaných a překládaných. Texty 

původně vznikly pro cyklus Důvěrná sdělení na stanici 
Český rozhlas Vltava, a publikaci doprovází CD se záznamy 

vybraných pořadů. Čtenář tedy může porovnávat jejich 
psanou podobu s rozhlasovým ztvárněním. Uspořádání 
i zpracování antologie poskytuje inspirativní pohled na 

vybrané kapitoly světové i české poezie.

ISBN 978‑80‑7308‑577‑3 / Univerzita Karlova v Praze
ISBN 978‑80‑87530‑64‑1 / Radioservis

Dosud vyšlo:

Básně a místa. Eseje o poezii
Josef Hrdlička – Klára Soukupová – Michal 
Špína (eds.)

FF UK Praha / Radioservis 2015 | ISBN 978-80-7308-577-3 | 
315 stran česky + CD-ROM | resumé anglicky | 345 Kč

Knihu tvoří šestapadesát esejů věnovaných konkrétním bás‑
nickým textům a autorům od starověku až po současnost, které 
výběrově zachycují různé lokality a typy míst v poezii. Každá 
báseň někde je a jednotlivé texty nabízejí odpovědi na otáz‑
ku kde. Autorský kolektiv, koordinovaný Josefem Hrdličkou 
a složený ze studentů literární komparatistiky, filozofie a pří‑
buzných oborů na Univerzitě Karlově, ukazuje, že spojení 
mezi poezií a místem je velmi podnětnou oblastí v myšlení 
o literatuře. Do širokého kontextu tohoto mnohovrstevnatého 
vztahu básní a míst uvádí souhrnná studie, jádro publikace 
představují eseje, které komentují a odhalují díla slavných 
autorů, jako jsou Walt Whitman, Ovidius, Vítězslav Nezval 
nebo Friedrich Hölderlin, ale i tvorbu básníků méně známých 
nebo pro český kontext nově objevovaných a překládaných. 
Texty původně vznikly pro cyklus Důvěrná sdělení na stanici 
Český rozhlas Vltava a publikaci doprovází CD se záznamy 
vybraných pořadů. Čtenář tedy může porovnávat jejich psanou 
podobu s rozhlasovým ztvárněním. Uspořádání i zpracování 
antologie poskytuje inspirativní pohled na vybrané kapitoly 
světové i české poezie.

MIMO ŘADY
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Moravské rukopisné kancionály 
17. a 18. století jsou odborné veřejnosti 
téměř neznámé a jejich písně nikdy 
nebyly edičně zpřístupněny, přestože 
mohou být pozoruhodným pramenem 
pro poznání barokní literatury, hudby, 
lidové zbožnosti a iluminačního umění. 
Značnou část repertoáru přejímají 
rukopisné zpěvníky ze starší, tištěné 
produkce, ale mnoho písní se dochovalo 
pouze v rukopisné podobě a díky 
orálnímu předávání z generace na 
generaci. Antologie Růže chuti přerozkošné 
vybírá z tohoto rukopisného repertoáru 
celkem čtyřicet písní s mariánskou 
a eucharistickou tematikou. Text 
písní je kriticky upraven s ohledem na 
specifika barokní češtiny a rukopisné 
produkce. Přibližně polovina textů se 
dochovala spolu s notací, antologie ji 
přináší v moderním přepisu. Texty jsou 
opatřeny vysvětlujícím komentářem, 
textově a hudebně kritickým aparátem. 
Úvodní studie objasňuje úlohu rukopisné 
hymnografie v dějinách českého 
písemnictví, podává přehled všech 
známých moravských rukopisných 
kancionálů a blíže osvětluje písně 
zařazené do antologie.

Mgr. Kateřina Smyčková (* 1987) 
absolvovala bohemistiku a historii na 
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 
V současné době dokončuje doktorské 
studium Dějiny české literatury na téže 
fakultě a pracuje v knihovně Ústavu pro 
českou literaturu AV ČR. Zabývá se raně 
novověkou hymnografií.

Mgr. Šárka Hálečková (* 1988) 
vystudovala hudební vědu na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy. Pracuje 
jako kurátorka dlouhodobého úložiště 
digitálních dokumentů v Národní 
knihovně ČR. Specializuje se na hudbu na 
dvoře císaře Rudolfa II.

RŮŽE CHUTI 
PŘEROZKOŠNÉ

Antologie moravských rukopisných 
kancionálů 17. a 18. století

doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. 
(* 1974) je historik, fi lozof 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.

Mgr. Mychajlo Fesenko (* 1980) 
je absolventem Kyjevské národní 
univerzity T. Ševčenka a doktorandem 
FF UK. Od roku 2014 působí jako 
asistent Collegia Europaea FF UK & FLÚ 
AV ČR, zabývá se současným vývojem 
ukrajinštiny i češtiny, též ukrajinskými 
dějinami a literaturou.

Kniha (Ne)šťastná Ukrajina. 
Osobnosti Ukrajinské svobodné 
univerzity v Praze 1921–1945 vznikla 
na základě stejnojmenné výstavy 
uspořádané na FF UK u příležitosti 
rozporuplného 70. výročí přesunu 
této ukrajinské vzdělávací 
instituce z Prahy do Mnichova. 
Prostřednictvím biogramů jejích 
profesorů a docentů, často 
vynikajících ukrajinských vědců 
a intelektuálů, by chtěla pražské 
akademické obci, širší české 
veřejnosti a zdejší ukrajinské 
komunitě připomenout světla 
i stíny osudů ukrajinského exilu 
v turbulencích první poloviny 
20. století a jeho přínos české 
i evropské vědě a kultuře. Budiž to 
v časech, kdy současná Ukrajina 
usiluje před očima Evropy o udržení 
demokracie a svobody, bojujíc 
nadto o svou státní samostatnost 
a mezinárodní svéprávnost, 
považováno za symbolické 
pootevření jedné z kapitol 
mnohovrstevnaté historie
česko -ukrajinských vztahů.

(NE)ŠŤASTNÁ UKRAJINA
osobnosti ukrajinské svobodné

univerzity v praze 1921–1945

Petr Hlaváček
Mychajlo Fesenko

Petr Hlaváček
Mychajlo Fesenko
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(Ne)šťastná Ukrajina. Osobnosti Ukrajinské 
svobodné univerzity v Praze 1921–1945
Petr Hlaváček – Mychajlo Fesenko

FF UK Praha 2015 | ISBN 978-80-7308-581-0 | 164 stran česky | 
resumé anglicky | 190 Kč

Kniha vznikla na základě stejnojmenné výstavy uspořádané 
na FF UK u příležitosti rozporuplného 70. výročí přesunu této 
ukrajinské vzdělávací instituce z Prahy do Mnichova. Pro‑
střednictvím biogramu jejích profesorů a docentů, často vyni‑
kajících ukrajinských vědců a intelektuálů, by chtěla pražské 
akademické obci, širší české veřejnosti a zdejší ukrajinské 
komunitě připomenout světla i stíny osudu ukrajinského exilu 
v turbulencích první poloviny 20. století a jeho přínos české 
i evropské vědě a kultuře. Budiž to v časech, kdy současná 
Ukrajina usiluje před očima Evropy o udržení demokracie 
a svobody, bojujíc nadto o svou státní samostatnost a meziná‑
rodní svéprávnost, považováno za symbolické pootevření jedné 
z kapitol mnohovrstevnaté historie česko ‑ukrajinských vztahů.

Růže chuti přerozkošné. Antologie 
moravských rukopisných kancionálů 
17. a 18. století
Kateřina Smyčková – Šárka Hálečková

FF UK Praha 2015 | ISBN 978-80-7308-563-6 | 180 stran česky | 
resumé anglicky | 240 Kč

Moravské rukopisné kancionály 17. a 18. století jsou odborné 
veřejnosti téměř neznámé a jejich písně nikdy nebyly edičně 
zpřístupněny, přestože mohou být pozoruhodným prame‑
nem pro poznání barokní literatury, hudby, lidové zbožnosti 
a iluminačního umění. Značnou část repertoáru přejímají 
rukopisné zpěvníky ze starší, tištěné produkce, ale mnoho 
písní se dochovalo pouze v rukopisné podobě a díky orálnímu 
předávání z generace na generaci. Antologie vybírá z tohoto 
rukopisného repertoáru celkem čtyřicet písní s mariánskou 
a eucharistickou tematikou. Text písní je kriticky upraven 
s ohledem na specifika barokní češtiny a rukopisné produkce. 
Přibližně polovina textů se dochovala spolu s notací, kterou 
antologie přináší v moderním přepisu. Texty jsou opatřeny 
vysvětlujícím komentářem a textově a hudebně kritickým 
aparátem. Úvodní studie objasňuje úlohu rukopisné hymno‑
grafie v dějinách českého písemnictví, podává přehled všech 
známých moravských rukopisných kancionálů a blíže osvětluje 
písně zařazené do antologie.
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Literární studie a stati I. a II.
Otokar Fischer

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 válkou Otokar Fischer (1883–1938) se rovněž 
podstatně zapsal do dějin literárněvědné bohemistiky a oboru 
propojujícího zájmy obou filologií, 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 fran‑
couzštině. 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 lite‑
rární kritiky, o nových literárněvědných 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. Theera, F. X. Šaldy a K. Čapka; 3. Studie 
s tematikou česko‑německou ukazují roli českého živlu v Goe‑ 
thově 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. Hebbelem a českým ná‑
rodem. Druhý svazek: 4. Práce germanistické přinášejí kromě 
goethovských, nietzschovských, wedekindovských či krau‑
sovských 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 literatu‑
rách, práce komparativní a články o překladech se v sedmatři‑
ceti textech věnují např. dílům Marlowovým, Shakespearovým, 
Nietzschovým, Strindbergovým nebo vztahům mezi literární 
látkou anglickou a francouzskou, německou a anglickou, čes‑
kou a německou apod. 6. Studie k otázkám formy pojednávají 
o specifice volného verše, charakteru českého rýmu a přízvuku 
nebo o podobě Kollárova sonetu či Březinova rýmu. Do oddílu 
Literární publicistika jsou vybrány osobněji laděné články či 
vzpomínky, stati, které se zabývají spisovatelskými biografie‑
mi či situací v Německu po nacistickém převratu.
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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

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

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 monografie vznikla jako jeden z výstupů oslav 
1150. výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Mo‑
ravu v roce 2013 a navazuje na stejnojmennou konferenci, kte‑
ré se zúčastnili přední historici, kunsthistorici, etnografové, 
politologové a religionisté z České republiky a ze Slovenska. 
Monografie analyzuje rozličné podoby cyrilometodějské tra‑
dice 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 čes‑
kého 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.

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

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 mo‑
derní 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 autonomní‑
ho 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 geo‑
politické 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 ne‑
dílnou součást mnohovrstevnaté české existence.
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KacířsKá 
univerzita
osobnosti pražské 
utrakvistické 
univerzity 
1417–1622

Petr Hlaváček et al.
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PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D. 
vědecká pracovnice Collegia Europaea 
FF UK & FLÚ AV ČR a Ústavu českých 
dějin FF UK, zabývá se sociálními 
a kulturními dějinami raného novověku

PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.
koordinátor a vědecký pracovník 
Collegia Europaea FF UK & FLÚ AV ČR, 
zabývá se problematikou evropské 
identity ve středověku a raném 
novověku a intelektuálními dějinami

Mgr. Zdeněk Mužík
doktorand Ústavu českých dějin FF UK 
a asistent Collegia Europaea FF UK 
& FLÚ AV ČR, věnuje se problematice 
stavovských shromáždění v pozdním 
středověku

Mgr. Ota Pavlíček
tajemník a vědecký pracovník Collegia 
Europaea FF UK & FLÚ AV ČR, doktorand
na HTF UK a Université de Paris IV – 
Paris Sorbonne, zabývá se filozofií 
a intelektuálními dějinami pozdního 
středověku

Povědomí o tradici pražské 
utrakvistické univerzity a jejím 
pedagogickém, vědeckém 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 
vybraných 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.

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 kon‑
tinuálně 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.

Kacířská univerzita. Osobnosti pražské 
utrakvistické univerzity 1417–1622
Petr Hlaváček et al.

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, vědeckém a obecně kulturním a politickém pů‑
sobení 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 barbar‑
ského, bez vazby na evropskou a západní kulturu. Na krátkých 
životopisech několika vybraných 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 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

LINDA-KARLA HURNÍKOVÁ

MILENA ČÍŽKOVÁ
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Filip Malý, Livia Vrzalová (eds.)

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 Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze, kteří vyprávějí jak o sobě, tak především 
o fakultě samotné – o svých spolupracovnících, o akademicích 
a studentech. Vzpomínky pokrývají období od roku 1955, kdy 
na fakultu přišla první z pamětnic, až po dnešek, včetně zlo‑
mových roků 1968 a 1989. Pamětníky jsou tři knihovnice, eko‑
nomka fakulty, dvě sekretářky ústavů, dvě vedoucí osobního 
oddělení, sekretářka děkana a pozdější vedoucí studijního od‑
dělení, audiovizuální technik, vedoucí správy budov a fakultní 
řidič. Závěr v podobě rozhovoru se členy týmu je věnován 
metodologickým východiskům a průběhu realizace projektu.

Sex and the Golden Goddess II. World of the 
Love Songs
Hana Navrátilová – Renata Landgráfová (eds)

FF UK Praha 2015 | ISBN 978-80-7308-586-5 | 264 stran anglicky 
| 447 Kč

Novinka z produkce Českého egyptologického ústavu, dru‑
hé pokračování knihy Sex and The Golden Goddess, se věnuje 
egyptské milostné poezii z hlediska literární i kulturní historie 
a obsahuje vůbec poprvé pohromadě barevné reprodukce tří 
významných papyrů s milostnými básněmi: P. Chester Beatty I, 
P. Harris 500 a P. Turin 1966.

Jazyk egyptských písařů. Gramatika klasické egyptštiny 
a Cvičení
Renata Landgráfová
FF UK Praha 2013 | ISBN 978-80-7308-497-4 (Gramatika) |
978-80-7308-498-1 (Cvičení) | 220 stran česky | 190 Kč

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
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Náměstí Krasnoarmějců 2. Učitelé a studenti Filozofické 
fakulty UK v období normalizace
Jakub Jareš – Matěj Spurný – Katka Volná a kol.
FF UK Praha / Togga 2012 | ISBN 978-80-7308-426-4 | 405 stran 
česky | resumé anglicky | 390 Kč

Cesty filozofie a práva 1882–2012
FF UK Praha 2012 | ISBN 978-80-7308-423-3 | 60 stran česky | 
resumé anglicky | 95 Kč

Vytěsněná elita. Zapomínaní učenci z Německé univerzity 
v Praze
Petr Hlaváček – Dušan Radovanovič
FF UK Praha / Togga 2012 | ISBN 978-80-7308-441-7 | 172 stran 
česky | 190 Kč

Podoby Koreje
Miriam Löwensteinová – Vladimír Glomb (edd.)
FF UK Praha 2013 | ISBN 978-80-7308-447-9 | 305 stran česky, 
slovensky, anglicky a korejsky | resumé anglicky | 280 Kč

Středomoří v dějinách
Josef Ženka a kol.
FF UK Praha 2012 | ISBN 978-80-7308-427-1 | 316 stran česky | 
290 Kč

Na co si ještě vzpomenu
Pavel Preiss
FF UK Praha 2012 | ISBN 978-80-7308-429-5 | 146 stran česky | 
190 Kč

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 
a polsky | resumé anglicky | 320 Kč

Psychosociální aspekty v současném českém porodnictví. 
Kvalita perinatální péče očima rodiček
Lea Takács – Jitka Seidlerová a kol.
FF UK Praha 2012 | ISBN 978-80-7308-431-8 | 120 stran česky | 
resumé anglicky | 190 Kč

Do srdce Asie. 10 let české archeologie ve Střední Asii
Ladislav Stančo a kol.
FF UK Praha 2012 | ISBN 978-80-7308-430-1 | 176 stran česky | 
resumé anglicky | 180 Kč
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Egypt v době stavitelů pyramid
Jaromír Krejčí
FF UK Praha 2011 | ISBN 978-80-7308-386-1 | 344 stran česky | 
130 Kč

Moudrost svitků boha Thovta
Hana Vymazalová – Filip Coppens
FF UK Praha 2011 | ISBN 978-80-7308-358-8 | 352 stran česky | 
270 Kč

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 | 160 Kč

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

Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. 
Král a šlechta
Jiří Kuthan
FF UK Praha / KTF UK Praha / Togga 2010 | 
ISBN 978-80-7308-313-7 | 616 stran česky | 799 vyobrazení | 
1490 Kč

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

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

Jan Palach ’69
Petr Blažek – Patrik Eichler – Jakub Jareš a kol.
FF UK Praha / Togga 2009 | ISBN 978-80-7308-237-6 | 640 stran 
česky | resumé anglicky, německy, francouzsky, španělsky | 
690 Kč

Káhira. Architektura a umění islámského velkoměsta
Hana Benešovská – Hana Nováková – Štěpán Macháček
FF UK Praha / Togga 2009 | ISBN 978-80-7308-288-8 | 435 stran  
česky | 490 Kč
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Unearthing Ancient Egypt. Fifty Years of the Czech 
Archaeological Exploration in Egypt
Miroslav Verner – Hana Benešovská
FF UK Praha / Togga 2008 | ISBN 978-80-7308-206-2 | 252 stran 
anglicky | 690 Kč

Smutné produkty zdivočelého vkusu: Obrysy populární 
a brakové literatury ve starověku a středověku
Sylva Fischerová – Jiří Starý (eds.)

Hrdinové v básních
Matouš Jaluška – Josef Hrdlička – Martin Pšenička (eds.)

„I do daleka vede cesta…“ Studie z moderní německé 
literatury a literární komparatistiky 
Josef Čermák

2016: Contacts, Migrations and Culture Change. 
Proceedings of the conference organized in honour 
of Jan Bouzek for his 80th birthday
P. Pavúk – V. Klontza Jaklová – A. Harding (eds.)

Dusk and Dawn: Literature Between Two Centuries
Eva Voldřichová Beránková – Šárka Grauová (eds.)

Co je sinologie a proč je důležitá?
Olga Lomová (ed.)

Proč jsme Západ? Česko, Evropa a Západ mezi minulostí 
a budoucností
Václav Bělohradský – Štefan Füle – Petr Hlaváček – Jiří Pehe – 
Michael Romancov – Martin C. Putna – Radek Špicar et al.

Bělorusko mimo Bělorusko. Běloruský intelektuální exil 
v Československu 1918–1945
Petr Hlaváček – Pavel Kotau

Pražská památková realita: průvodce po zničených 
památkách v Praze
Richard Biegel – Jakub Bachtík (eds.)

Připravujeme:
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Utopie/dystopie: podoby – proměny – hranice
Petr A. Bílek – Martin Procházka – Jan Wiendl 
(eds.)

FF UK Praha 2015 | ISBN 978-80-7308-579-7 (online: pdf) | 
89 stran česky | resumé anglicky | 50 Kč

Svorníkem svazku je problém utopie/dystopie, jeho forem 
a proměn, tak, jak se vyjevovaly v širokém kulturním spektru 
anglofonní literatury a kultury, v rámci bohemistických lite‑
rárních souvislostí, frankofonních vazeb, ve vztazích studia 
dějin uměleckých médií a z hlediska obecnějších historiogra‑
fických perspektiv.

E ‑KNIHY

 Více než 40 monografií v češtině, angličtině a dalších jazycích
 Lingvistika, literární věda, historie, sociální vědy, etnologie a další 

 humanitní obory
 Formát PDF
 Volný přístup pro studenty a zaměstnance UK z Portálu 

 elektronických zdrojů UK   •   pez.cuni.cz/eknihy
 e ‑shop.ff.cuni.cz/e_knihy
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Petr A. Bílek, 

Martin Procházka, 

Jan Wiendl (eds.)

práce filozofické fakulty univerzity karlovy

Svorníkem svazku je problém utopie/dystopie, 
jeho forem a proměn, tak, jak se vyjevovaly v ši-
rokém kulturním spektru anglofonní literatury 
a kultury, v rámci bohemistických literárních sou-
vislostí, frankofonních vazeb, ve vztazích studia 
dějin uměleckých médií a z hlediska obecnějších 
historiografi ckých perspektiv.

ISBN 978-80-7308-579-7

Kamil Činátl

Petra Hanáková

Petra Hesová

Josef Hrdlička

Martin Procházka

David L. Robbins

Václav Vaněk

Pavla Veselá

pez.cuni.cz/eknihy
http://e-shop.ff.cuni.cz/e_knihy
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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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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 specifi ckých 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

Martin Procházka

Magda Španihelová

„Identity – konstrukce, subverze a absence“
Petr A. Bílek – Martin Procházka – Jan Wiendl 
(eds.)

FF UK Praha 2014 | ISBN 978-80-7308-530-8 (online: pdf) | 
131 stran česky | resumé anglicky | 50 Kč

Svorníkem svazku je problém identity, chápané jako konstruk‑
ce, již lze i v oblastech umělecké práce, kulturní politiky či 
specifických kulturně ‑společenských aktivit nahlížet jako cosi 
budovaného, nestabilního či docela chybějícího, jako poten‑
ciální 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 (online: pdf) | 
85 stran česky | resumé anglicky | 50 Kč

„Kacíři jsou jediný (horký) lék proti entropii lidského myšlení,“ 
napsal Jevgenij Zamjatin v krátkém článku „O literatuře, revo‑
luci, 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 hlubo‑
kého spánku často bývá mnohem bolestivější než trhání zubu 
bez anestezie. Představovaný sborník odkazuje nejen k filozofii 
ruského spisovatele a jednoho ze zakladatelů antiutopické 
literatury, ale hlavně se snaží zachytit utopické a antiutopické 
tendence v literární tvorbě, politické teorii a  lidském uva‑
žování. 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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Gramaticko ‑stylistická cvičebnice albánských 
textů
Orkida Backus Borshi

FF UK Praha 2014 | ISBN 978-80-7308-528-5 (online: pdf) | 
20 stran albánsky | 50 Kč

Tato příručka vznikala postupným výběrem vhodných cvičení, 
jež volně doplňují teoreticko ‑lingvistické přednášky vyučo‑
vané od roku 2011 v rámci programu Jihovýchodoevropská 
studia se specializací na albánský jazyk – bakalářský stupeň 
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je tedy pri‑
márně určená vysokoškolským studentům filologických oborů, 
kteří si již osvojili základy albánštiny a soustavně a vytrvale 
se snaží proniknout do tajů její jazykovědy a lingvistické ter‑
minologie 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 jednoznač‑
né 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 albánšti‑
nou a tzv. „velkými“ jazyky (např. angličtinou, francouzštinou, 
němčinou, italštinou apod.).

Paleografická čítanka mongolského písma klasického období
Ondřej Srba

Připravujeme:
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časopis pro moderní fi lologii 
je recenzovaný neimpaktovaný jazykovědný 
časopis, uvedený v databázích ERIH 
a Scopus . Je uveden v Bibliografi i 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 fi lologii, 
Ústav anglického jazyka a didaktiky FF UK, 
nám. Jana Palacha 2,  116 38 Praha 1
http://cmf.ff .cuni.cz

články
Slovnědruhová a morfologická homonymie, homofonie a homografi e 
v současné češtině
Part-of-speech and Morphological Ambiguity, Homophony and Homography 
in Contemporary Czech
VLADIMÍR PETKEVIČ — 127

Korpusy jako zdroje dat pro úpravy nástrojů automatické morfologické analýzy 
(Slovotvorné varianty adjektiv na [(ou)|í]cí z hlediska morfologického značkování)
Corpora as Data Sources for the Up-grading of Morphological Tagging
KLÁRA OSOLSOBĚ — 136

Subjektová rezultativa v češtině ve srovnání s ruštinou
Subjective Resultatives in Czech Compared with Russian
MARKUS GIGER — 146

Jak najít optimální překlad polysémních sloves — porovnání metod formální analýzy 
paralelních textů
In Search of the Optimal Translation of Polysemous Verbs — Comparing Methods 
of Formal Analysis of Parallel Texts
ELŻBIETA KACZMARSKA — ALEXANDR ROSEN — 157

Pojmenování barev a jejich odstínů v Akademickém slovníku současné češtiny
Names of Colours and Colour Shades in the Academic Dictionary 
of Contemporary Czech
MICHAELA LIŠKOVÁ — HELENA PERNICOVÁ — 169

Slovesa odvozená od adverbií jako periferie slovotvorného systému 
(na materiálu Českého národního korpusu)
Verbs Derived from Adverbs — The Periphery of the Czech Word-Formation System 
(Explored Using the Czech National Corpus)
IVANA KOLÁŘOVÁ — 179

MERLIN: Multilingvální platforma pro evropské referenční úrovně
Merlin: Multilingual Platform for Common Reference Levels
BARBORA ŠTINDLOVÁ — VERONIKA ČURDOVÁ — 190

rozhledy
Latinismy ve španělštině — nástin problematiky a stručná historie
Latinisms in Spanish — An Outline of the Issue and a Brief History
ZUZANA KRINKOVÁ — 203

recenze 

zprávy

kronika

připravujeme
Anglická sponová slovesa. 

Kontrastivní korpusový pohled
Frazeologie a idiomatika: Jejich podstata 

a proměnlivost názorů na ně
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Jde o recenzovaný neimpaktovaný jazykovědný časopis, kte‑
rý je vydáván od roku 1911. Vychází česky (příp. slovensky) 
a zabývá se hlavně kontrastivní lingvistikou, tj. výzkumem 
západních jazyků v porovnání s češtinou (příp. slovenštinou). 
Je zaměřen především na evropské světové jazyky (angličtinu, 
francouzštinu, italštinu, němčinu, portugalštinu, španělštinu), 
okrajově i jazyky další. Obsahuje původní články ze všech rovin 
kontrastivního popisu jazyka, včetně interdisciplinárních. 
Časopis pro moderní filologii vedle vědeckých studií otiskuje 
rozhledové články, dále recenze publikací, zprávy o aktuálních 
a relevantních jazykovědných událostech a v rubrice Kronika 
pak vzpomínkové statě na význačné osobnosti české moderní 
filologie.

http://casopispromodernifilologii.ff.cuni.cz | ISSN 0008-7386 
(print); ISSN 2336-6591 (online) | vychází 2x ročně

ČASOPISY

 13 volně dostupných odborných e ‑časopisů
 Open Access od roku 2015
 Formát PDF, licence CC BY ‑NC ‑ND 2.0
 Nové webové stránky (fulltexty, archiv, pokyny pro autory, kontakty etc.)
 ff.cuni.cz/journals 

Digitální repozitář UK   •   repozitar.cuni.cz

Tištěná čísla   •   e‑shop.ff.cuni.cz/casopisy 

http://casopispromodernifilologii.ff.cuni.cz
ff.cuni.cz/journals
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Dvacáté století / The Twentieth Century

Vědecký recenzovaný časopis, vydávaný od roku 2004 (pů‑
vodně jako ročenka Semináře nejnovějších dějin) Ústavem 
světových dějin FF UK v Praze, obsahuje studie českých i za‑
hraničních 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). Součás‑
tí časopisu jsou též příspěvky z konferencí, kolokvií a pracov‑
ních seminářů, tematicky zaměřených na české a především 
světové a obecné dějiny 20. století, a recenze prací domácích 
i zahraničních historiků.

http://dvacatestoleti.ff.cuni.cz | ISSN 1803-750X (print); 
ISSN 2336-6656 (online) | vychází 2x ročně

Fórum sociální práce / Social Work Forum

Časopis se zaměřuje na teorii a praxi sociální práce, sociální 
politiky a příbuzných disciplín. Jádrem čísla jsou recenzované 
akademické statě. Vedle nich jsou publikována předběžná 
a metodická sdělení a recenze domácích i zahraničních pu‑
blikací. 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 zaměřuje 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://forumsocialniprace.ff.cuni.cz | ISSN 2336-6664 (online) | 
vychází elektronicky 2x ročně
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připravujeme 
Teorie přirozeného zákona a její využití 
v sociální práci. Filozofi cko-teologická východiska 
a aktuální praktické využití.
MICHAL OPATRNÝ, MONIKA FLÍDROVÁ

editorial
Inspirace z etnologie
OLDŘICH MATOUŠEK — 5

akademické statě
Absolventi Katedry sociální práce FF UK z let 2006–2013.  
Výsledky dotazníkového šetření
EVA DRAGOMIRECKÁ, VERONIKA BÍLÁ, PAVLA TUHÁČKOVÁ — 9

Sociální práce na venkově jako chybějící součást české praxe sociální práce
PAVLA KODYMOVÁ — 27

z historie sociální práce
Terénní sociální práce v péči o seniory v době normalizace
PAVLA KODYMOVÁ — 41

metodická a jiná sdělení
Proměny obsahu sociální práce a náročnosti profese sociálních pracovníků
IGOR TOMEŠ — 53

Interpretační schémata domácího násilí
OLDŘICH MATOUŠEK — 66

studentské práce
Specifi ka individuálního plánování sociálních služeb s osobami 
se syndromem demence
KLÁRA KRYBUSOVÁ — 73

aktuality

recenze

2/2015

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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dvacáté století / the twentieth century
Vědecký recenzovaný časopis, který vznikl v roce 
2004 jako periodikum Ústavu světových dějin 
Filozofi cké 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 čtrnáctým číslem časopisu Dvacáté století — The Twentieth Century
MARTIN KOVÁŘ — 5

studie / studies
Russia’s space defence from its beginning to the present time
JÓZSEF DEÁK — 9

Elsa, the Princess von and zu Liechtenstein
A Symbol of Old and New European Elites Merging in the 20th Century
VÁCLAV HORČIČKA — 24

Serbia’s economy in the context of EU integration
NÁNDOR ZEMNICZKY — GÁBOR CSÜLLÖG — ZSUZSANNA M. CSÁSZÁR — 31

František Jehlička and his Activity in Support of the Hungarian Revision
in Czechoslovakia in 1919–1938
ISTVÁN JANEK — 43

Johnson, Erhard a Vietnam
K vyjednávání Američanů s Němci o podpoře ve vietnamské válce 
v letech 1963–1966
PETR JANOUŠEK — 56

Evropská politika Velké Británie za vlády Johna Majora
BARBORA FIALOVÁ — 71

Partyzánský odboj na východní frontě za druhé světové války 
s přihlédnutím na organizaci sovětských výsadků do Protektorátu Čechy a Morava
VLASTA KYNCLOVÁ — 95

Britská politika vůči Palestině (1945─1948) ve vnitřních proměnách 
Egypta a Iráku k počátku padesátých let
BARBORA ZAMRAZILOVÁ — 107

recenze / reviews

připravujeme
Francisco Arango y Parreño
La transición hacia la modernidad en Cuba 
JUAN BOSCO AMORES CARREDANO

Manifestaciones de la leyenda negra antiespañola 
en los países checos y posibles vías de su difusión
SIMONA BINKOVÁ

Contest between Foreign and Domestic 
Propaganda: Voice of America Broadcast 
to Czechoslovakia during late 1940s 
and Early 1950s
JAN KOURA

Creole patriotism vs. religious enthusiasm 
in 19th century Caribbean: The case of Peter Blair
MARKÉTA KŘÍŽOVÁ

Comentarios sobre la historiogra� a 
ibero–americana en Centroeuropa
HORST PIETSCHMANN

Reformismo y economía militar 
en la Nueva Granada durante el siglo XVIII
JOSÉ MANUEL SERRANO

Mise amerického viceprezidenta Wallace 
do Číny (21.–24. června 1944)
  ALEŠ SKŘIVAN, ST. 

Jeden den v Bogotě
Devátý duben 1948 v paměti očitých svědků
JAROMÍR SOUKUP

Cesta k nezávislosti?
Britsko-kanadské vztahy a důsledky uzavření 
americko-kanadské Platýzové smlouvy z roku 1923
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articles
On concatenative and nonconcatenative lexeme-formation patterns in English
ALEŠ KLÉGR (Prague) — 89

Paradigmatik der deutschen Adjektive in der Großen 
lexikalischen Datenbank Deutsch-Tschechisch
MARIE VACHKOVÁ (Prag) — 103

Anglizismen und synonyme Wortneubildungen im modernen Deutsch: 
sinnvolle Ergänzung oder Ersatz?
OLGA NIKITINA (Tula) — 116

Comparison of formation processes in English and Czech sports terminologies 
MICHAELA COCCA (Neuvo León), VÁCLAV ŘEŘICHA (Olomouc), 
ELIZABETH ALVARADO MARTÍNEZ (Neuvo León) — 132

Foreign given names in Spanish youth: evidence of a globalized society
CARMEN LUJÁN-GARCÍA (Las Palmas de Gran Canaria) — 145

obituary
In memoriam František Daneš
JIŘÍ KRAUS (Prague) — 171

reviews
Tomáš Duběda, 
Études de prosodie contrastive. Le cas du français et du tchèque 
POLINA CHODAKOVÁ (Prague) — 175

Stefanie Stricker, Rolf Bergmann, Claudia Wich-Reif,
Sprachhistorisches Arbeitsbuch zur deutschen Gegenwartssprache
LUCIE JAKUBCOVÁ (Prag) — 177

Erzsébet Bárat, Patrick Studer and Jiří Nekvapil (eds), 
Ideological Conceptualizations of Language. Discourses of Linguistic Diversity
GORO CHRISTOPH KIMURA (Tokyo) — 179

forthcoming
The vagaries of the subject it: can it serve 

as a style marker?
Das deutsche Pronomen irgendein und seine 

tschechischen Äquivalente
Fenomeno della collocabilità ristretta nell’italiano 

di oggi
Un estudio comparativo del despliegue 

de la evaluación en el discurso científi co

LINGUISTICA 
PRAGENSIA

25 
2/2015

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://lingprag.ff .cuni.cz/, 
http://ceeol.com/, http://cejsh.icm.edu.pl/ 
and 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
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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://hop.ff.cuni.cz

připravujeme 
My, jiní, naši a cizí. Národní identity a veřejný 

prostor ve střední Evropě
European Civilisation and the World between 

Conflicts, Cooperation and Dialogue
Tematické číslo Semináře teorie a metodologie 

historické vědy
Jan Lucemburský a Karel IV. v historické paměti
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rodové a územní politiky 
posledních Lucemburků  
a jejich vliv na proměny 

České koruny

z obsahu
Prag in der Regierungszeit Ferdinands I. Die Stellung der Stadt im System  
des höfischen Residenznetzwerks
Jaroslava Hausenblasová — 9

Karl V. und Ferdinand I. – Politik, Residenzen und Memoria im Vergleich
Alfred Kohler — 29

Wien unter Ferdinand I. 1521–1564
Renate Holzschuh-Hofer — 60

Ferdinand I. und die Wiener Stadtbefestigung
Markus Jeitler — 71

Renesanční podoba Pražského hradu z archeologického pohledu 
Gabriela Blažková — 121

Kaiser Ferdinand I. und Schicksal des Herrscherzyklus’ im Alten Königspalast 
der Prager Burg
Eliška Fučíková — 135

The Palace of Queen Anne Jagiello and Archduke Ferdinand II of Tyrol 
by the White Tower in Prague Castle
Petr Uličný — 142

The Royal Summer Palace, Ferdinand I and Anne
Sylva Dobalová — 162

Heraldische Repräsentation der Jagiellonen und der Habsburger. Die Wappen 
des königlichen Oratoriums im Prager Veitsdom im mitteleuropäischen Kontext
Géza Pálffy — 176

Emperor Ferdinand I and the Antique: the Antique as Innovation
Dirk Jacob Jansen — 202

Adoption of Habsburg Portrait Models for Aristocratic Likenesses in the Czech Lands 
in the Reign of Ferdinand I
Blanka Kubíková — 219

Praga festivans. Music played during the Prague Festivities of 1527 and 1558
Jan Baťa — 247

Die Begräbnisfeierlichkeiten nach dem Tod Ferdinands I. und seiner Söhne
Václav Bůžek — 260

recenze, anotace, zprávy

seznam disertačních prací obhájených v Semináři raně novověkých dějin 
ÚČD FF UK v letech 2009–2015

Historie – Otázky – Problémy

Periodikum Ústavu českých dějin FF UK v Praze se primárně 
zaměřuje na historii českých zemí a střední Evropy, a to od ra‑
ného středověku až po soudobé dějiny. 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. Ve všech 
těchto směrech tak časopis činí nejen v souladu s nejnovějšími 
historiografickými trendy, ale zejména v širší mezioborové 
spolupráci humanitních disciplín (pomocné vědy historické, 
dějiny umění, bohemistika, filozofie, filologické obory, sociolo‑
gie, judaistika). Jednotlivá čísla jsou profilována chronologicky 
či tematicky, odborné studie doplňuje badatelský servis v po‑
době recenzí, anotací a zpráv o konferencích v České republice 
i zahraničí či informací o úspěšně obhájených diplomových 
a dizertačních pracích studentů ÚČD FF UK.

http://historieotazkyproblemy.ff.cuni.cz | ISSN 1804-1132 (print); 
ISSN 2336-6672 (online) | vychází 2x ročně

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 struk‑
turalismu. Od roku 2013 vydává časopis Filozofická fakulta 
Univerzity Karlovy v Praze.

http://linguisticapragensia.ff.cuni.cz | ISSN 0862-8432 (print); 
ISSN 1805-9635 (online) | vychází 2x ročně

http://historieotazkyproblemy.ff.cuni.cz
http://linguisticapragensia.ff.cuni.cz
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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

připravujeme — forthcoming studies
The Birth of Czech Nationalist Activism in Reichenberg (Liberec) 
and its Conflicts with the City Hall (with a focus on the conflict 
during the 1890 census)
Pavel Kladiwa — 7

The Determination of Nationality in Selected European Countries up to 1938 
Dan Gawrecki — 27

Prague’s Urban Elites and the Problem of Spreading Hunger, 1914–1918 
Vojtěch Pojar — 55

Path Dependency Regarding Forms of Ownership 
through the Conception of Political Capitalism 
Lucie Cviklová — 69

reviews

information
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Prager wirtschafts‑ und sozialhistorische 
Mitteilungen

Vědecké cizojazyčné periodikum pro obor hospodářských a so‑
ciálních dějin vydává Ústav hospodářských a sociálních dějin 
FF UK v Praze od roku 1994. Časopis seznamuje zahraniční 
vědeckou obec s nejnovějšími výsledky historického bádání 
v České republice, s důrazem na hospodářské a sociální dě‑
jiny 18.–20. století v evropském kontextu. Děje se tak nejen 
prostřednictvím publikací nových výzkumů domácích autorů, 
nýbrž také díky rozsáhlé recenzní rubrice a sekci věnované his‑
toriografii a otázkám paměti. Současně jsou v něm publikovány 
příspěvky zahraničních badatelů, většinou přednesené na 
půdě fakulty. Periodikum je anotováno předními evropskými 
vědeckými periodiky.

http://wisohim.ff.cuni.cz | ISSN 1803-7518 (print); ISSN 2336-6710 
(online) | vychází 2x ročně

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 východoevrop‑
ských dějin Fakulty historických a kulturních 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://praguepapers.ff.cuni.cz | ISSN 1803-7356 (print); 
ISSN 2336-7105 (online) | vychází 2x ročně

2/2015

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 
The British-Canadian Relations 

and the Halibut Treaty
The Opening of Japan, 1853–1858
Slovak-Hungarian Bilateral Relations 

in 1939–1941

articles
Metternich and the Italian League Myth in 1833
MIROSLAV ŠEDIVÝ — 7

Great Powers and the Sino-Japanese War 1894–1895
ALEŠ SKŘIVAN, SR. — ALEŠ SKŘIVAN, JR. — 16

Japan and Korea at the Turn of the 19th and 20th Century
VERONIKA KRIŠTOFOVÁ — 45

The Establishment of the Committee of Imperial Defence 
and the British-Dominion Relations, 1904–1911
JAROSLAV VALKOUN — 61

The Attitude of Budapest to the Election of the President of the Republic 
in Czechoslovakia in December 1935
ANDREJ TÓTH — 73

The History of the Slovak-Hungarian “Little War” and Its Interpretations 
in National Histories
ISTVÁN JANEK — 85

Search for Partnership: German-Soviet Political Relations 
on the Eve of the Second World War
KLÁRA FABIANKOVÁ — 102

On the Way to Liberalization: Policy of the Ceaușescu’s Regime 
towards the Hungarian Minority in Romania 1965–1968
FILIP ŠISLER — 127

book review / buchbesprechung
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slovo a smysl
časopis založený roku 2004 jako platforma 
pro diskuzi 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), v The Central 
European Journal Of Social Sciences And 
Humanities (CEJSH) a ve výzkumné databázi 
EBSCO HOST. Elektronická verze časopisu 
je dostupná také 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 
& SENSE
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připravujeme — forthcoming 

Paul Claudel. Miroslav Červenka

studie
Theorie-Kulturen: Ein Erfahrungsbericht
MANFRED WEINBERG — 15

A World of ‘Purely Artistic Conception’ and a ‘Universal Art of the Spirit’: 
Max Dvořák and Karel Teige Between Phenomenology and Surrealism
JOSEF VOJVODÍK — 25

Kunstwollen: The Transfer and Precarious Survival of an Artistic-Theoretical Concept 
in Czech Art History of the 20th Century
TOMÁŠ MURÁR — 42

Ostranenie Is Not Ozvláštnění: The Issue of Term Transfer and Disservice
LIBUŠE HECZKOVÁ — KATEŘINA SVATOŇOVÁ — 50

Roland Barthes’s Masks in Bohumil Hrabal’s Gaps: Accounts of a Transfer, 
Transfer of Accounts
HOLT MEYER — 59

skici
Česká literární moderna v časopise Aus fremden Zungen — čtyři příklady prostředkování
LUCIE MERHAUTOVÁ — 93

„in der Geschichte des tschechischen Buches ein beispielloser moralischer Erfolg“. 
Zur Entstehungs- und Publikationsgeschichte von Jaroslav Durychs 
(und Paul/Pavel Eisners) Friedland
TILMAN KASTEN — 126

Z mého života: když má fi lm právo na všechny postavy dějin
MARIKA KUPKOVÁ — 156

Vortage passieren lassen: Skizzen zu Transfers zwischen Ort und Zeitbezug 
in Uwe Johnsons Jahrestagen in Hinsicht auf Prag
NILS PLATH — 173

The Beauty of Compacting Human Heads: Metaphors of Writing and the History 
of Book Destruction in Bohumil Hrabal’s Too Loud a Solitude
HEIKE WINKEL — 182

Polymorphe Männerkörper in Bohumil Hrabals Werk Jak jsem obsluhoval 
anglického krále als Gegenentwurf zum Sozialistischen Realismus
INA HARTMANN — 198

Words and/without Bodies: The Incorporation of the Word as Autopoetological Imagery in 
Texts by Bohumil Hrabal and Jáchym Topol
ANNA FÖRSTER — 207

otázka pro… 

kritické rozhledy

translations_překlady 24
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Pražské egyptologické studie / Prague 
Egyptological Studies

Časopis vydává od roku 2002 Český egyptologický ústav FF UK 
v Praze a Káhiře. Jeho prostřednictvím egyptologové a jejich 
spolupracovníci seznamují domácí a zahraniční odbornou 
i laickou veřejnost s výsledky svého bádání. Příspěvky spojuje 
společný jmenovatel – starověký Egypt, jeho historie, archeo‑
logie, náboženství, umění, architektura a další aspekty s ním 
spjaté. Kromě studií věnovaných starému Egyptu se v časopise 
objevují i články týkající se orientalistiky, přírodních věd a dě‑
jin bádání o zemi na Nilu, či zprávy z archeologických výzkumů 
v Egyptě a Súdánu.

http://pes.ff.cuni.cz | ISSN 1214-3189 (print); ISSN 1801-3899 (online) | 
vychází 2x ročně

Slovo a smysl / Word and Sense

Časopis pro mezioborová bohemistická studia, vydávaný od 
roku 2004 Ústavem české literatury a literární vědy FF UK, 
usiluje vytvořit prostor pro vědeckou diskusi a konfrontaci 
různých teoretických koncepcí a metodologických pozic se stá‑
lým zřetelem k literárněvědnému bohemistickému kontextu. 
Spolu s důrazem na publikaci pramenného materiálu, překla‑
dů 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 bohemistických univerzitních pracovišť v zahra‑
ničí. Tomu odpovídá také složení redakčního kruhu, který se 
skládá z odborníků z domácích a zahraničních univerzit.

http://wordandsense.ff.cuni.cz | ISSN 1214-7915 (print); 
ISSN 2336-6680 (online) | vychází 2x ročně

http://pes.ff.cuni.cz
http://wordandsense.ff.cuni.cz
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Studia Ethnologica Pragensia

Časopis je edičním orgánem Ústavu etnologie FF UK v Praze. 
Jejich cílem je prezentovat pozoruhodné výsledky badatel‑
ské činnosti Ústavu etnologie a externích spolupracovníků. 
Primárně jsou SEP českým recenzovaným odborným etnolo‑
gickým periodikem strukturovaným do oddílů: Studie, Ma‑
teriály, 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://studiaethnologicapragensia.ff.cuni.cz | ISSN 2336-6699 
(online) | vychází elektronicky 2x ročně

Studia Hercynia

Odborné recenzované periodikum Ústavu pro klasickou ar‑
cheologii FF UK. Časopis je zaměřen na studium materiální 
kultury starověku, vztahy mezi Středomořím a střední Ev‑
ropou, tradici starověkého umění v evropské kultuře a další 
relevantní oblasti. Jeho cílem je propagovat klasickou archeo‑
logii a příbuzné disciplíny v České republice i v mezinárodním 
kontextu. Založen byl v roce 1997 jako ročenka, od roku 2011 
vychází dvakrát ročně. Členy ediční rady časopisu jsou odbor‑
níci z Čech, Rakouska, Bulharska či Francie. Příspěvky jsou 
publikovány v angličtině, francouzštině či němčině.

http://studiahercynia.ff.cuni.cz | ISSN 1212-5865 (print); 
ISSN 2336-8144 (online) | vychází 2x ročně
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forthcoming
“All Arts, Great and Small” papers dedicated to Iva 

Ondřejová on the occasion of her 70th birthday:

Amber as Jewelry, Status Symbol and Work of Art
A Lydian Silver Amphorae with Zoomorfi c Handles
Of Spools and Men. Notes on Textile Production in the 

Aegean
The Prague Belvedere, Ferdinand I, and Perseus
Bagues et Intailles Méditerranéennes en Bohême

à l’Epoque de La Tène

studia hercynia
is a peer -reviewed journal that focuses on the 
study of the material culture of Antiquity, on 
relations between the Mediterranean and Cen-
tral Europe, on the traditions of ancient art in 
European culture, and other related pheno-
mena. The journal aims to advance Classical 
Archaeology and associated disciplines, both 
in the Czech Republic and internationally.

The journal was founded in 1997 by prof. Jan 
Bouzek under the Institute of Classical Archaeo-
logy, Faculty of Arts, at the Charles University 
in Prague.

address
Studia Hercynia
Institute of Classical Archaeology
Faculty of Arts, Charles University in Prague
Celetná 20, CZ-110 00
Prague 1
studia.hercynia@ff .cuni.cz
http://studiahercynia.ff .cuni.cz

studia hercynia
Pohrebisko staršej únětickej kultúry z Prahy -Ruzyně. Príspevok k počiatkom doby 
bronzovej v Čechách
(Early Únětice Culture Cemetery at Praha -Ruzyně. On the beginnings of the 
Bronze Age in Bohemia)
KATARÍNA PETRIŠČÁKOVÁ, PETER PAVÚK, DARA BAŠTOVÁ, MIROSLAVA ŠMOLÍKOVÁ

Obříství, a Late Bronze Age Port of Trade in Central Bohemia
JIŘÍ UNGER, MONIKA PECINOVSKÁ

Němčice and Pistiros: Glass Beads as Historical Markers in the Third Century BC
NATALIE VENCLOVÁ

Roman Metal Vessels in the Milieu of Germanic Elites in the Middle Danube Region
JAN JÍLEK

St. George at Prague Castle and Perseus: an Impossible Encounter?
JAN BAŽANT

XIX
1–2/2015

STUDIA
HERCYNIA

Jan Bouzek
and the Czech Lands

I
S
S
N
 
1
2
1
2
–
5
8
6
5

obalka_STUDIA_HERC_02.indd   1 12.04.16   17:31

I
S
S
N
 
1
8
0
3
-
9
8
1
2

připravujeme — forthcoming

Interdisciplinárně koncipované příspěvky 
věnované česko-bulharským vztahům 
refl ektujícím klasická i novátorská témata 
(etnické menšiny, identitární procesy, 
materiální kultura, fl oklor…) z „dílen“ 
etablovaných i perspektivních 
českých a bulharských badatelů.

1/2016

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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Astudie
Legalismus a justice
LEOPOLD POSPÍŠIL — 11

Úvod šestinedělky: Význam obřadu v lidové tradici a liturgii církve
MICHAELA VLČKOVÁ — 27

Lidové umění jako iniciační zdroj v díle Marie Fischerové-Kvěchové
HANA FIŠEROVÁ — 41

Konverze českých žen k islámu: Případová studie
MICHAELA DAVIDOVÁ — 51

materiály
Opera Ethnologica Iuvenalia Pragensia
MILOŠ TOMANDL — 69

Etnologická percepce polské národní identity
MILOŠ TOMANDL — 228

zprávy

recenze

http://studiaethnologicapragensia.ff.cuni.cz
http://studiahercynia.ff.cuni.cz
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XXVI (2016) 

svět literatury
Časopis Svět literatury, založený roku 1990, se 
věnuje novověkým evropským a americkým 
literaturám s výhledy do jiných kulturních ob‑
lastí. Důrazem na komparativní přístup přispívá 
k integraci literárněvědného studia, které 
obecně probíhá v rámci jednotlivých národ‑
ních literatur; členy redakčního kruhu spojuje 
přesvědčení, že literatura se vyvíjí v prostoru 
daleko širších kulturních regionů. Časopis je 
recenzovaný a je zařazen do evropské data‑
báze ERIH PLUS, CEJSH (Central European 
Journal of Social Sciences and Humanities) 
a EBSCOhost. Elektronická verze časopisu je 
dostupná na adrese http://sl.ff.cuni.cz.

adresa redakce
Svět literatury / World of Literature
Filozofická fakulta UK,
Ústav románských studií,
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
e ‑mail: vladimir.svaton@ff.cuni.cz;
pavel.sidak@seznam.cz

SVĚT 
LITERATURY

53
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Ypřipravujeme — forthcoming heterocosmica ii a narativní aspekty fikčních světů

Na okraj Heterocosmica II
Lubomír Doležel — 9

Fikční světy české postmoderní prózy
Bohumil Fořt — 13

Lubomír Doležel o postmoderně: Sebeodhalení a protimluvy jako tahy v narativní hře
Petr Koťátko — 19

O narativní explanaci v osmi tezích: nástin problému
Ondřej Sládek — 27

Teorie fikčních světů a genologie
Pavel Šidák — 38

O vývojových tendencích v novočeském vyprávění: Několik poznámek
Jiří Koten — 47

Lubomír Doležel o románu Podobojí
Daniela Hodrová — 53

Kunderovy romány psané ve Francii
Aleš Haman — 63

k ontologii fikčních světů
Za hranice fikčního světa: od ozvláštnění k estetické zkušenosti
David Skalický — 65

Maxwellův démon: Účelnost pojmu „fikční svět“ z hlediska neopragmatické literární vědy
Vladimír Papoušek — 83

Fikční jména, fikční entity a role předstírání: chvála abstinence
Petr Koťátko — 93

Pragmatismus Johna Deweyho a literární teorie Wolfganga Isera
Martin Kaplický — 102

otázka identity v ruské a v ukrajinské kultuře
Dvojí inspirace ruské identity na počátku 20. století
Vladimír Svatoň — 115

Politikum a privatum: O podobách ruskej dokumentárnej drámy 
Romana Maliti — 125

Současná ukrajinská literatura ve světle postkoloniálního přístupu: Serhij Žadan a Stepan Procjuk
Radana Merzová — 133

recenze

Studie z aplikované lingvistiky / Studies in 
Applied Linguistics

Periodikum Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK 
se zaměřuje na vybraná témata aplikované lingvistiky, inter‑
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Rejstřík

2016: Contacts, Migrations and Culture Change. 
Proceedings of the conference organized in 
honour of Jan Bouzek for his 80th birthday 60

A Centenary of English Studies at Charles 
University: From Mathesius to Present ‑day 
Linguistics 57

A Glossary of Catchwords of the Czech Avant‑ 
‑garde. Conceptions of Aesthetics and the 
Changing Faces of Art 1908–1958 6

Alice Garrigue Masaryková. Život ve stínu 
slavného otce 9

Analysis and Comparison of Forms and Methods 
for the Education of Older Adults in the V4 
Countries 47

Andragogika a vzdělávání dospělých: vybrané 
kapitoly 50

Andrle Jan 50

Bachtík Jakub 60
Bakešová Ivana 48
Baránek Daniel 12
Básně a místa. Eseje o poezii 52
Bedřichová Zuzanna 47
Bělohradský Václav 60
Bělorusko mimo Bělorusko. Běloruský intelektuální 

exil v Československu 1918–1945 60
Benešovská Hana 59, 60
Bibliografie k otázkám srovnávacího studia ruštiny 

a češtiny 50
Bičovský Jan 49, 50
Biegel Richard 60
Bílek Petr A. 6, 51, 61, 62
Blažek Petr 59
Blinková Pelánová Eva 28
Bobková Lenka 9
Borshi Orkida Backus 63
Boukalová Hedvika 23
Boušek Daniel 40
Britové v Porýní. Britská okupace Kolínské zóny 

v letech 1918–1926 18
Buriánek Jiří 20

Cesty filozofie a práva 1882–2012 58
Co je sinologie a proč je důležitá? 60
Cosentino Annalisa 31, 32
Cudlínová Eva 43, 46
Current Challenges of Central Europe: Society and 

Environment 46

Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období 
rozkvětu i snah o umlčení 55

Časopis pro moderní filologii 64
Čermák Josef 60
Černá Zlata 59
Černý František 32
Černý Marcel 50
Černý Václav 26
Česko ‑italské vztahy: Korespondence Jindřicha 

Chalupeckého s Arturem Schwarzem 32
Československo ‑jugoslávské vztahy v letech 

1939–1941. Od zániku Československé 
republiky do okupace Království Jugoslávie 19

Češi a Slováci na Jadranu. Vztahy s Terstem 
a severním Jadranem v letech 1848–1948 13

Čínské myšlení zevnitř: čítanka tradičních 
komentářů ke knize Zhuangzi 39

Čtrnáct svatých Pomocníků. K pozdně středověké 
spiritualitě elit a její christocentrické 
dimenzi 14

Daňková Tereza 51
De lingua Latina V–VII 34
Divadlo jako škola ctnosti a zbožnosti. Jezuitské 

školské drama v Praze v první polovině 
18. století 37

Do srdce Asie. 10 let české archeologie ve Střední 
Asii 58

Drábik Jakub 15
Drška Václav 16
Druhý a cizí jazyk: osvojování a vyučování. 

Terminologický slovník 46
Dusk and Dawn: Literature Between Two 

Centuries 60
Dvacáté století / The Twentieth Century 65
Dvarim meatim. Studie pro Jiřinu Šedinovou 40
Dynamika literárního vývoje v údobí moderny 

(Pokus o rekonstrukci dějin ruské literatury 
přelomu 19. a 20. století) 10

Egypt v době stavitelů pyramid 59
Echa expresionismu. Recepce německého 

literárního hnutí v české avantgardě 
(1910–1930) 32

Eichler Patrik 59
Ekonomické myšlení v Japonsku 18
Ekonomika v souvislostech 43
Elgin Catherine Z. 39
Émile Durkheim, sociolog a pedagog 24
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English Copular Verbs. A contrastive corpus‑
‑supported view 36

Evropa!? Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 
1918–1989 55

Fesenko Mychajlo 53
Fischer Otokar 54
Fischerová Sylva 60
Fonetická identifikace mluvčího 46
Forstová Eva 30
Fórum sociální práce / Social Work Forum 65
Frantíková Dita 50
Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky. 

Letáky jako pramen k vývoji a vnímání české 
otázky v letech 1619–1632 7

Fried Mirjam 34
Füle Štefan 60
Fyziognomie psaní. V záhybech literárního 

ornamentu 30

Giger Markus 50
Gladkova Hana 48, 50
Glomb Vladimír 49, 58
Goodman Nelson 39
Gramaticko ‑stylistická cvičebnice albánských 

textů 63
Grauová Šárka 60
Grebeníčková Růžena 39

Hálečková Šárka 53
Hálek Jan 18
Harding Anthony 60
Heczková Libuše 32
Heslář české avantgardy. Estetické koncepty 

a proměny uměleckých postupů v letech 
1908–1958 6

Hesová Petra 45, 51
Historie – Otázky – Problémy 66
Hlaváček Petr 14, 53, 55–56, 58, 60
Hledači krásy a řádu. Studie a skici k české 

literatuře 20. století 27
Hledání harmonie. Studie z čínské kultury 59
Hnewo teyy. Posvátná kniha Nuosuů 50
Hojda Zdeněk 8
Holý Jiří 51
Honzak Jahić Jasna 46
Horáková Jarmila 50
Horvatovicová Susanna 32
Houska Ondřej 18
Housková Anna 10
Hrdinové v básních 60
Hrdlička Josef 52, 60
Hubáček Ondřej 24
Hubková Jana 7

Charypar Michal 32
Chetitská čítanka 50
Chromý Jan 39, 48
Chvála blbosti 32

„I do daleka vede cesta…“ Studie z moderní 
německé literatury a literární 
komparatistiky 60

Ibn Maszúr. Život a dílo 50
„Identity – konstrukce, subverze a absence“ 62
Imperium et sacerdotium. Říšská církev na přelomu 

prvního a druhého tisíciletí 18
Inspirations françaises. Recueil d’interventions 

portant sur l’histoire de l’art 9
Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné 

činnosti z pohledu psychologie 23
Interpretační sémantika. Úvod do textové teorie 

Françoise Rastiera 27
Italská literatura v Čechách a na Slovensku 32

Jacková Magdaléna 37
Jak čtou Romové. Kvantitativní výzkum úrovně 

čtenářské gramotnosti romských žáků 41
Jakubec Ivan 46
Jaluška Matouš 60
Jan Palach ’69 59
Jareš Jakub 58, 59
Jazyk egyptských písařů. Gramatika klasické 

egyptštiny a Cvičení 57
Jazyk jako stigma? Analýza chybovosti textu 

romských žáků 9. ročníku základních škol 
praktických 47

Jazykové právo a slovanské jazyky 48
„Jedna si jedina moja domovina?“ Etno‑

‑demografické proměny Bosny a Hercegoviny 
v letech 1945–2013 46

Jelínková Eva 32
Jensterle ‑Doležalová Alenka 46, 50
Jettmarová Zuzana 8
Ježková Markéta 50
Jirsa Tomáš 30
Josef Václav Frič a jeho knihovna 51
Jugoslávie a pražské jaro 9
Junek Marek 55

Kacířská univerzita. Osobnosti pražské 
utrakvistické univerzity 1417–1622 56

Káhira. Architektura a umění islámského 
velkoměsta 59

Kapitoly k počátkům řezbářské tradice ve střední 
Evropě 9

Kapitoly z britských a amerických dějin 12
Kapitoly z obecných dějin. Panu profesorovi 

s láskou… 16
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Kasperová Dana 25
Kašubština v jazykovém kontaktu 49
Když začínáme mluvit… Lingvistický pohled na 

rané projevy česky hovořícího dítěte 48
Kinematografie a stát v českých zemích 1895−1945 3
Klabjan Borut 13
Klasická korejština 49
Klimeš Ivan 3, 40, 45, 47, 50
Klontza Jaklová Věra 60
Klubko Ariadnino. Podoby filologického podnětu 

literární vědě – pocta Jiřímu Opelíkovi 36
Kniha Laozi. Překlad s filologickým 

komentářem 49
Knihy podle norem. Kulturní instituce v systému 

řízené kultury. Státní nakladatelství krásné 
literatury, hudby a umění 30

Knoll Vladislav 49
Koblížek Tomáš 27
Kocianová Renata 47
Kolár Robert 45
Komunikace v textu a s textem 10
Komunikační přístup a učebnice češtiny pro 

nerodilé mluvčí 47
Konstrukce etnické identity a kolektivní paměti 

v biografických vyprávěních českých 
Němců. Na příkladu vzpomínek Němců na 
Chomutovsku 22

Kontextové faktory ve vývoji gramatických 
kategorií 34

Kontexty vzdělávání v postmoderní 
situaci 25

Konvičná Jana 9
Kopecký Martin 21, 48
Kopp Nina 50
Korunovační řád českých králů 59
Kosák Michal 29
Kotau Pavel 60
Koura Jan 12, 17
Kovář Martin 5, 16
Králová Jana 8
Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie 

Jagellonců. Král a šlechta 59
Kreiského éra v Rakousku a období normalizace 

v ČSSR 56
Kreisslová Sandra 22
Krejčí Jaromír 59
Kruté světlo, krásný stín. Estetika a film 38
Křesálková Jitka 32
Křížová Magdaléna 40
Kultura a totalita I – Národ 47
Kultura a totalita II – Válka 45
Kultura a totalita III – Revoluce 40
Kultura a totalita IV – Každodennost 50
Kuthan Jiří 59

La cuestión autobiográfica en el Siglo 
de Oro 49

Labus David 47
Ladislav Fuks: Vévodkyně a kuchařka – zjevení 

biedermeieru? 32
Landgráfová Renata 57, 59
Lapka Miloslav 43, 46, 49
Legionáři v roli diplomatů. Československo ‑čínské 

vztahy 1918–1949 48
Lehečková Eva 48, 50
Lék proti entropii lidského myšlení. Antiutopické 

motivy ve světové literatuře 62
Linguistica Pragensia 66
Literární pondělí. Texty z Lidových novin 

1936–1938 26
Literární studie a stati I. a II. 54
Lomová Olga 59, 60
Lorencová Jitka 25
Lovčí Radovan 9
Löwensteinová Miriam 47, 58

Macurová Alena 10
Macháček Štěpán 59
Machek David 39
Máchovské interpretace 32
Malá Markéta 36, 57
Malý Filip 57
Mareš Petr 31
Marešová Jaroslava 49
Mašín Jaroslav 44
Matějů Martin 24
Měnící se společnost? 49
Město a hry. Příběh londýnských 

olympiád 5
„Mezi Čechy, k pobožnému zpívání náchylnými“. 

Šteyerův Kancionál český, kanonizace 
hymnografické paměti a utváření katolické 
identity v 17. století 35

Mezi Titem a Tudjmanem. Chorvatsko v letech 
1989–1990 19

Misie obnovené Jednoty bratrské v Jižní Africe na 
přelomu 18. a 19. století 51

Mluvnice praindoevropštiny 50
Mlynář Jakub 42
Moskovič Boris 19
Moudrost svitků boha Thovta 59
Mudra Aleš 9
Myslet. Komentář k novele Chůze a románům Staří 

mistři a Mýcení Thomase Bernharda 33
Mýtus o znovuzrození. Britská unie fašistů a její 

propaganda 15

Na cestě k modernosti. Umělecké sdružení Osma 
a jeho okruh v letech 1900–1910 28
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Na cestě k Westminsterskému statutu. Velká 
Británie, dominia a proměna Britského 
impéria v letech 1907–1931 46

Na co si ještě vzpomenu 58
Na černé listině. Hollywoodští rudí a hony na 

čarodějnice v americkém filmovém průmyslu 
(1947–1960) 13

Náměstí Krasnoarmějců 2. Učitelé a studenti 
Filozofické fakulty UK v období normalizace 58

Národnostní menšiny v Československu 1918–1938. 
Od státu národního ke státu 
národnostnímu? 4

Násilí na mužích. Sonda do zákoutí partnerských 
vztahů 20

Navrátilová Hana 57, 59
Nedvědová Milada 50
Nejen jazykem českým. Studie o vícejazyčnosti 

v literatuře 31
Německá inspirace v díle Gérarda de Nerval 28
(Ne)šťastná Ukrajina. Osobnosti Ukrajinské 

svobodné univerzity v Praze 1921–1945 53
Niebuhr Oliver 4
Normalizace na pražské filozofické fakultě 

(1968–1989). Vzpomínky 32
Nováková Hana 59
Nové pojetí filozofie a dalších umění a věd 39
Novotná Eva 48
Novotný Lukáš 4
Novými cestami. Kosovo v letech 1958–1969 47
Nukleární společnost ve Spojených státech 

amerických (1945–1964) 16
Nykl Hanuš 43

Opletalová Lenka 24
Osudná kniha. Tři prózy z doby 

reformace 47
Otčenášek Jaroslav 50
Otevřená hra. Studie z let 2001–2015 32

Paleografická čítanka mongolského písma 
klasického období 63

Pargačová Lucie 37
Pátková Hana 8
Pavlova Olga 62
Pavúk Peter 60
Pehe Jiří 60
Pelán Jiří 10
Pelikán Jan 9, 47, 50
Perspektivy západního Balkánu v kontextu jeho 

politického, národnostního a demografického 
vývoje v uplynulém čtvrtstoletí 50

Pikálková Simona 20
Píšící Minervy. Vybrané kapitoly z dějin české 

literární kritiky 32

Pod ochranou protektorátu. Projekt 
Kinderlandverschickung v Čechách a na 
Moravě: politika, každodennost a paměť, 
1940–1945 18

Podaná Zuzana 20
Podoby Koreje 58
Poklady z písku. České objevování civilizace na 

Nilu 59
Pokus o renesanci Západu. Literární a duchovní 

východiska 20. století 10
Poliaková Martina 47
Pouť mého života 42
Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako cizího 

jazyka 44
Pragmatické písemnosti v kontextu právním 

a správním 8
Prague Economic and Social History Papers / 

Prager wirtschafts‑ und sozialhistorische 
Mitteilungen 67

Prague Papers on the History of International 
Relations 67

Praha – Brusel – Besançon – Vídeň: císař Rudolf II. 
a sbírka Granvelle 50

Praha proti Římu. Československo ‑italské vztahy 
v letech 1922–1929 18

Pražská památková realita: průvodce po zničených 
památkách v Praze 60

Pražské egyptologické studie / Prague 
Egyptological Studies 68

Preiss Pavel 58
Prekolonialismus, kolonialismus, 

postkolonialismus. Impéria a ti ostatní ve 
východní a jihovýchodní Evropě 43

„Prima to bývalo a prima je to i teď!“ Memoáry 
k 50. výročí založení katedry sociologie na 
FF UK 42

Proč jsme Západ? Česko, Evropa a Západ mezi 
minulostí a budoucností 60

Procházka Martin 51, 61–62
Protetické v‑ v češtině 39
Prozodické spisy raného obrození 45
Psychosociální aspekty v současném českém 

porodnictví. Kvalita perinatální péče očima 
rodiček 58

Pšenička Martin 60
Pucek Vladimír 49
Putna Martin C. 60

Radovanovič Dušan 58
Rákosník Jakub 18
Rakouská diplomacie 1848–1852. Zahraniční 

politika Felixe knížete Schwarzenberga 18
Raněnovověká lidová zbožnost v zrcadle českých 

katolických modlitebních knih 50
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Raška Jakub 47
Redernové v Čechách. Nalézání zapomenutých 

příběhů 16. a 17. věku 7
René Descartes. Metafyzika lidského dobra 38
Reprezentace Židů a židovství v české literatuře 

a kultuře I. Romantismus 51
Rezidence a správní sídla v zemích České koruny 

ve 14.–17. století 9
Romancov Michael 60
Růže chuti přerozkošné. Antologie moravských 

rukopisných kancionálů 17. a 18. století 53
Růžička Marek 19

Říha Jakub 45

S použitím kalendáře. K bezručovské textologii 
Oldřicha Králíka 29

Sabina Karel 47
Saicová Římalová Lucie 48
Sánchez Juan A. 49
Sawicki Nicholas 28
Sedláčková Markéta 42
Sehnal David 49
Seidlerová Jitka 58
Sémantika adjektiv a deadjektivních sloves 

v češtině 50
Sex and the Golden Goddess II. World of the Love 

Songs 57
Skarnitzl Radek 4, 46
Sládek Jan 25
Sládek Pavel 40
Slavíček Jan 19
Slovo a smysl / Word and Sense 68
Služebníci vědy 57
Smutné produkty zdivočelého vkusu: Obrysy 

populární a brakové literatury ve starověku 
a středověku 60

Smyčka Václav 47
Smyčková Kateřina 53
Sociokulturní adaptace malých měst. Kulturní 

a sociální změny v lokální společnosti 1992 
až 2008 24

Součková Ladislava 32
Soukup Jaromír 12, 18
Soukupová Klára 52
Soukupová Naďa 22
Sovětizace sociálního státu. Lidově demokratický 

režim a sociální práva občanů v Československu 
1945–1960 18

Sovilj Milan 19
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