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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.

Universitatis Carolinae

Pragensis

Opera

Facultatis philosophicae

POKUSY O RENESANCI ZÁPADU

Anna Housková a Vladimír Svatoň (eds.)

Dosud vyšlo:

vol. XVII

POKUSY
O RENESANCI
ZÁPADU

LITERÁRNÍ A DUCHOVNÍ VÝCHODISKA
NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ

Pokusy o renesanci Západu. Literární
a duchovní východiska na přelomu
19. a 20. století
Anna Housková – Vladimír Svatoň (eds.)

Monografie nabízí mnohostranný pohled na
literární situaci na přelomu 19. a 20. století
v euroamerické oblasti, sleduje společné
tendence celého kulturního regionu i národní
různosti. Připravil ji mezioborový tým filologů
z Filozofické fakulty UK se zahraničními
spolupracovníky. Ve třech částech kniha
postihuje kontury literárního paradigmatu
v epoše symbolismu a celkové vize světa, dále
profily tvůrců, kteří vtiskli této epoše tvář,
a rovněž konfrontace a prolínání iniciativy
symbolismu s avantgardou. Zřetelně se
ukazuje, že euroamerické literatury se
vyrovnávaly se společnými problémy, jako
je krize novověké kultury, překonávání
pozitivismu, relativizace uměleckých forem.
Kniha je doplněna informativními přehledy
a ukázkami z dobových manifestů. Je
příspěvkem k přehodnocování této duchovní
epochy a k poznání jejího významu pro
sebereflexi a revitalizaci moderní západní
kultury. Tuto problematiku předkládá jako
u nás první ucelenější komparatistickou
prezentaci daného období.

FF UK Praha 2016 | ISBN 978-80-7308-674-9 | 766 stran česky |
resumé anglicky | 690 Kč

Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis vol. XVII

Anna Housková a Vladimír Svatoň (eds.)

Monograﬁe nabízí mnohostranný pohled na literární situaci
na přelomu 19. a 20. století v euroamerické oblasti, sleduje spo‑
lečné tendence celého kulturního regionu i národní různosti.
Připravil ji mezioborový tým ﬁlologů z Filozoﬁcké fakulty UK
se zahraničními spolupracovníky. Ve třech částech kniha po‑
stihuje kontury literárního paradigmatu v epoše symbolismu
a celkové vize světa, dále proﬁly tvůrců, kteří vtiskli této epoše
tvář, a rovněž konfrontace a prolínání iniciativy symbolismu
s avantgardou. Zřetelně se ukazuje, že euroamerické literatury
se vyrovnávaly se společnými problémy, jako je krize novověké
kultury, překonávání pozitivismu, relativizace uměleckých
forem. Kniha je doplněna informativními přehledy a ukázkami
z dobových manifestů. Je příspěvkem k přehodnocování této
duchovní epochy a k poznání jejího významu pro sebereﬂexi
a revitalizaci moderní západní kultury. Tuto problematiku
předkládá jako u nás první ucelenější komparatistickou pre‑
zentaci daného období.
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i slovesných
Komunikace v textu a s textem
KOMUNIKACE
V TEXTU A S TEXTEM
textů prozaických,
Alena Macurová
hou epického prvku,
FF UK Praha 2016 | ISBN 978-80-7308-659-6 | 466 stran česky |
nikační přístup
resumé anglicky | 550 Kč
lastně dvojím
ednak ve vztahu k celku Publikace představuje celoživotní vědecké dílo bohemistky
Aleny Macurové, která zásadním způsobem přispěla k rozvoji
(text v komunikaci),
stylistiky a široce chápané teorie textu a komunikace a která je
ahu k vnitřní
v českém kontextu navíc zakladatelkou lingvistiky znakových
jazyků, především co se týče českého znakového jazyka, a vý‑
extu, ke struktuře
zkumu komunikace českých neslyšících vůbec. Soubor studií,
jež jsou v jeho rámci
původně uveřejněných v letech 1974 až 2014, zahrnuje všechny
y (komunikace v textu). podstatné tematické oblasti, jimiž se Alena Macurová zabývala
Pragensis
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KOMUNIKACE V TEXTU A S TEXTEM

Alena Macurová

Publikace představuje celoživotní vědecké dílo
bohemistky Aleny Macurové, která zásadním
způsobem přispěla k rozvoji stylistiky a široce
chápané teorie textu a komunikace a která
je v českém kontextu navíc zakladatelkou
lingvistiky znakových jazyků, především co
se týče českého znakového jazyka, a výzkumu
komunikace českých neslyšících vůbec.
Soubor studií, původně uveřejněných v letech
1974 až 2014, zahrnuje všechny podstatné
tematické oblasti, jimiž se Alena Macurová
zabývala a zabývá. Kniha obsahuje důležité
práce věnované problematice komunikace
a subjektů v komunikaci, otázkám recepce
a porozumění textu, postupům uplatňovaným
při překladu či teorii stylu a vývoji jeho pojetí.
Nově otištěny jsou rovněž objevné analýzy děl
českých spisovatelů, mj. Boženy Němcové,
Jana Nerudy, Vladislava Vančury nebo Eduarda
Basse. Samostatný oddíl obsahuje vybrané
práce o komunikaci neslyšících a o českém
znakovém jazyce. Soubor doplňuje úvodní
studie a úplná bibliografie autorčiných prací.

Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis vol. XVI

vol. XVI

Alena Macurová

Kinematografie
a stát v česKých
zemích 1895−1945

Kinematografie a stát v českých zemích
1895–1945
Ivan Klimeš

Nenutila žákyně, aby se bezmyšlenkovitě učily
chronologii a letopočtům, ale dokázala v historické látce nacházet a dívkám předávat hlubší
souvislosti a vybízet je k samostatnému přemýšlení. 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 neovlivňovala dění na pražské univerzitě, kde, ač neformálně 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 odborných sociálních škol.
Vídeňské věznění silně pocuchalo Alicinu psychiku, 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.

FF UK Praha 2016 | ISBN 978-80-7308-641-1 | 575 stran česky |
resumé anglicky, německy | 540 Kč
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Kinematografie a stát v česKých zemích 1895−1945

Ivan Klimeš

a zabývá. Kniha obsahuje důležité práce věnované problema‑
tice komunikace a subjektů v komunikaci, otázkám recepce
a porozumění textu, postupům uplatňovaným při překladu
či teorii stylu a vývoji jeho pojetí. Nově otištěny jsou rovněž
objevné analýzy děl českých spisovatelů, mj. Boženy Němcové,
Jana Nerudy, Vladislava Vančury nebo Eduarda Basse. Samo‑
statný oddíl obsahuje vybrané práce o komunikaci neslyšících
a o českém znakovém jazyce. Soubor doplňuje úvodní studie
a úplná bibliograﬁe autorčiných prací.

vol. XV

Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis vol. XV

Ivan Klimeš

Kniha Ivana Klimeše je příkladem sebevědomého dialogu do‑
mácího badatele s progresivními tendencemi ve světové fil‑
mové historiografii posledních třiceti let. Na tématu vztahu
kinematografie a státu se pouští do revizionistických úvah
o smyslu pojmu národní kinematografie či o transnacionálních
projevech středoevropské filmové kultury a potenciálně tak
otevírá diskusi o filmové kultuře v českých zemích mezinárodní
odborné veřejnosti. Struktura rukopisu je založena na principu
střídání „panoramatických“ rekonstrukcí vývoje kinematogra‑
fie jako kulturní formy a společenské instituce s mikrohistoric‑
kými exkurzy do dílčích, ale pro vývoj filmu symptomatických
fenoménů a praktik. Text je na vysoké jazykové úrovni, napsa‑
ný čtivým a čistým slohem, důsledně zdrojovaný, doplňují jej
pečlivě vybrané a komentované tabulky s kvantitativními údaji
a přílohy s edicemi klíčových historických pramenů.
Nominace na Cenu F. X. Šaldy 2017

Opera
Facultatis philosophicae
Universitatis Carolinae
Pragensis

TACKLING THE COMPLEXITY IN SPEECH

Oliver Niebuhr – Radek Skarnitzl (eds)
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TACKLING
THE COMPLEXITY
IN SPEECH

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

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 ﬁnd in their speech data.
Tackling the Complexity in Speech is a book which
mirrors these three objectives and offers
perspectives on complexity from different
branches of speech sciences.

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

Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis vol. XIV

Oliver Niebuhr – Radek Skarnitzl (eds)

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
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
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
Rezidence a správní sídla v zemích České koruny
ve 14.–17. století
Lenka Bobková – Jana Konvičná (eds.)
FF UK Praha / Togga 2007 | ISBN 978-80-7308-188-1 | 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
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Inspirations françaises. Recueil d’interventions portant sur
l’histoire de l’art
FF UK Praha 2006 | ISBN 80-903-0600-8-4 | 156 stran francouzsky | 420 Kč

Připravujeme:

ΕΥΔΑΙΜΩΝ. Studies in honour of prof. Jan Bouzek
Peter Pavúk – Věra Klontza‑Jaklová – Anthony Harding (eds.)
100 let Ústavu dějin umění FF UK
Richard Biegel – Roman Prahl – Jakub Bachtík (eds.)
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Ediční řada pro práce oborů historických a archeologických,
řídí doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.

Dosud vyšlo:

Mikuláš Pešta

O O ZB RO J E N É M B OJI
V ZÁ PA D N Í E V ROP Ě
Ita lský a n ěm ecký
levicový tero r i sm u s

O ozbrojeném boji v západní Evropě

sed md e sá t ých l et
v tra nsn a ci o n á l n í
p e rsp ekt i v ě

Mikuláš Pešta

O ozbrojeném boji v západní Evropě.
Italský a německý levicový terorismus
sedmdesátých let v transnacionální
perspektivě
Mikuláš Pešta
Monografie se zabývá problematikou levicového
terorismu v Itálii a v Německé spolkové repub‑
lice v sedmdesátých letech dvacátého století. Ke
zvolenému tématu přistupuje pomocí východi‑
sek transnacionálních studií, která byla v souvis‑
losti s tímto fenoménem dosud použita jen vý‑
jimečně, navzdory četným paralelám v různých
státech. Ohnisko výzkumu spočívá v analýze
italsko‑německé teroristické sítě jako celku, kon‑
taktů mezi jednotlivými organizacemi a vzájem‑
ného vlivu. Kniha také srovnává vybrané aspekty
zkoumaných teroristických organizací, jako jsou
metody používané při teroristických útocích
i v propagandistických kampaních nebo optika,
skrze niž kategorizovaly své nepřátele a spojence
a s jakou vnímaly mučednictví svých padlých či
vězněných soudruhů; předmětem komparace
jsou také názvy organizací i jednotlivých buněk
a jejich použitá grafická symbolika.

FF UK Praha 2018 | ISBN 978-80-7308-752-4 | 267 stran česky |
resumé anglicky | 330 Kč
Monografie se zabývá problematikou levicového terorismu
v Itálii a v Německé spolkové republice v sedmdesátých letech
20. století. Ke zvolenému tématu přistupuje pomocí východi‑
sek transnacionálních studií, která byla v souvislosti s tímto
fenoménem dosud použita jen výjimečně, navzdory četným
paralelám v různých státech. Ohnisko výzkumu spočívá v ana‑
lýze italsko‑německé teroristické sítě jako celku, kontaktů
mezi jednotlivými organizacemi a vzájemného vlivu. Kniha
také srovnává vybrané aspekty zkoumaných teroristických
organizací, jako jsou metody používané při teroristických úto‑
cích i v propagandistických kampaních nebo optika, skrze niž
kategorizovaly své nepřátele a spojence a s jakou vnímaly mu‑
čednictví svých padlých či vězněných soudruhů; předmětem
komparace jsou také názvy organizací i jednotlivých buněk
a jejich použitá grafická symbolika.
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L UŽI Č T Í S R B OVÉ
Petr Kaleta

V L I D OV É S N Ě M OVN Ě
Ná stin p olitického ž i v o t a
v srb ské Lu ž i ci

Lužičtí Srbové v lidové sněmovně

v době NDR

Petr Kaleta

A K LA DI VOM
Jakub Štofaník

Práce Lužičtí Srbové v lidové sněmovně. Nástin politického života v srbské Lužici v době NDR se zabývá především otázkami politického života lužickosrbského etnika v době od vzniku NDR
v roce 1949 až po sjednocení obou německých
států v roce 1990. Jde o první monografii, která
se souhrnně věnuje problematice lužickosrbských poslanců v období NDR. Publikace, jejíž
významnou součástí jsou informace z materiálů
nalezených v německých archivech, představuje účast Lužických Srbů v nejvyšších zákonodárných orgánech již od 19. století, stěžejním
tématem knihy je však jejich zastoupení a působení ve východoněmecké lidové sněmovně
(Volkskammer). Lužičtí Srbové zasedali během
trvání NDR ve všech deseti lidových sněmovnách. Za celou tuto dobu bylo autorem zaznamenáno osmadvacet poslanců, u nichž alespoň
jeden písemný pramen zmiňuje jejich lužickosrbský původ. Činnost lužickosrbských poslanců
v lidové sněmovně je v práci rozdělena podle
tří výrazných časových epoch. První z nich je
spojena s působením předsedy lužickosrbské
národní organizace Domowina Kurta Krjeńce,
druhá s jeho následovníkem Jurijem Grósem (za
jeho vedení se již funkce nazývala první tajemník Domowiny), třetí epochu pak představuje
krátké tzv. převratové období v letech 1989/1990
(poslední lidová sněmovna zasedala v roce 1990).
Práce se mimo jiné věnuje problematice předvolební agitace a propagandy nebo školské otázce
v době NDR, která mj. značně ovlivnila odnárodňovací proces v srbské Lužici.

FF UK Praha 2017 | ISBN 978-80-7308-751-7 | 180 stran česky |
resumé anglicky, německy | 210 Kč
Kniha se zabývá především otázkami politického života lužic‑
kosrbského etnika v době od vzniku NDR v roce 1949 až po sjed‑
nocení obou německých států v roce 1990. Jde o první mono‑
grafii, která se souhrnně věnuje problematice lužickosrbských
poslanců v období NDR. Publikace, jejíž významnou součástí
jsou informace z materiálů nalezených v německých archivech,
představuje účast Lužických Srbů v nejvyšších zákonodárných
orgánech již od 19. století, stěžejním tématem knihy je však
jejich zastoupení a působení ve východoněmecké lidové sně‑
movně (Volkskammer). Lužičtí Srbové zasedali během trvání
NDR ve všech deseti lidových sněmovnách. Za celou tuto dobu
bylo autorem zaznamenáno osmadvacet poslanců, u nichž
alespoň jeden písemný pramen zmiňuje jejich lužickosrbský
původ. Činnost lužickosrbských poslanců v lidové sněmovně
je v práci rozdělena podle tří výrazných časových epoch. První
z nich je spojena s působením předsedy lužickosrbské národní
organizace Domowina Kurta Krjeńce, druhá s jeho následov‑
níkem Jurijem Grósem (za jeho vedení se již funkce nazývala
první tajemník Domowiny), třetí epochu pak představuje krát‑
ké tzv. převratové období v letech 1989/1990 (poslední lidová
sněmovna zasedala v roce 1990). Práce se mimo jiné věnuje
problematice předvolební agitace a propagandy nebo školské
otázce v době NDR, která mj. značně ovlivnila odnárodňovací
proces v srbské Lužici.

ME D Z I K R Í ŽOM

Medzi krížom a a kladivom

Lužičtí Srbové v lidové sněmovně. Nástin
politického života v srbské Lužici v době NDR
Petr Kaleta

Recepcia
sociálneho myslenia
v katolíckej cirkvi
v prvej polovici
20. storočia

Jakub Štofaník

Medzi krížom a kladivom. Recepcia
sociálneho myslenia v katolíckej cirkvi
v prvej polovici 20. storočia
Jakub Štofaník
Kniha sleduje konštituovanie, rozvoj, transfer
a adaptáciu sociálneho katolicizmu v prvej po
lovici 20. storočia. Sociálny katolicizmus nie je
chápaný len ako koncept definovaný oficiálnym
učením cirkvi v podobe encyklík, ale predovšet
kým ako kolektívna sociálna prax, prítomná
v spoločnosti pod rôznymi podobami. Z tejto
perspektívy sa práca snaží zamýšľať aj nad prí
stupom sekularizačných teórií a nad úlohou ná
boženstva v modernej spoločnosti.
Analýza sociálnokatolíckeho hnutia je prezen
tovaná v dvoch rozdielnych národných kontex
toch: belgickom a československom. Ich kompa
rácii je venovaná predovšetkým druhá časť práce,
ktorá mapuje pôsobenie sietí a aktérov sociál
neho katolicizmu naprieč oboma krajinami.
Zameraním sa na fenomén sociálneho katoli
cizmu, ku ktorému štúdia pristupuje ako k dis
kurzu i sociálnej praxi, sa autor snaží o posil
nenie väzieb medzi cirkevnými, sociálnymi
a kultúrnymi dejinami.

FF UK Praha 2017 | ISBN 978-80-7308-719-7 | 251 stran česky |
resumé anglicky | 255 Kč

Kniha sleduje konstituci, rozvoj, transfer a adaptaci sociálního
katolicismu v první polovině 20. století. Sociální katolicismus
není chápaný jen jako koncept definovaný oficiálním učením
církve v podobě encyklik, ale především jako kolektivní sociální praxe, ve společnosti přítomná v různých podobách. Z této
perspektivy se práce snaží zamýšlet se rovněž nad přístupem
sekularizačních teorií a nad úlohou náboženství v moderní
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Ze světa podnikání do světa plánované distribuce

Jan Slavíček

společnosti. Analýza sociálně‑katolického hnutí je prezen‑
tována ve dvou rozdílných národních kontextech: belgickém
a československém. Jejich srovnání je věnována především
druhá část práce, která mapuje působení sítí a aktérů sociál‑
ního katolicismu napříč oběma zeměmi. Svým zaměřením na
fenomén sociálního katolicismu, k němuž studie přistupuje
jako k diskursu i sociální praxi, se autor snaží o posílení vazeb
mezi církevními, sociálními a kulturními dějinami.

Z E SV Ě TA
P OD N I KÁ N Í
DO SV Ě TA
P LÁ N OVA N É
DI ST R I B U C E
Proměny
sp otřebn ího dru žstevnictví
v letech 1945–1956
n a příkladu severních Čech

Jan Slavíček

MEZI TITEM

Boris Mosković

A TUĐMANEM
Chorvatsko
v letech 1989–1990

M e z i Ti t e m a Tu đ m a n e m

Boris Mosković

Ze světa podnikání do světa plánované
distribuce. Proměny spotřebního
družstevnictví v letech 1945–1956
na příkladu severních Čech
Jan Slavíček
Práce se zabývá proměnami obsahu, forem a rolí
českého spotřebního družstevnictví v letech
1945–1956. Tuto problematiku tematizuje do čtyř
zkoumaných okruhů (územně-organizační struktura, role družstev v československé ekonomice,
vztahy s komunistickou stranou, hospodářská
činnost družstev). Ty tvoří předpoklad proměny
spotřebních družstev z autonomních podnikatelských subjektů v podřízené články státem organizované distribuce. Práce analyzuje tuto proměnu
v jejích jednotlivých fázích a zasazuje ji do širšího
kontextu sovětizace, vytváření systému centrálně
plánované ekonomiky a celkového ekonomického, sociálního a politického vývoje Československa v uvedených letech.

FF UK Praha 2017 | ISBN 978-80-7308-705-0 | 393 stran česky |
resumé anglicky, německy | 395 Kč
Práce se zabývá proměnami obsahu, forem a rolí českého spo‑
třebního družstevnictví v letech 1945–1956. Tuto problematiku
tematizuje do čtyř zkoumaných okruhů (územně‑organizační
struktura, role družstev v československé ekonomice, vztahy
s komunistickou stranou, hospodářská činnost družstev). Ty
tvoří předpoklad proměny spotřebních družstev z autonom‑
ních podnikatelských subjektů v podřízené články státem
organizované distribuce. Práce analyzuje tuto proměnu v je‑
jích jednotlivých fázích a zasazuje ji do širšího kontextu so‑
větizace, vytváření systému centrálně plánované ekonomiky
a celkového ekonomického, sociálního a politického vývoje
Československa v uvedených letech.

Mezi Titem a Tuđmanem. Chorvatsko
v letech 1989–1990
Boris Mosković

Monografie se soustřeďuje na hlavní politické
a společenské tendence v Chorvatsku na sklonku
posttitoistické éry. Předmětem analýzy je nejen
charakteristika názorové a ideové profilace chor
vatské komunistické elity na pozadí eskalující ju
goslávské krize, ale i analýza stěžejních stanovi
sek a veřejných aktivit hlavních předáků rodící
se chorvatské opoziční scény. Hlavní důraz je
kladen na vnímání národnostní a státoprávní
problematiky ze strany těchto dvou pólů chor
vatské politiky, a to nejen v rámci samotného
Chorvatska, ale i s přihlédnutím k jejich reflexi
složitého multietnického charakteru jugoslávské
federace. Výklad je zařazen do kontextu drama
tického vývoje na tehdejší jugoslávské politické
a společenské scéně. Bez podrobného výzkumu
tohoto časově krátkého, ale nesmírně turbulent
ního období moderních chorvatských dějin není
možné pochopit okolnosti vedoucí nejen k vy
hlášení nezávislosti Chorvatska, ale i k vypuk
nutí ozbrojeného střetu na jeho území.

FF UK Praha 2017 | ISBN 978-80-7308-711-1 | 283 stran česky |
resumé anglicky | 290 Kč

Monografie se soustřeďuje na hlavní politické a společenské
tendence v Chorvatsku na sklonku posttitoistické éry. Před‑
mětem analýzy je nejen charakteristika názorové a ideové
profilace chorvatské komunistické elity na pozadí eskalující ju‑
goslávské krize, ale i analýza stěžejních stanovisek a veřejných
aktivit hlavních předáků rodící se chorvatské opoziční scény.
Hlavní důraz je kladen na vnímání národnostní a státoprávní
28.03.17 14:27
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problematiky ze strany těchto dvou pólů chorvatské politiky,
a to nejen v rámci samotného Chorvatska, ale i s přihlédnutím
k jejich reflexi složitého multietnického charakteru jugosláv‑
ské federace. Výklad je zařazen do kontextu dramatického
vývoje na tehdejší jugoslávské politické a společenské scéně.
Bez podrobného výzkumu tohoto časově krátkého, ale ne‑
smírně turbulentního období moderních chorvatských dějin
není možné pochopit okolnosti vedoucí nejen k vyhlášení ne‑
závislosti Chorvatska, ale i k vypuknutí ozbrojeného střetu
na jeho území.

VLIVNÍ M U Ž I

Vl i v n í m u ž i p r a ž s k ýc h p ř e d m ě s t í

Jan Vobořil

P RAŽ SKÝC H
P ŘEDM ĚST Í
Komunální elity
v Karlíně a Libni
v letech 1861–1914

Jan Vobořil

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

Práce Vlivní muži pražských předměstí porovnává
komunální elity dvou pražských předměstských
obcí, Karlína a Libně, v letech 1861–1914. Právě
toto období přineslo prudký růst pražské aglomerace spojený s řadou zásadních změn. Důležitou
roli v těchto změnách hrála komunální politika
reprezentovaná zejména městskými či obecními
samosprávami jednotlivých obcí aglomerace. Karlín i Libeň v této době patřily k překotně rostoucím průmyslovým předměstím s významným zastoupením velkých akciových strojíren. Karlín
navíc plnil i funkci obchodního a finančního centra. Práce analyzuje specifika obou obcí, jejich
vývoj ve sledovaných letech po stránce urbanistické i demografické, konstrukci komunální elity
na úrovni obecní samosprávy, volební boj a etapy
vývoje komunální politiky, ale i vliv dalších hráčů
bez formalizované moci, ať už šlo o osoby nadané
ekonomickým, či sociálním kapitálem. Práce také
rozebírá socioprofesní složení obecní samosprávy
a na základě kolektivního biogramu životní styl
jejích členů počínaje majetkovými poměry, přes
národnostní preference, spolkovou činnost až po
úroveň bydlení a budování rodinných vazeb. Sociální struktura Karlína byla podstatně složitější
než Libně, což se odráželo i v odlišné struktuře
komunální elity. Rozsah ekonomického, sociálního či kulturního kapitálu příslušníků komunálních elit se pak projevoval například v obecním
hospodaření a v rozdílné schopnosti obou obcí
realizovat důležité modernizační projekty, jakož
i v míře sebevědomí ve vztahu ke státní správě
nebo ve vztahu k hlavnímu městu při jednání
o spojení obcí s Prahou.
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Práce porovnává komunální elity dvou pražských předměst‑
ských obcí, Karlína a Libně, v letech 1861–1914. Právě toto ob‑
dobí přineslo prudký růst pražské aglomerace spojený s řa‑
dou zásadních změn. Důležitou roli v těchto změnách hrála
komunální politika reprezentovaná zejména městskými či
obecními samosprávami jednotlivých obcí aglomerace. Karlín
i Libeň v této době patřily k překotně rostoucím průmyslovým
předměstím s významným zastoupením velkých akciových
strojíren. Karlín navíc plnil i funkci obchodního a finančního
centra. Práce analyzuje specifika obou obcí, jejich vývoj ve sle‑
dovaných letech po stránce urbanistické i demografické, kon‑
strukci komunální elity na úrovni obecní samosprávy, volební
boj a etapy vývoje komunální politiky, ale i vliv dalších hráčů
bez formalizované moci, ať už šlo o osoby nadané ekonomic‑
kým, či sociálním kapitálem. Práce také rozebírá socioprofesní
složení obecní samosprávy a na základě kolektivního biogramu
životní styl jejích členů počínaje majetkovými poměry, přes
národnostní preference, spolkovou činnost až po úroveň by‑
dlení a budování rodinných vazeb. Sociální struktura Karlína
byla podstatně složitější než Libně, což se odráželo i v odlišné
struktuře komunální elity. Rozsah ekonomického, sociálního či
kulturního kapitálu příslušníků komunálních elit se pak proje‑
voval například v obecním hospodaření a v rozdílné schopnosti
obou obcí realizovat důležité modernizační projekty, jakož
i v míře sebevědomí ve vztahu ke státní správě nebo ve vztahu
k hlavnímu městu při jednání o spojení obcí s Prahou.

Milan Sovilj

Milan Sovilj

Československo-jugoslávské vztahy v letech 1939–1941

Československo-jugoslávské vztahy v letech 1939–1941
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Československo‑jugoslávské vztahy v letech
1939–1941. Od zániku Československé
republiky do okupace Království Jugoslávie
Milan Sovilj
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Práce se zabývá velmi složitými československo-jugoslávskými
vztahy bezprostředně před druhou světovou válkou a na jejím
začátku. V této době už Československo jako nezávislý stát
neexistovalo a Jugoslávie balancovala mezi zájmy silnějších
států, především Německa a Velké Británie, aby uchránila
své teritorium a zajistila svým občanům jakoukoliv budouc‑
nost bez válečného konfliktu. Jugoslávský rezervovaný postoj
k událostem v Protektorátu Čechy a Morava a navázání spíš
formálních než přátelských a srdečných styků s novým slo‑
venským státem, ale i přítomnost československé emigrace
na jugoslávském území, tolerance jugoslávských orgánů vůči
činnosti příslušníků české a slovenské menšiny proti Protek‑
torátu, Slovensku a Německu a odmítavý jugoslávský postoj ke
slovenskému státu představovaly pestrobarevný komplexní
svět československo-jugoslávských vztahů v letech 1939–1941.
Tato tematika dosud nebyla detailně zkoumána ani v České
republice, ani v zahraničí.
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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
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spojený soubor společenských konfliktů, ze kterých protesty
vycházely. Jedná se zejména o tyto tři: sociálně motivované
stávkové hnutí průmyslových dělníků, hnutí prozápadně orientované studentské i dělnické mládeže a latentní pnutí uvnitř
komunistické strany, které se projevovalo pasivní rezistencí
její členské základny vůči lokálním stranickým elitám.
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Daniel Baránek
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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.

Ž I DÉ

Židé na Frýdecku a Místecku

Kapitoly z britských a amerických dějin
Stanislav Tumis – Jan Koura – Jaromír Soukup
(eds.)
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Židé na Frýdecku a Místecku. Židovské
společenství a jeho tvůrci
Daniel Baránek
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 společenství, 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.

FF UK Praha 2015 | ISBN 978-80-7308-561-2 | 202 stran česky |
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Daniel Baránek

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,
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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.

N A Č E R N É L I ST I N Ě
Hol l yw o o d š t í ru d í

Na černé listině

Daniel Srch

a h on y n a ča ro d ě jn i c e
v a me rick é m f i lm o v é m
prů mys l u ( 1 9 4 7 –1 9 6 0 )

Daniel Srch

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

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 memo‑
árů, dále na značném množství dokumentů státní provenience
a v neposlední řadě vychází i z rozsáhlé odborné literatury.
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Č EŠ I A S LOVÁC I

Češi a Slováci na Jadranu

Borut Klabjan

N A J A D RA N U
Vzt a h y s Te rs t e m
a s e ve rn í m J a d ra n e m
v l e t e c h 1 8 4 8 –1 9 4 8

Borut Klabjan

SVATÝC H
Petr Hlaváček

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.

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
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.

Č T RN ÁC T

Čtrnáct svatých pomocníků

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

P O MO C N Í KŮ
K p ozd n ě s t ře d o v ě k é
s p irit u a l i t ě e li t
a j e j í c h ris t o c e n t r i c k é
dimenzi

Petr Hlaváček

Čtrnáct svatých Pomocníků. K pozdně
středověké spiritualitě elit a její
christocentrické dimenzi
Petr Hlaváček
Jedním z dosud málo reflektovaných fenoménů pozdního středověku je kult Čtrnácti
sv. Pomocníků, který výrazně ovlivňoval přinejmenším středoevropské spirituální klima
13. až 16. století. Kult zpočátku variabilní světecké skupiny, složené převážně ze starokřesťanských světců a světic, se od 14. století intenzivně šířil ze svého centra mezi Kremží,
Pasovem, Řeznem a Brixenem do dalších
rakouských, bavorských a franckých oblastí. Své 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,
kult rychle expandoval všemi směry, takže
na začátku evropských reformací se vyskytoval v rozsáhlé oblasti od Dánska po Itálii a od
Francie po Uhry. Navíc výrazněji než jiné obdobné kulty vzbuzoval zájem společenských
elit, včetně těch aristokratických a intelektuálních. Práce se zabývá jak vznikem, tak šířením
kultu Čtrnácti sv. Pomocníků, jakož i analýzou fungování hlavních poutních center kultu
v Horních Francích a Durynsku, ale i v severozápadočeské Kadani, podporované aristokratickým rodem Hasištejnských z Lobkowicz.
Samostatná kapitola je věnována expanzi
kultu do dalších regionů Evropy, zejména pak
artefaktům reprezentujícím zmíněnou christocentrickou dimenzi tohoto fenoménu. Monografie je koncipována jako interdisciplinární,
s inovativním využitím literárního a ikonografického materiálu z širší střední Evropy.

FF UK Praha 2014 | ISBN 978-80-7308-534-6 | 411 stran česky |
resumé anglicky | 380 Kč
Jedním z dosud málo reflektovaných fenoménů pozdního
středověku je kult Čtrnácti sv. Pomocníků, který výrazně
ovlivňoval přinejmenším středoevropské spirituální klima
13. až 16. století. Kult zpočátku variabilní světecké skupiny,
složené převážně ze starokřesťanských světců a světic, se od
14. století intenzivně šířil ze svého centra mezi Kremží, Pa‑
sovem, Řeznem a Brixenem do dalších rakouských, bavor‑
ských a franckých oblastí. Své definitivní ukotvení získal na
základě údajných zjevení Dítěte Ježíše a Čtrnácti sv. Pomocní‑
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ků, 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 ob‑
lasti od Dánska po Itálii a od Francie po Uhry. Navíc výrazněji
než jiné obdobné kulty vzbuzoval zájem společenských elit,
včetně těch aristokratických a intelektuálních. Práce se za‑
bývá jak vznikem, tak šířením kultu Čtrnácti sv. Pomocníků,
jakož i analýzou fungování hlavních poutních center kultu
v Horních Francích a Durynsku, ale i v severozápadočeské
Kadani, podporované aristokratickým rodem Hasištejnských
z Lobkowicz. Samostatná kapitola je věnována expanzi kultu
do dalších regionů Evropy, zejména pak výběru artefaktů re‑
prezentujících zmíněnou christocentrickou dimenzi tohoto
fenoménu. Monografie je koncipována jako interdisciplinární,
s bohatým využitím literárního a ikonografického materiálu
z širší střední Evropy.
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
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
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
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
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
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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 so‑
ciální 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

Připravujeme:

Muslimové, a ne mohamedáni! Ke kořenům bosňáckého
národního hnutí v letech 1878–1918
Mihad Mujanović
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Ediční řada pro práce oborů věd o společnosti a věd
o vzdělávání, řídí PhDr. Radek Buben, Ph.D.

Kontexty vzdělávání v postmoderní situaci

Jitka Lorenzová

Dosud vyšlo:

KO NTEXTY
VZDĚLÁVÁNÍ
V PO STMODERNÍ
SITUACI

Jitka Lorenzová

Kontexty vzdělávání v postmoderní situaci
Jitka Lorenzová
Kniha se na pozadí proměny společenského
a vědního paradigmatu zabývá vybranými
aspekty postmoderní situace ve vzdělávání.
Pozornost je věnována filosoficko-etické perspektivě postmoderny, jež byla v pedagogice
spojena s krystalizací nových, radikálně demokratických vzdělávacích perspektiv. Dále
je charakterizována proměna paradigmatu
vědy v post-kuhnovském období a nahlédnuta situace pedagogiky v podmínkách epistemologického relativismu, kulturní diverzity a pluralizace pedagogického myšlení.
Konečně jsou na příkladu univerzity a nároků kladených na učitelskou profesi nastíněny důsledky průniku neoliberální doktríny
do vzdělávání v podmínkách ekonomické
a technické globalizace.

FF UK Praha 2016 | ISBN 978-80-7308-650-3 | 335 stran česky |
resumé anglicky | 295 Kč

Kniha se na pozadí proměny společenského a vědního para‑
digmatu zabývá vybranými aspekty postmoderní situace ve
vzdělávání. Pozornost je věnována filozoficko‑etické perspek‑
tivě postmoderny, jež byla v pedagogice spojena s krystalizací
nových, radikálně demokratických vzdělávacích perspektiv.
Dále je charakterizována proměna paradigmatu vědy v post
‑kuhnovském období a nahlédnuta situace pedagogiky v pod‑
mínkách epistemologického relativismu, kulturní diverzity
a pluralizace pedagogického myšlení. Konečně jsou na příkla‑
du univerzity a nároků kladených na učitelskou profesi nastí‑
něny důsledky průniku neoliberální doktríny do vzdělávání
v podmínkách ekonomické a technické globalizace.

Násilí na mužích

Jiří Buriánek, Simona Pikálková, Zuzana Podaná
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N ÁSI L Í
N A MU Ž Í C H
Sonda do zákoutí
partnerských vztahů

Jiří Buriánek
Simona Pikálková
Zuzana Podaná

Násilí na mužích. Sonda do zákoutí
partnerských vztahů
Jiří Buriánek – Simona Pikálková – Zuzana
Podaná
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 nejsou dramaticky vysoká, vypovídají
přesvědčivým způsobem o existenci problému a svým způsobem legitimizují i vydání
první systematické publikace na toto téma
u nás. Protože ve výzkumu zjišťujeme, že většinou jde o poměrně vážné incidenty, nelze
tento fenomén podceňovat. Psychické násilí
navíc zasahuje ještě větší podíl mužů, jakkoli
je těžké v této oblasti stanovit nějakou hranici „normálu“, zejména pokud jde o „běžné
partnerské“ hádky, o projevy žárlivosti nebo
nadměrné kontroly. V každém případě je za
násilí nutno považovat jakékoli formy směřující k poškozování, k zneužívání, k vydírání nebo k jinému zneužití moci, ať již jde
o opakované a systematické týrání fyzické,
sexuální, psychologické, nebo ekonomické.
Fakta o tom, že muži bývají obětí domácího
násilí prakticky stejně často jako ženy, vyvolávají již téměř čtyřicet let vášnivé spory
mezi feministickou kriminologií a zastánci
hypotézy „genderové symetrie“. Tato kniha
si neklade za cíl tento spor rozhodnout, ukazuje ovšem nelehkou pozici českých mužů
i konkrétní obtíže pomoci případným obětem. Domácí násilí přitom zasahuje všechna
sociální prostředí a jeho výskyt zřejmě 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.

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
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.
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Konstrukce etnické identity a kolektivní paměti
v biografických vyprávěních českých Němců

Sandra Kreisslová

Vz d ě l á v á n í d o s pě l ýc h m e z i
politikou, ekonomikou a vědou

Martin Kopecký

V ZD Ě LÁVÁ N Í
D O SP Ě LÝC H
ME ZI P O L I T I KOU,
E KO N OM I KOU
A V Ě DOU
Politika vzdělávání
a učení se dospělých
v éře globálního kapitalismu

Martin Kopecký

KO N ST RU KC E
E T N I C K É I DE N T I TY
A KO L E KT I V N Í PA M Ě T I
V B I O G R A FI C KÝC H
V Y P R ÁV Ě N Í C H
Č ES KÝC H N Ě M C Ů
Na p říkla d u v z p o m í n ek
Němců na C h o m u t o v sku

Sandra Kreisslová

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

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.

Konstrukce etnické identity a kolektivní
paměti v biografických vyprávěních českých
Němců. Na příkladu vzpomínek Němců na
Chomutovsku
Sandra Kreisslová
Monografie se zabývá problematikou konstrukce etnické identity a kolektivní paměti,
jež je sledována na pozadí biografických vyprávění nejstarší mezi/válečné generace českých 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 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, jejichž očitými svědky se tito vypravěči stali, se
jako klíčové ukazují vzpomínky na válečné
a poválečné dění, kdy se důležitou komponentou kolektivní paměti a identity dané generační skupiny stalo především vyrovnávání
se s traumatem viníků a obětí. Dále kniha zachycuje možné podoby konstrukce etnické
identity u zástupců následujících dvou generací, kteří se nacházejí na pomezí „češství“
a „němectví“ nebo se již od německého původu svých předků definitivně odklonili.

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‑
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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.

V ě d o mí a sVob oda
L. s. Vyg o t ski j

vědomí a svoboda

Naďa Soukupová

a jeho t eo r i e
lid ské psych i ky

Naďa Soukupová

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

FF UK Praha 2012 | ISBN 978-80-7308-438-7 | 136 stran česky |
resumé anglicky | 190 Kč
Běloruský psycholog L. S. Vygotskij (1896–1934) 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‑
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.

Hedvika Boukalová
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I n t e rakc e
a ko mu n I kac e
v e v yš e t řová n í t rest n é
čI n n o st I z poh l e du

Interakce a komunikace ve vyšetřování
trestné činnosti z pohledu psychologie

p syc h olog Ie

Hedvika Boukalová

Martin Strouhal

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 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.

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.

É mi l e D ur kh e i m –

Émile Durkheim – sociolog a pedagog

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

s o c i o lo g a p e Dagog

Martin Strouhal

Émile Durkheim, sociolog a pedagog
Martin Strouhal

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.

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.
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Hubáček, Opletalová, Matějů

S O C I O KULT U RN Í
A DA PTAC E
MA LÝC H M ĚST
Kulturní a so ciá ln í z m ěn y
v loká lní sp o l ečn o st i

Adaptace městských komunit

1992 až 2008

Ondřej Hubáček,
Lenka Opletalová,
Martin Matějů

FI LO zO FI C Ká FA KU LTA

Výc h o v a a v z d ě l á v á n í ž i d o v s k ýc h d ě t í
v p r o t e k t o r á t u a v g h e t t u te r e z í n

Dana Kasperová

Výc hoVa a V zd ě láVá n í
ži d oVs kýc h dě t í
V p rot e ktorát u
a V g he tt u t e re z í n

Dana Kasperová

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

Studie představuje výsledky dlouhodobého výzkumu Katedry teorie kultury (kulturologie) Filozofické fakulty Univerzity 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 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 výzkumným pracovníkům pro srovnání
s výsledky jejich vlastního zkoumání stejně jako inspirace pro další výzkumné počínání. Zároveň ale poskytuje informace
dobře využitelné jako vodítko při hledání
řešení řady praktických problémů v životě
malých měst, a to nejen těch, v nichž tento
výzkum probíhal.

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.

Výchova a vzdělávání židovských dětí
v protektorátu a v ghettu Terezín
Dana Kasperová
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 teore
tickovýchovné 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.

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
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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

Připravujeme:

Celoživotní učení a transnacionalizované vzdělávací politiky:
Lidský rozvoj v (post)krizové a konfliktní éře
Martin Kopecký (ed.)
Kádry rozhodují, ovšem
Martin Štefek
Společně za lepší město: Participace občanů na lokální úrovni
pohledem sociologie města
Jan Sládek
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Ediční řada pro práce oborů uměnovědných,
řídí doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.

Dosud vyšlo:

C H VÁLA B LBOST I
Z P ra h y d o I r k ut s k a a zp ě t

Chvála blbosti

Annalisa Cosentino

v p a tn á c t i s t e c h p o v í d kác h
a j e d n o m ro m án u

Annalisa Cosentino

Chvála blbosti. Z Prahy do Irkutska a zpět
v patnácti stech povídkách a jednom románu
Annalisa Cosentino
Předkládaná studie je pokusem o výklad
poetiky děl Jaroslava Haška. Systematicky
analyzuje spisovatelovy práce od raných črt
a povídek až k notorickým (a nedokončeným) Osudům dobrého vojáka Švejka za světové
války. S rozborem uměleckého textu, v němž
mj. sledujeme postupný vývoj literární postavy dobrého vojáka, se prolínají pasáže
o Haškově biografii. Střídající se pásma postupují v zásadě chronologicky, a když Hašek přibližně v polovině knihy „umírá“, rozvíjí autorka původní interpretaci velkého
románu, při níž věnuje zvláštní pozornost
prostoru a času, povaze vyprávění a jazyku.
Jako jednu z možných „švejkovských“ filiací nabízí americký typ kolportážní literatury pro děti a mládež, který se v osmdesátých
a devadesátých letech 19. století překládal
do němčiny i češtiny, a náruživý čtenář Jaroslav Hašek některé tituly tohoto žánru mohl
znát. V závěru práce rekapituluje autorka
nejvlivnější interpretace Osudů v literatuře
předmětu a sleduje Švejkovy metamorfózy
v dalších druzích umění, na divadle a ve
filmu.

FF UK Praha 2017 | ISBN 978-80-7308-710-4 | 144 stran česky |
resumé anglicky | z italštiny přeložila Olga Čaplyginová | 175 Kč

Knižní studie italské bohemistky Annalisy Cosentino je poku‑
sem o výklad poetiky děl Jaroslava Haška. Systematicky analy‑
zuje spisovatelovy práce od raných črt a povídek až k notoric‑
kým (a nedokončeným) Osudům dobrého vojáka Švejka za světové
války. S rozborem uměleckého textu, v němž mj. sledujeme
postupný vývoj literární postavy dobrého vojáka, se prolínají
pasáže o Haškově biografii. Střídající se pásma postupují v zá‑
sadě chronologicky, a když Hašek přibližně v polovině knihy
„umírá“, rozvíjí autorka původní interpretaci velkého románu,
při níž věnuje zvláštní pozornost prostoru a času, povaze vy‑
právění a jazyku. Jako jednu z možných „švejkovských“ filiací
nabízí americký typ kolportážní literatury pro děti a mládež,
který se v osmdesátých a devadesátých letech 19. století pře‑
kládal do němčiny i češtiny, a náruživý čtenář Jaroslav Hašek
některé tituly tohoto žánru mohl znát. V závěru práce reka‑
pituluje autorka nejvlivnější interpretace Osudů v literatuře
předmětu a sleduje Švejkovy metamorfózy v dalších druzích
umění, na divadle a ve filmu.
07.04.2017 9:01:31
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V É VO DKYNĚ
A KU CH AŘ KA –
Z JE VE NÍ
B IE DE R ME I E RU?

S tu d i e z l e t 2 0 0 1–2 0 1 5

Hana Šmahelová

FF UK Praha 2016 | ISBN 978-80-7308-658-9 | 243 stran česky |
resumé anglicky | 290 Kč
Studie je pokusem o interpretaci posledního románu Ladislava
Fukse, situovaného především do Vídně v epoše fin de siècle.
Zabývá se vztahem románového fikčního světa ke kultuře
a filozofii biedermeieru. O biedermeieru je zde uvažováno
jako o hodnotovém proudu, harmonizujícím přístup k životu,
ale i metodě, která preferuje idylu a vtiskuje specifické rysy
formální podobě textu. Jako analytický nástroj je vzhledem
k výrazné intertextualitě Fuksovy textury zvolena teorie transtextuality Gérarda Genetta.

OT E V ŘE NÁ H RA

Otevřená hra

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

Studie Ladislav Fuks: Vévodkyně a kuchařka – zje
vení biedermeieru? je pokusem o interpretaci
posledního románu Ladislava Fukse, situova
ného především do Vídně v epoše fin de siècle.
Zabývá se vztahem románového fikčního svě
ta ke kultuře a filozofii biedermeieru. O bieder
meieru je zde uvažováno jako o hodnotovém
proudu, harmonizujícím přístup k životu, ale
i metodě, která preferuje idylu a vtiskuje speci
fické rysy formální podobě textu. Jako analytic
ký nástroj je vzhledem k výrazné intertextualitě
Fuksovy textury zvolena teorie transtextuality
Gérarda Genetta.

Ladislava Součková Linhartová

Ladislav Fuks:
Vé v o d k y n ě a k u c h a ř k a –
zjevení biedermeieru

Ladislava Součková Linhartová

LA DIS LAV F UKS:

Hana Šmahelová

Otevřená hra. Studie z let 2001–2015
Hana Šmahelová
Předkládaná práce je sestavena ze studií a glos,
jež vznikaly v průběhu let 2001–2015, ve svém
souhrnu však představují homogenní celek, je
hož těžiště spočívá v metodologických otáz
kách literární historie. Část takto zaměřených
úvah se vztahuje k problematickým a dosud
stále otevřeným otázkám emancipačního hnu
tí, v němž se na počátku 19. století formova
la novodobá česká literatura (např. paradoxy
ve vztazích k německé literatuře, otázka bohe
mismu, ambivalentního pojetí národní identity
apod.). V širším kontextu autorčiny badatelské
práce přinášejí tyto texty svědectví o postup
ném formování koncepce paradigmatického
pojetí dějin literatury, která je podrobně roz
pracována v knižní monografii (V síti dějin literatury národního obrození, 2011). K této publi
kaci se vztahují také dvě studie (Aspekty totality
v literatuře národního obrození a Proměny reprezentace nacionality v literatuře 19. století), které uka
zují další možnosti metodologického využití
paradigmatického modelu pro sledování histo
rických proměn určitých kulturních fenoménů.
Teoretické otázky reflexe dějin provázejí i úva
hy zaměřené k některým aspektům tvorby jed
notlivých autorů (Němcová, Erben, Šalda, Ko
menský). Tyto monotematické interpretační
exkurzy lze chápat jako ověřování možností,
jež literárněvědnému uvažování nabízí filozo
fická hermeneutika. K témuž konceptu se hlásí
rovněž závěrečná studie, jež v souvislosti s otáz
kou individua jako předmětu i subjektu dějin
poukazuje na úskalí ve vztahu vědy a ideologie.

FF UK Praha 2016 | ISBN 978-80-7308-670-1 | 270 stran česky |
resumé anglicky | 295 Kč

Práce je sestavena ze studií a glos, jež vznikaly v průběhu let
2001–2015, ve svém souhrnu však představují homogenní celek,
jehož těžiště spočívá v metodologických otázkách literární
historie. Část takto zaměřených úvah se vztahuje k proble‑
matickým a dosud stále otevřeným otázkám emancipačního
hnutí, v němž se na počátku 19. století formovala novodobá
česká literatura (např. paradoxy ve vztazích k německé lite‑
ratuře, otázka bohemismu, ambivalentního pojetí národní
identity apod.). V širším kontextu autorčiny badatelské práce
přinášejí tyto texty svědectví o postupném formování koncep‑
ce paradigmatického pojetí dějin literatury, která je podrobně
rozpracována v knižní monografii V síti dějin literatury národ‑
ního obrození (2011). K této publikaci se vztahují také dvě studie
(Aspekty totality v literatuře národního obrození a Proměny
reprezentace nacionality v literatuře 19. století), které ukazují
další možnosti metodologického využití paradigmatického mo‑
delu pro sledování historických proměn určitých kulturních
fenoménů. Teoretické otázky reflexe dějin provázejí i úvahy
zaměřené k některým aspektům tvorby jednotlivých autorů
(Němcová, Erben, Šalda, Komenský). Tyto monotematické
interpretační exkurzy lze chápat jako ověřování možností, jež
literárněvědnému uvažování nabízí filozofická hermeneutika.
K témuž konceptu se hlásí rovněž závěrečná studie, jež v sou‑
vislosti s otázkou individua jako předmětu i subjektu dějin
poukazuje na úskalí ve vztahu vědy a ideologie.
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L I T E R Á R N Í P ON DĚ L Í
Tex ty z Lid ových n o v i n

Václav Černý

Literární pondělí

Václav Černý

1936–1938

S É MA N T I KA
Tomáš Koblížek

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.

I N T E R P R E TAČ N Í

Ú vo d d o tex tov é t eo r i e
Fra nçoise R a st i era

Tomáš Koblížek
Interpretační sémantika

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 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 kritiky – Černý psal i informační poznámky o událostech v české a zahraniční kultuře (výstavy, divadelní představení,
připravované knihy), glosoval literární a společenské dění, stručnými medailonky připomínal
zapomenuté básníky. Především se ale zaměřoval na soudobou českou literaturu – vyhradil si všechna význačná domácí jména třicátých
let. Reflektoval tak většinu dobové knižní produkce básnické (V. Holan, V. Nezval, V. Závada,
F. Halas ad.) i prozaické (J. Čapek, E. Hostovský, I. Olbracht, J. Weil, J. Čep ad.). Paralelně
s českou literaturou 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. V oblasti
prózy cítil Václav Černý vyjádření dobové atmosféry především v cyklických románech, z nichž
román-řeku Lidé dobré vůle Julese Romainse sledoval v Lidových novinách díl po dílu. Občanská
válka ve Španělsku podnítila jeho úsilí o propagaci španělské kultury, opakovaně zmiňoval
jména jako Antonio Machado, Federico García
Lorca, José Ortega y Gasset či Miguel de Unamuno, ale také se vztahoval k nadčasovému odkazu Dona Quijota či básní Góngorových. 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.

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.

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

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
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přístupu v sémantice, je francouzský lingvista. Principy své
teorie shrnuje ve dvou knihách: Interpretační sémantika (1987)
a Smysl a textualita (1989).

H LE DAČ I
K R ÁSY A ŘÁ DU

Hledači krásy a řádu

Jan Wiendl

S tu d i e a ski ci
k české l i t era t u ře
2 0 . st o l et í

Jan Wiendl

Hledači krásy a řádu. Studie a skici k české
literatuře 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 filozofickým, 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.

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 za‑
ložení 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 proje‑
vila snaha definovat – často polemicky a zpravidla s tragickým
historickým vyústěním – ideu integrity v napětí mezi svébyt‑
ností uměleckého vyjádření a jeho filozofickým, náboženským
nebo politickým pozadím. Východiskem tu jsou diskuse o po‑
době moderního umění, jeho ideovém založení, estetických
proměnách a vztahu k sociálním a politickým otázkám, jak
je kladla levicová avantgarda v polemikách s tradicionálně
či konzervativně založenými kritiky a uměleckokritickými
uskupeními zejména ve dvacátých a třicátých letech 20. století.
Spolu s charakteristikou konceptuálního uvažování takových
osobností, jako byli F. X. Šalda, Bedřich Fučík, František Götz,
Karel Teige nebo Bedřich Václavek, se kniha zabývá také tvůr‑
čím rozvíjením těchto úvah, jak je patrné např. v díle Jakuba
Demla, Josefa Hory, Vítězslava Nezvala, Konstantina Biebla,
Josefa Kostohryze, Jana Čepa či Karla Tomana a Antonína Sovy.
Závěrečný oddíl knihy tvoří literárněkritické portréty vy‑
braných 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 převažovala skepse, obezřetnost k ideologickým
výzvám, ale také důvěra v povahu lyriky, jež obnovuje vytrá‑
cející se perspektivu integrity – klíčového životního a tvůrčího
horizontu.

Eva Blinková Pelánová
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N Ě M EC KÁ
I N S PI RAC E
V DÍ LE
G É RARDA

Německá inspirace v díle Gérarda de Nerval

D E N ERVAL

Eva Blinková Pelánová

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, básníka a překladatele druhé romantické generace. 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 psychobiografického klíče a naopak se soustřeďuje na
kulturní vklad německých textů, které Nerval znal – především díky knize O Německu
od paní de Staël – a částečně také překládal.
Vazbu na německou literaturu dokládá topika „spění k ideálu“ a představa dvojího světa. V prvním případě je asi zásadní důvěrná
znalost Goethova Fausta; dvojí svět odkazuje jednak k fantastické lidové inspiraci, jak
se s ní Nerval setkal především v Bürgerově „Lenoře“, a k Hoffmannovým povídkám.
Nerval – stejně jako němečtí romantikové – upřímně touží pojmout sebe i svět
v univerzálním klíči. Pravou poezii pro něj
zakládá náboženské cítění. „Cesta do hlubin snu“ znamená nemožnost rezignovat na
metafyzický rámec. Na rozdíl od některých
německých romantiků je Nerval ovšem neschopen přijmout nějaké z již existujících
vyznání a jeho vize světa nakonec přináší
zprávu o osamění, metafyzickém exilu bez
Boha a bez přítele. Nervalovy vrcholné prózy zabydlují především ideální přízraky žen,
které tuto samotu vlastně generují, protože
iniciační rituál vyžaduje, aby adept k těmto
„Sirénám“ stoupal oproštěný od všeho ostatního. Může si ponechat jen svůj sen, ale
i o ten nakonec přichází.

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.
06/03/14 16:02

N A C EST Ě

N a c e s t ě k m o d e r n o s t i Nicholas Sawicki

K MO D E R N OST I
U mělecké sd ruž e n í O sm a
a jeho o kru h
v letech 1 9 0 0 – 1 9 1 0

Nicholas Sawicki

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.

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,
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
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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 p o uži t í m ka l e n dá ře
k b ez ručovské t ex t o l o g i i

Michal Kosák

S použitím kalendáře

Michal Kosák

old řich a k rá l í ka

Kulturn í i n st i t u ce
v sy stému říz en é ku l t u r y.
Eva Forstová

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.

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.

K n i hy p o d l e n ore m

Knihy podle norem

S použitím kalendáře. K bezručovské
textologii Oldřicha Králíka
Michal Kosák

S tá tní na kl a d a t el st v í
krá sné l i t era t u r y,
h ud b y a u m ěn í

Eva Forstová

Knihy podle norem. Kulturní instituce
v systému řízené kultury. Státní
nakladatelství krásné literatury, hudby
a umění
Eva Forstová
Práce Knihy podle norem se zabývá proměnou nakladatelské sféry po přijetí vydavatelského zákona v roce 1949 až do vzniku Státního nakladatelství krásné literatury, hudby
a umění v roce 1953. Tehdy došlo k takové
centralizaci řízení, jaká umožnila aplikovat
na vydavatelskou činnost ideologické a výrobní normy, jejichž prostřednictvím prosazovala komunistická strana svůj zájem v oblasti vydávání knih a jejich distribuce. Na
pozadí záznamů ze zasedání ediční rady
uvedené instituce je pak v knize ukázáno,
jak se systém řízení podle norem uplatňoval
v nakladatelské praxi.

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‑
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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
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
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
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
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Připravujeme:

MNEMOSYNE
Z hlediska smyslu… Émile Benveniste a zrod strukturalismu
Eva Krásová
Dvorná láska v kontextu herních aspektů dvorské kultury
Matouš Jaluška
Literatura a magie sociálna. Williams, Bourdieu, Jameson
a jejich pokračovatelé
Josef Šebek
Dějiny současné české poezie
Angelo Maria Ripellino
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Ediční řada pro práce oborů ﬁlologických a ﬁlozoﬁckých,
řídí prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.

Dosud vyšlo:

K DYŽ RUC E M L U VÍ
G e s t o a z na k o v ý j a zy k

Když ruce mluví

Josef Fulka

v d ě j in á c h
z á p a d ní h o m y š l e n í

Josef Fulka

Když ruce mluví. Gesto a znakový jazyk
v dějinách západního myšlení
Josef Fulka
Cílem knihy je interpretovat některé – ze
jména filosofické – texty, které tím nebo oním
způsobem tematizují otázku gesta a znako
vého jazyka. V úvodu se zabýváme některými
metodologickými nesnázemi, které takový
projekt nevyhnutelně obnáší, především složi
tým vztahem mezi gestikulací a znakovým ja
zykem. Až do 19. století nebyly tyto dva způ
soby komunikace nijak striktně oddělovány
a teprve ve století dvacátém se začala lingvis
tika znakových jazyků vyvíjet odděleně. První
dvě kapitoly tematizují dvě paradigmata chá
pání hluchoty a znakového jazyka v západ
ním myšlení: první z nich lze označit jako
paradigma privativní, v jehož rámci je hlu
chota chápána jako deficit, druhé paradigma
nahlíží hluchotu jako určitý typ diference,
tedy jako přítomnost jiných komunikačních
kompetencí a jiného „stylu“ vnímání. Třetí
kapitola se věnuje jazykovým genealogiím,
především Condillacovi a Rousseauovi. A ko
nečně poslední kapitola je věnována filosofii
M. MerleauPontyho a jeho pojetí vztahu řeči
a gesta.

FF UK Praha 2017 | ISBN 978-80-7308-747-0 | 254 stran česky |
resumé anglicky | 295 Kč
Kniha filozofa, literárního teoretika a překladatele Josefa Fulky
interpretuje některé – zejména filosofické – texty, jež tím nebo
oním způsobem tematizují otázku gesta a znakového jazyka.
V úvodu se zabývá některými metodologickými nesnázemi,
které takový projekt nevyhnutelně obnáší, především složitým
vztahem mezi gestikulací a znakovým jazykem. Až do 19. sto‑
letí nebyly tyto oblasti nijak striktně oddělovány a teprve ve
století dvacátém se začala lingvistika znakových jazyků vyvíjet
samostatně. První dvě kapitoly tematizují dvě paradigmata
chápání hluchoty a znakového jazyka v západním myšlení:
první z nich lze označit jako paradigma privativní, v jehož
rámci je hluchota chápána jako deficit, druhé paradigma na‑
hlíží hluchotu jako určitý typ diference, tedy jako přítomnost
jiných komunikačních kompetencí a jiného „stylu“ vnímání.
Třetí kapitola se věnuje jazykovým genealogiím, především
Condillacovi a Rousseauovi. A konečně poslední kapitola je
věnována filosofii M. Merleau‑Pontyho a jeho pojetí vztahu
řeči a gesta.
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NOVÉ POJETÍ

UMĚNÍ A VĚD

Nelson Goodman
a Catherine Z. Elginová

Nové pojetí filozofie
a dalších umění a věd

Nelson Goodman
a Catherine Z. Elginová

FILOZOFIE
A DALŠÍCH

L IT E RÁRNÍ

Literární onomastika

Žaneta Dvořáková

O N O MAST I KA
A ntrop onyma

Žaneta Dvořáková

Nové pojetí filozofie a dalších umění a věd
Nelson Goodman – Catherine Z. Elginová

Spis, který držíte v ruce, je již třetí Goodma
novou knihou přeloženou do češtiny. Nové
pojetí filozofie a dalších umění a věd napsal ve
spolupráci s Catherine Z. Elginovou. Je nic
méně zřejmé, že se jedná o završení jeho ce
loživotního díla, neboť převážná většina to
hoto textu tím či oním způsobem navazuje
na Goodmanovy předchozí práce. Není jistě
nijak neobvyklé, že je název knihy jakýmsi
mottem jejího obsahu. V tomto případě nám
titul napovídá, že se zabývá nejrůznějšími
problémy filozofickými, otázkami teorie
umění a teorií vědy. Již takový výčet ovšem
naznačuje, že projekt, na nějž si kniha činí
nárok, je značného rozsahu, přičemž snaha
o sepětí tří oblastí lidského ducha, mezi ni
miž nepochybně lze nalézt styčné body, je
jichž osudy se však tradičně ubíraly vlastními
cestami, se může jevit záměrem až příliš ambi
ciózním. Název tak představuje další z řady ti
tulů Nelsona Goodmana, které jako by byly
voleny právě proto, aby svého čtenáře nejen
zaujaly, nýbrž aby jej přímo vyvedly z míry
a aby se vzpouzely jeho očekáváním a běž
nému úzu.

FF UK Praha 2017 | ISBN 978-80-7308-737-1 | 191 stran česky |
z angličtiny přeložil Tomáš Kulka et al. | 270 Kč

Nové pojetí filozofie a dalších umění a věd je již třetí knihou ame‑
rického filozofa Nelsona Goodmana přeloženou do češtiny. Jeden
z nejvýraznějších představitelů analytické filozofie a estetiky,
autor knih Jazyky umění (1968, česky 2007) či Způsoby světatvorby
(1978, česky 1996), ji napsal ve spolupráci s Catherine Z. El‑
ginovou. Společná kniha domýšlí a svým způsobem završuje
autorovy klíčové práce. Co vlastně pojí filozofii, umění a vědu?
A jak mohou být tyto oblasti vůbec stavěny na roveň? Předchozí
Goodmanovy knihy představily návrh, jak podobné otázky polo‑
žit znovu na novém, společném základě obecné teorie symbolic‑
kých systémů. Tyto nástroje interpretace se stávají materiálem,
z nějž si svět či lépe „mnohé světy“ teprve utváříme. Právě to, jak
jsou tyto mnohé světy strukturovány, jaké symboly je utvářejí,
jaké jsou mezi nimi vztahy a jakou roli plní v našich životech,
je předmětem této knihy. Autorská dvojice promýšlí možnosti
a důsledky předchozích úvah pro celou řadu oblastí filozofie,
především pak epistemologie. Proč bychom například nemohli
tvrdit, že symbolickými systémy nejsou pouze konfliktní fy‑
zikální vysvětlení světla jakožto částic a vlnění, ale například
i knihy Karla Marxe na jedné straně a romány Jane Austenové
na straně druhé? Jakou roli v našem porozumění tomu, co se
kolem nás děje, hraje věda, ideologie a fikce? Na přetřes se tak
dostávají vědecké teorie, historické práce, filozofická pojednání,
díla literatury, obrazy, hudební skladby nebo i naše každodenní
porozumění. Vrchol knihy pak představuje kapitola „Nové pojetí
filozofie“, jejíž středobod tvoří přesvědčení, že tradiční filozofic‑
ké, epistemologické či logické pojmy nejsou již nadále adekvátní.

Literární onomastika. Antroponyma
Žaneta Dvořáková
Monografie Literární onomastika s podtitulem
Antroponyma si klade za cíl komplexní před
stavení dosavadních teoretických a metodo
lo gických přístupů k literárním vlastním
jménům a především rozšíření poznatků o li
terárních antroponymech. Výzkum se opírá
o metodologickoteoretické poznatky, k nimž
domácí i zahraniční literární onomastika ve
svém vývoji dospěla, zároveň vychází z nejno
vějších poznatků obecné onomastické teorie.
Je založen na analýze literárních děl českých
i světových z 19. a zejména 20. století, při
čemž excerpovaná díla záměrně reprezentují
širokou škálu literárních žánrů, což umožňuje
sledovat některé jevy v širším rámci. Práce se
soustřeďuje na několik okruhů problémů. Nej
rozsáhlejší oddíl se zabývá literárněonymic
kými funkcemi, v dalších kapitolách je před
stavena literární onomastika jako samostatná
disciplína a jsou definována literární vlastní
jména. Závěr se pak zamýšlí nad budoucím
směřováním oboru. Součástí práce je i kom
pletní soupis bibliografie české literární ono
mastiky.

FF UK Praha 2017 | ISBN 978-80-7308-732-6 | 292 stran česky |
resumé anglicky | 295 Kč

Monografie si klade za cíl komplexní představení dosavadních
teoretických a metodologických přístupů k literárním vlast‑
ním jménům a především rozšíření poznatků o literárních
antroponymech. Výzkum se opírá o metodologicko‑teoretické
poznatky, k nimž domácí i zahraniční literární onomastika ve
svém vývoji dospěla, zároveň vychází z nejnovějších poznatků
obecné onomastické teorie. Je založen na analýze literárních
děl českých i světových z 19. a zejména 20. století, přičemž ex‑
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cerpovaná díla záměrně reprezentují širokou škálu literárních
žánrů, což umožňuje sledovat některé jevy v širším rámci. Prá‑
ce se soustřeďuje na několik okruhů problémů. Nejrozsáhlejší
oddíl se zabývá literárněonymickými funkcemi, v dalších je
představena literární onomastika jako samostatná disciplína
a definována literární vlastní jména a závěr se zamýšlí nad
budoucím směřováním oboru. Součástí práce je i kompletní
soupis bibliografie české literární onomastiky.

P ROTETICK É V-

Jan Chromý

FF UK Praha 2017 | ISBN 978-80-7308-717-3 | 281 stran česky |
resumé anglicky | 295 Kč

Kniha představuje soustavnou analýzu vzniku, vývoje a sou‑
časného užívání specifického prostředku mluvené češtiny
zvaného protetické v. Je zde představena hypotéza o dřívějším
vzniku tohoto prostředku, než se obvykle uvádí. Zároveň je
důraz kladen na metodologické aspekty výzkumu jazykové
variace. Z této perspektivy je pak kriticky hodnocena dosa‑
vadní literatura věnovaná tomuto problému. Hlavní část kni‑
hy tvoří vlastní kvantitativně orientovaný výzkum užívání
protetického vv pěti českých městech: Praze, Plzni, Českých
Budějovicích, Hradci Králové a Brně. Výzkum využívá metody
variační sociolingvistiky a snaží se odhalit jazykové a sociální
faktory, které ovlivňují užívání zkoumaného jevu. Představené
výsledky poukazují na to, že protetické vje v současnosti na
ústupu, a to jak v oblastech na okraji území, kde se tradičně
používalo (např. Brno), tak v oblastech v jádru tohoto území
(např. Praha). Kniha je podnětná jak pro zájemce o jazykově
zeměpisnou problematiku, tak pro čtenáře zabývající se em‑
pirickou lingvistickou metodologií jako takovou.

PROTETICKÉ V- V ČEŠTINĚ

Jan Chromý

V ČEŠT I N Ě

Protetické v- v češtině
Jan Chromý

Kniha představuje soustavnou analýzu
vzniku, vývoje a současného užívání spe
cifického prostředku mluvené češtiny zva
ného protetické v-. Je zde představena hypo
téza o dřívějším vzniku tohoto prostředku,
než se obvykle uvádí. Zároveň je kladen dů
raz na metodologické aspekty výzkumu ja
zykové variace. Z této perspektivy je pak
kriticky hodnocena dosavadní literatura vě
novaná tomuto jevu. Hlavní část knihy tvoří
vlastní kvantitativně orientovaný výzkum
užívání protetického v- v pěti českých měs
tech: Praze, Plzni, Českých Budějovicích,
Hradci Králové a Brně. Výzkum využívá
metody variační sociolingvistiky a snaží se
odhalit jazykové a sociální faktory, které
ovlivňují užívání zkoumaného jevu. Před
stavené výsledky poukazují na to, že prote
tické v- je v současnosti na ústupu, a to jak
v oblastech na okraji území, kde se tradičně
používalo (např. Brno), tak v oblastech v já
dru tohoto území (např. Praha). Kniha je
podnětná jak pro zájemce o jazykově země
pisnou problematiku, tak pro čtenáře zabý
vající se empirickou lingvistickou metodolo
gií jako takovou.

26.05.2017 10:00:11

ČÍNSKÉ

David Machek

MYŠLENÍ
ZEVNITŘ
Čít a n ka
tradiční ch k om en t á řů

Čínské myšlení zevnitř

k e Kniz e Zh uā n g zĭ

David Machek

Čínské myšlení zevnitř. Čítanka tradičních
komentářů ke Knize Zhuāngzĭ
David Machek

Tato práce předkládá výbor a komentovaný
překlad čtyř tradičních komentářů k vybraným
pasážím významného díla klasického taoismu
z období Válčících států (ca 4.–3. stol. př. n. l.).
Tyto komentáře pocházejí ze čtyř různých
období čínských dějin od raného středověku
až po poslední dynastii císařské Číny. Cílem práce je představit komentáře jako texty,
které zasluhují bližší pozornost jednak proto,
že nechávají nahlédnout do různorodých dějinných kontextů, jednak proto, že jde o svébytné a filosoficky originální interpretace jednoho z nejvýznačnějších textů čínského
myšlení. Každý komentář tak nese neklamnou pečeť historického období, ve kterém
vznikl, zároveň se však komentáře vztahují
k témuž textu, jsou součástí jedné interpretační tradice a v jistém smyslu se svou různorodostí doplňují. Publikace je určena jak sinologům či studentům sinologie, tak i filosofům
či zájemcům o čínské myšlení bez znalosti
klasické čínštiny. Na rozdíl od přehledových
úvodů a studií k čínskému myšlení si tato čítanka klade za cíl nechat čtenáře nahlédnout
do samotného procesu, ve kterém často originální myšlenky vyvstávají v konfrontaci s klasickým textem a již existující interpretační
tradicí v určitém historicky podmíněném kontextu. Vzhledem k charakteristickým rysům
čínského myšlení, totiž tíhnutí ke konkrétnosti, kontextuálnosti a kontinuitě, může být
tento náhled určitým uvedením do čínského
myšlení obecně.

FF UK Praha 2016 | ISBN 978-80-7308-657-2 | 280 stran česky |
resumé anglicky | 295 Kč

Výbor a komentovaný překlad čtyř tradičních komentářů k vy‑
braným pasážím významného díla klasického taoismu z období
Válčících států (ca 4.–3. stol. př. n. l.). Komentáře pocházejí ze
čtyř různých období čínských dějin od raného středověku až
po poslední dynastii císařské Číny. Cílem práce je představit
komentáře jako texty, které zasluhují bližší pozornost jednak
proto, že nechávají nahlédnout do různorodých dějinných kon‑
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textů, jednak proto, že jde o svébytné a filosoficky originální
interpretace jednoho z nejvýznačnějších textů čínského myš‑
lení. Každý komentář tak nese neklamnou pečeť historického
období, ve kterém vznikl, zároveň se však komentáře vzta‑
hují k témuž textu, jsou součástí jedné interpretační tradice
a v jistém smyslu se svou různorodostí doplňují. Publikace je
určena jak sinologům či studentům sinologie, tak i filosofům či
zájemcům o čínské myšlení bez znalosti klasické čínštiny. Na
rozdíl od přehledových úvodů a studií k čínskému myšlení si
tato čítanka klade za cíl nechat čtenáře nahlédnout do samot‑
ného procesu, ve kterém často originální myšlenky vyvstávají
v konfrontaci s klasickým textem a již existující interpretační
tradicí v určitém historicky podmíněném kontextu. Vzhledem
k charakteristickým rysům čínského myšlení, totiž tíhnutí ke
konkrétnosti, kontextuálnosti a kontinuitě, může být tento
náhled určitým uvedením do čínského myšlení obecně.

M YSLE T
Ko m en t á ř

Daniela Šterbáková

k nov el e C h ů z e
a ro m á n ů m
S ta ří mistř i a Mýcen í
Th oma se B er n h a rd a

Myslet

Daniela Šterbáková

Myslet. Komentář k novele Chůze a románům
Staří mistři a Mýcení Thomase Bernharda
Daniela Šterbáková
Text o myšlení nabízí tři různé, byť vzájemně související interpretace toho, jak lze
a nelze myslet, které vycházejí z podrobného čtení Bernhardovy novely Chůze a románů Staří Mistři a Mýcení. Thomas Bernhard 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 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
pravdu nelze úplně dosáhnout kladením
si otázek, protože ty nikdy nekončí. Lidské poznání je omezené a neschopnost
tuto omezenost přijmout končí pomatením.
Druhá interpretace se věnuje popisu pozorování. Pozorovat znamená přejímat detaily cizích postojů a myšlenek, a tudíž se
vlastnímu myšlení vyhýbat. Třetí interpretace 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.

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.
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V–V I I

Marcus Terentius Varro

Mirjam Fried
Kontextové faktory ve vývoji gramatických kategorií

De lingua Latina V–VII
Marcus Terentius Varro

Marcus Terentius Varro (116–27 př. Kr.) byl
jednou z nejvlivnějších 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 seznamu 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. Z hlediska pozdějšího
ohlasu měla mimořádný význam Varronova
encyklopedie Disciplinae, soubor devíti knih
obsahujících znalosti z vědních oborů gramatiky, dialektiky, rétoriky, geometrie, aritmetiky,
astrologie, hudby, medicíny a architektury; na
jeho základě, po vypuštění posledních dvou
jmenovaných oborů, se posléze ustavil středověký vzdělávací systém „sedmi svobodných
umění“ (septem artes liberales).
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, jejž 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.

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.

De lingua Latina v–vii

Marcus Terentius Varro

D E L I N G UA LAT I N A

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

KO N T E X TOVÉ
FA KTORY
V E VÝVOJI
G R A MAT I C KÝC H
KAT EG ORI Í

Mirjam Fried

Kontextové faktory ve vývoji gramatických
kategorií
Mirjam Fried

Publikace představuje první systematický
rozbor funkčního vývoje staročeských participií přítomných složených. Podrobná
kvalitativní analýza, podepřená i kvantitativními pozorováními jejich distribuce
v konkrétních kontextech, vychází z autentického textového materiálu a zaměřuje
se na vztah mezi predikativní a atributivní
funkcí. V centru pozornosti jsou principy
vzájemného přizpůsobování mezi morfosémantickou strukturou dané jednotky
a širším syntaktickým i sémantickým kontextem, ve kterém je použita. Postupné
směřování ke gramaticky vyhraněnému vyjadřování atributivnosti je zkoumáno z hlediska gramatikalizačních a konstrukcionalizačních 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 přesvědčivému
vysvětlení principů, na kterých stojí vznik
nových gramatických kategorií a pozvolná
gramatická reorganizace.

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‑
cionalizačních procesů, s využitím pojmového a analytického
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Marie Škarpová

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.

„ME ZI Č EC H Y,
K P O B O ŽN É MU Z P Í VÁ N Í
N ÁC HY L N ÝM I “

„ m e z i č e c h y, k p o b o ž n é m u z p í v á n í n á c h y l n ý m i “

Šte yerův Kancionál český,
kanonizace hymnografické paměti
a utváření katolické identity

Marie Škarpová

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

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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K L U B KO
ARIADNINO
Po d o by

Klubko Ariadnino

filolog i ckéh o
p o d n ět u
literá rní v ěd ě –
p o cta Jiřímu Op el í ko v i

Uspořádal Daniel Vojtěch

Klubko Ariadnino. Podoby filologického
podnětu literární vědě – pocta Jiřímu
Opelíkovi
Daniel Vojtěch (ed.)

Publikace, jejíž titul odkazuje na ideu fi
lologie jako spolehlivé průvodkyně laby
rintem moderního světa, stále složitějšího
a nepřehlednějšího, sleduje dvojí záměr:
1. Na několika konkrétních současných
literárněvědných analýzách ukázat 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.

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 spoleh‑
livé průvodkyně labyrintem moderního světa, stále složitěj‑
šího a nepřehlednějšího, sleduje dvojí záměr: 1. Na několika
konkrétních současných literárněvědných analýzách ukázat
reflexe 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
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
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
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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
René Descartes. Metafyzika lidského dobra
Richard Zika
FF UK Praha 2010 | ISBN 978-80-7308-307-6 | 146 stran česky |
resumé anglicky | 180 Kč

Připravujeme:

Svět italské komicko‑realistické poezie
Magdalena Žáčková
Borges
Anna Housková
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Ediční řada překladů středověkých textů,
řídí PhDr. Jiří Starý, Ph.D.

K ČEMU TAK VELKÁ SLOVA?
Staroseverská rytířská literatura I.

Připravujeme:

Nová ediční řada má v plánu zpřístupnit českým čtenářům
i akademikům široké rozpětí středověkých textů v kvalitních
překladech. Hlavní hodnotou řady přitom má být šíře záběru
překládaných textů, která by měla v co největší míře reprezento‑
vat mnohotvarost a bohatství středověké literatury a kultury.

Staroseverská rytířská literatura
překlad Markéta Ivánková
Řád pro poustevnice (Ancrene Wisse)
překlad Klára Petříková
Cantigas de Santa Maria
překlad Matouš Jaluška
Gesta Chuonradi
překlad Eva Vláčilová
Příběhy o skaldech
překlad Jiří Starý a kol.
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Ediční řada pro práce z grantových prostředků a výzkumných
záměrů

Dosud vyšlo:
A R A B SK Ý ROM Á N
Vzn i k a v ý voj u mě le c ké ho žá n r u

Fra nt išek Ondráš

(1830 –1930)

ARABSKÝ ROMÁN

/

František Ondráš

práce filozofické fakulty univerzity karlovy

Arabský román. Vznik a vývoj uměleckého
žánru (1830–1930)
František Ondráš

Kniha Arabský román: vznik a vývoj uměleckého žánru (1830–1930) se zabývá formativním obdobím
moderní arabské prózy v kontextu arabské kultur‑
ní a literární obrody – nahdy. Monografie přináší
nový pohled na úlohu arabských obrozeneckých
autorů při hledání literárních forem a metod
směřujících ke vzniku moderního arabského ro‑
mánového žánru. Cesty arabských obrozenců do
Evropy dokládají jejich snahu získat vědomosti ne‑
jen o vývoji moderní evropské literatury, ale i celé
společnosti. Arabští autoři tak nacházeli v Evropě
inspiraci pro svou literární tvorbu a také pro roz‑
sáhlé reformy, které chtěli uskutečnit ve své vlasti
(Egyptě, Levantě, Tunisku aj.). Kapitoly týkající se
typologie arabského románového žánru obsahují
odpovědi na řadu zkoumaných otázek a současně
přinášejí řadu hypotéz, jimiž se v současné době
zabývá arabská i západní literární kritika. Během
devatenáctého a první poloviny dvacátého století
se arabský román stal respektovaným uměleckým
žánrem, který seznamoval své čtenáře s životem
Evropanů a zároveň s měnícími se společenskými
a kulturními poměry v arabském světě.

FF UK Praha 2017 | ISBN 978-80-7308-754-8 (print) | ISBN 97880-7308-755-5 (online: pdf) | 144 stran česky | resumé anglicky |
160 Kč
Kniha se zabývá formativním obdobím moderní arabské prózy
v kontextu arabské kulturní a literární obrody – nahdy. Mo‑
nografie přináší nový pohled na úlohu arabských obrozenec‑
kých autorů při hledání literárních forem a metod směřujících
ke vzniku moderního arabského románového žánru. Cesty
arabských obrozenců do Evropy dokládají jejich snahu získat
vědomosti nejen o vývoji moderní evropské literatury, ale i celé
společnosti. Arabští autoři tak nacházeli v Evropě inspiraci
pro svou literární tvorbu a také pro rozsáhlé reformy, které
chtěli uskutečnit ve své vlasti (Egyptě, Levantě, Tunisku aj.).
Kapitoly týkající se typologie arabského románového žánru
obsahují odpovědi na řadu zkoumaných otázek a současně při‑
nášejí řadu hypotéz, jimiž se v současné době zabývá arabská
i západní literární kritika. Během devatenáctého a první po‑
loviny dvacátého století se arabský román stal respektovaným
uměleckým žánrem, který seznamoval své čtenáře s životem
Evropanů a zároveň s měnícími se společenskými a kulturními
poměry v arabském světě.

VARIA

A L -H A R A K A BA R A K A
St r u k t u r ně – v a r i ač n í p oh le d n a
s t ře dově k á a r a bs k á př í s lov í a rčen í

Petr Zemánek, Jiří Milička, František Ondráš

A L-H A R A K A BA R A K A

/

Pet r Zemá nek, Jiř í M ilič k a, Fra nt išek Ondráš
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Ondřej Srba
/
PA L E O G R A F I C K Á Č Í TA N K A M O N G O L S K É H O P Í S M A

FF UK Praha 2017 | ISBN 978-80-7308-749-4 (print) | ISBN 97880-7308-750-0 (online: pdf) | 234 stran česky | resumé anglicky |
250 Kč

Tato práce předkládá soubor arabských přísloví, užívaných
ve středověké arabské literatuře. Přísloví jsou nahlížena z va‑
riačního pohledu, s možnými alternacemi, a ty nejběžnější
alternace jsou uvedeny v seznamu, aby byly naznačeny možné
způsoby rozvoje daných přísloví. Celá kolekce je doplněna
dalšími informacemi, především údaji o frekvenci výsky‑
tu, o století, kdy se dané přísloví poprvé v korpusu objevilo,
a částečně také o žánru, ve kterém se poprvé objevilo – tato
informace je omezena na Korán a tzv. hadísy. Doprovodná
studie se zaměřuje na několik aspektů přísloví a jejich užití
ve středověké arabské literatuře. Obsahuje analýzu hlavních
zdrojů, ve kterých se podstatné části sbírky poprvé objevily,
tedy přísloví užitá v Koránu, v hadísové literatuře a také ve
středověké arabské poezii. V dalších částech je použit pohled
strukturně variační, a jisté typy přísloví jsou analyzovány
z pohledu možných principů jejich dalšího rozvoje. Pozornost
je věnována také typům přísloví, které sestávají z jisté obecné
(a příliš alternacím nepodléhající) fráze, za (nebo také před)
kterou se objevuje jistý, předem očekávatelný typ výroku.
Případová studie je věnována formování přísloví v průběhu
času u různých autorů. Nakonec je zařazena studie ukazující
průběh obliby vybraných přísloví v čase.

práce filozofické fakulty univerzity karlovy

PA L EOGR A F IC K Á Č Í TA N K A
MONG OL SK É HO PÍ SM A
K L A SIC K É HO OBDOBÍ
(17.–20. STOL ET Í)
Ondřej Srba

práce filozofické fakulty univerzity karlovy

Al‑haraka baraka. Strukturně‑variační pohled
na středověká arabská přísloví a rčení
Petr Zemánek – Jiří Milička – František Ondráš

Tato práce předkládá soubor arabských přísloví,
užívaných ve středověké arabské literatuře. Přísloví jsou nahlížena z variačního pohledu, s možnými
alternacemi, a ty nejběžnější alternace jsou uvedeny v seznamu, aby byly naznačeny možné způsoby
rozvoje daných přísloví. Celá kolekce je doplněna
dalšími informacemi, především údaji o frekvenci výskytu, o století, kdy se dané přísloví poprvé
v korpusu objevilo a částečně také o žánru, ve kterém se poprvé objevilo – tato informace je omezena
na Korán a tzv. hadísy.
Doprovodná studie se zaměřuje na několik aspektů přísloví a jejich užití ve středověké arabské
literatuře. Obsahuje analýzu hlavních zdrojů, ve
kterých se podstatné části sbírky poprvé objevily,
tedy přísloví užitá v Koránu, v hadísové literatuře
a také ve středověké arabské poezii. V dalších částech je použit pohled strukturně variační, a jisté
typy přísloví jsou analyzovány z pohledu možných
principů jejich dalšího rozvoje. Pozornost je věnována také typům přísloví, které sestávají z jisté
obecné (a příliš alternacím nepodléhající) fráze, za
(nebo také před) kterou se objevuje jistý, předem
očekávatelný typ výroku. Případová studie je věnována formování přísloví v průběhu času u různých
autorů. Nakonec je zařazena studie ukazující průběh obliby vybraných přísloví v čase.

VARIA

V

Paleografická čítanka mongolského písma
klasického období (17. – 20. století)
Ondřej Srba
FF UK Praha 2017 | ISBN 978-80-7308-742-5 (print) | ISBN 97880-7308-714-2 (online: pdf) | 454 stran česky, mongolsky |
resumé anglicky | 395 Kč
Publikace poskytuje zájemcům o klasické mongolské písmo
podklady k seznámení se s grafickým vývojem rukopisného
mongolského písma v období, z něhož pochází většina zacho‑
vaných literárních i archivních památek, tj. z období 17. století
až první poloviny 20. století. Úvodní část obsahuje uvedení
do problematiky vývoje mongolské rukopisné knihy z hle‑
diska vnější podoby rukopisů a kodikologie a chronologizaci
paleografického vývoje písma v rukopisech neúřední povahy.
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Praktická část čítanky obsahuje 37 ukázek z rukopisů od po‑
loviny 17. století do dvacátých let 20. století. Zařazeny jsou
rukopisy známých děl mongolské klasické literatury, které
doplňuje několik naukových buddhistických textů. Ukázky
obsahují faksimile rukopisného textu, transkripci, český pře‑
klad, pomocný slovníček a ve vybraných případech komentář
k paleografickým zvláštnostem rukopisu. Všechny zařazené
rukopisy pocházejí z českých sbírek.

Terminologický slovník

Karel Šebesta a kolektiv

Vyučování cizího jazyka. Terminologický
slovník
Karel Šebesta a kolektiv

Slovník, který držíte nyní v rukou, zpracovává českou terminologii v oblasti osvojování jazyka (zvláště druhého/cizího) a jeho vyučování, výzkumu
v této oblasti, měření a hodnocení. Tato oblast aplikované lingvistiky se rozvíjí na českém území v posledních letech velmi rychle, česká terminologie je
zatím ještě stále málo rozvinutá, neustálená a relativně silně závislá na terminologii cizí, především
anglické; slovník chce přispět k jejímu dalšímu rozvoji a postupné stabilizaci. Naprostá většina hesel
je zaměřena na cizí/druhý jazyk obecně, několik
hesel se týká s ohledem na předpokládané čtenáře
výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka.
Publikace je určena badatelům na poli pedagogicky orientované aplikované lingvistiky a didaktiky jazyka, vyučujícím i studentům v oborech, které
sem spadají (zvl. didaktika vyučování cizích jazyků), i širší obci zájemců o tuto problematiku.

FF UK Praha 2017 | ISBN 978-80-7308-743-2 (print) | ISBN 97880-7308-744-9 (online: pdf) | 226 stran česky | resumé anglicky |
230 Kč

V Y U Č O VÁ N Í C I Z Í H O J A Z Y K

/

K a rel Šebest a a kolekt iv

V Y UČ OVÁ N Í C I Z Í HO JA ZY K A

práce filozofické fakulty univerzity karlovy

Slovník, který je rozšířením a přepracováním příručky Druhý
a cizí jazyk (2014), zpracovává českou terminologii v oblasti
osvojování jazyka (zvláště druhého/cizího) a jeho vyučování,
výzkumu v této oblasti, měření a hodnocení. Tato oblast apli‑
kované lingvistiky se rozvíjí na českém území v posledních
letech velmi rychle, česká terminologie je zatím ještě stále
málo rozvinutá, neustálená a relativně silně závislá na termi‑
nologii cizí, především anglické; slovník chce přispět k jejímu
dalšímu rozvoji a postupné stabilizaci. Naprostá většina hesel
je zaměřena na cizí/druhý jazyk obecně, několik hesel se týká
s ohledem na předpokládané čtenáře výuky češtiny jako ci‑
zího/druhého jazyka. Publikace je určena badatelům na poli
pedagogicky orientované aplikované lingvistiky a didaktiky
jazyka, vyučujícím i studentům v oborech, které sem spadají
(zvl. didaktika vyučování cizích jazyků), i širší obci zájemců
o tuto problematiku.

POPIS STAROČESKÉ APEL ATIVNÍ DEKLINACE

/

Pavlína Sy n ková
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VARIA

POPI S STA ROČ E SK É
A PE L AT I V N Í DE K L I NAC E
(s e zřete lem k autom at ic ké
mor folog ic ké a n a lý ze te x t ů
St a roče s ké te x tové ba n k y)

Pavlína Synková

práce filozofické fakulty univerzity karlovy

Popis staročeské apelativní deklinace
(se zřetelem k automatické morfologické
analýze textů Staročeské textové banky)
Pavlína Synková

Práce přináší explicitní popis staročeské (zhruba
1300–1500) apelativní deklinace, který může sloužit jako základ pro automatické generování tvarů
spojených s morfologickými charakteristikami
a lemmatem. Tyto tvary mohou být poté využity
pro přiřazování morfologických kategorií (rodu,
čísla a pádu) a lemmatu k tvarům vyskytujícím se
v elektronizovaných transkribovaných staročeských textech. Jako východisko popisu slouží historické mluvnice, jejich tvrzení byla systematicky ověřována a doplňována pomocí interní verze
Staročeské textové banky obsahující 7,6 milionu
tokenů. Práce se skládá z popisu koncovek deklinačních typů (popsáno asi 100 vzorů), popisu
změn v tvarotvorném základu slov při deklinaci
(např. pes – psa, bylo nalezeno asi 120 typů takových změn), popisu formálních změn spojených
se staročeským obdobím (např. kóň – kuoň, asi 100
takových změn) a seznamu apelativních lemmat
získaných ze staročeských slovníků (asi 29 000
lemmat). Popis koncovek a změn tvarotvorného
základu je součástí tištěné verze, ostatní části jsou
dostupné online.

FF UK Praha 2017 | ISBN 978-80-7308-740-1 (print) | ISBN 97880-7308-741-8 (online: pdf) | 461 stran česky | resumé anglicky |
395 Kč
Práce přináší explicitní popis staročeské (zhruba 1300–1500)
apelativní deklinace, který může sloužit jako základ pro
automatické generování tvarů spojených s morfologickými
charakteristikami a lemmatem. Tyto tvary mohou být poté
využity pro přiřazování morfologických kategorií (rodu, čísla
a pádu) a lemmatu k tvarům vyskytujícím se v elektronizo‑
vaných transkribovaných staročeských textech. Jako výcho‑
disko popisu slouží historické mluvnice, jejich tvrzení byla
systematicky ověřována a doplňována pomocí interní verze
Staročeské textové banky obsahující 7,6 milionu tokenů. Prá‑
ce se skládá z popisu koncovek deklinačních typů (popsáno
asi 100 vzorů), popisu změn v tvarotvorném základu slov při
deklinaci (např. pes – psa, bylo nalezeno asi 120 typů takových
změn), popisu formálních změn spojených se staročeským
obdobím (např. kóň – kuoň, asi 100 takových změn) a seznamu
apelativních lemmat získaných ze staročeských slovníků (asi
29 000 lemmat). Popis koncovek a změn tvarotvorného základu
je součástí tištěné verze, ostatní části jsou dostupné online.

Praindoevropština I. Mluvnice + II. Dodatky
Jan Bičovský
FF UK Praha 2017 | ISBN 978-80-7308-760-9 (print) | ISBN 97880-7308-761-6 (print) | ISBN 978-80-7308-762-3 (online: pdf) | 448 +
373 stran česky | resumé anglicky | 590 Kč
Horizonty kognitivně‑kulturní lingvistiky. Schémata
a stereotypy v mluvených a znakových jazycích
Irena Vaňková – Veronika Vodrážková – Radka Zbořilová (eds.)
FF UK Praha 2017 | ISBN 978-80-7308-727‑2 (print) | ISBN 97880-7308-728‑9 (online: pdf) | 287 stran česky | resumé anglicky |
295 Kč
Hungarobohemica Pragensia. Studie k 60. narozeninám
Evžena Gála / Tanulmányok Gál Jenő 60. születésnapjára
Jiří Januška – Tamás Berkes (eds.)
FF UK Praha 2017 | ISBN 978-80-7308-715-9 (print) | ISBN 97880-7308-716-6 (online: pdf) | 200 stran česky | resumé anglicky |
270 Kč
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VARIA
Trans‑Atlantic Migration. Czech and Scandinavian
Perspectives on History, Literature, and Language
Vendula V. Hingarová – Ellen Marie Jensen (eds.)
FF UK Praha 2017 | ISBN 978-80-7308-723-4 (print) | ISBN 978-807308-724-1 (online: pdf) | 175 stran anglicky | resumé česky | 195 Kč
Kultura svépomocí. Ekonomické a politické rozměry v českém
subkulturním prostředí pozdního státního socialismu
a postsocialismu
Ondřej Daniel a kol.
FF UK Praha 2016 | ISBN 978-80-7308-706-7 (print) | ISBN 97880-7308-707-4 (online: pdf) | 169 stran česky | resumé anglicky |
195 Kč
Kultura a totalita IV – Každodennost
Ivan Klimeš – Jan Wiendl (eds.)
FF UK Praha 2016 | ISBN 978-80-7308-701-2 (print) | ISBN 97880-7308-702-9 (online: pdf) | 442 stran česky | resumé anglicky |
395 Kč
Andragogika a vzdělávání dospělých. Vybrané kapitoly
Miroslava Dvořáková – Michal Šerák
FF UK Praha 2016 | ISBN 978-80-7308-694-7 (print) | ISBN 97880-7308-695-4 (online: pdf) | 169 stran česky | resumé anglicky |
195 Kč
Vedle sebe šli jsme dálnou poutí… Vzpomínky ze života dvou
bratří
Bedřich Frída – Jaroslav Vrchlický
FF UK Praha 2016 | ISBN 978-80-7308-697-8 (print) | ISBN 97880-7308-698-5 (online: pdf) | 271 stran česky | resumé anglicky |
275 Kč
Vícejazyčnost. Český, polský a německý jazyk, literatura
a kultura v komparaci
Martin Veselka – Dorota Nowicka – Nicolai Czemplik – Colett
Neumann (eds.)
FF UK Praha 2016 | ISBN 978-80-7308-692-3 (print) | ISBN 97880-7308-693-0 (online: pdf) | 393 stran česky, polsky, německy |
resumé anglicky | 360 Kč
Podoby Židů v literatuře doby romantismu v českých zemích.
Komentovaná antologie textů
Jiří Holý – Hana Nichtburgerová (eds.)
FF UK Praha 2016 | ISBN 978-80-7308-683-1 (print) | ISBN 97880-7308-684-8 (online: pdf) | 124 stran česky | resumé anglicky |
150 Kč

50

VARIA
Čeština a ruština v kontaktu. Metody a výsledky terénního
výzkumu nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny
v českém prostředí
Hana Gladkova a kol.
FF UK Praha 2016 | ISBN 978-80-7308-690-9 (print) | ISBN 97880-7308-691-6 (online: pdf) | 160 stran česky | resumé rusky |
160 Kč
Vektory kulturního vývoje: identity, utopie, hrdinové
Petr A. Bílek – Martin Procházka – Jan Wiendl (eds.)
FF UK Praha 2016 | ISBN 978-80-7308-681-7 (print) | ISBN 97880-7308-682-4 (online: pdf) | 273 stran česky | resumé anglicky |
245 Kč
Hans Peter Hallbeck: Über die Mission der Brüder in
Südafrika. Edice zprávy prvního švédského misionáře
u Hotentotů z roku 1823
Tereza Daňková (ed.)
FF UK Praha 2016 | ISBN 978-80-7308-679-4 (print) | ISBN 97880-7308-680-0 (online: pdf) | 162 stran česky, německy | resumé
anglicky | 160 Kč
Hlasy míst. Prostor, místo a geografie ve světové poezii
Klára Soukupová – Michal Špína (eds.)
FF UK Praha 2016 | ISBN 978-80-7308-677-0 (print) | ISBN 97880-7308-678-7 (online: pdf) | 252 stran česky | resumé anglicky |
245 Kč
Trojí tvář Váchánu. Proměny tradičního způsobu života horalů
žijících na území Afghánistánu, Tádžikistánu a Pákistánu
Libor Dušek
FF UK Praha 2016 | ISBN 978-80-7308-666-4 (print) | ISBN 97880-7308-667-1 (online: pdf) | 245 stran česky | resumé anglicky,
rusky | 275 Kč
Usvojenije vtorogo jazyka v složnom jazykovom okruženii
literaturnyje i neliteraturnyje raznovidnosti nemeckogo
i češskogo jazykov
Juliane Besters‑Dilger – Hana Gladkova (eds.)
FF UK Praha 2016 | ISBN 978-80-7308-662-6 (print) | ISBN 97880-7308-663-3 (online: pdf) | 341 stran rusky | resumé česky |
295 Kč
Bibliografija po sopostavitel’nomu izučeniju russkogo
i češskogo jazykov
Hana Gladkova a kol.
FF UK Praha 2016 | ISBN 978-80-7308-660-2 (print) | ISBN 97880-7308-661-9 (online: pdf) | 320 stran rusky | resumé česky |
207 Kč
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VARIA
Chetitská čítanka
Dita Frantíková
FF UK Praha 2016 | ISBN 978-80-7308-644-2 (print) | ISBN 97880-7308-645-9 (online: pdf) | 101 stran česky, chetitsky | resumé
anglicky | 150 Kč
Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí
a perspektivy jejich vývoje
Jan Pelikán – Tomáš Chrobák – Jan Rychlík – Stanislav Tumis –
Ondřej Vojtěchovský – Ondřej Žíla
FF UK Praha 2016 | ISBN 978-80-7308-648-0 (print) | ISBN 97880-7308-649-7 (online: pdf) | 464 stran česky | resumé anglicky |
395 Kč
Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu
u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců
Marcel Černý – Alenka Jensterle Doležalová – Jarmila Horáková
– Igor Mikušiak – Milada K. Nedvědová – Jaroslav Otčenášek –
Přemysl Vinš
FF UK Praha 2015 | ISBN 978-80-7308-646-6 (print) | ISBN 97880-7308-647-3 (online: pdf) | 475 stran česky | resumé anglicky |
395 Kč
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 97880-7308-599-5 (online: pdf) | 312 stran česky | resumé anglicky |
305 Kč
Kultura a totalita III – Revoluce
Ivan Klimeš – Jan Wiendl (eds.)
FF UK Praha 2015 | ISBN 978-80-7308-637-4 (print) | ISBN 97880-7308-638-1 (online: pdf) | 515 stran česky | resumé anglicky |
395 Kč
Jak čtou Romové. Kvantitativní výzkum úrovně čtenářské
gramotnosti romských žáků
Kateřina Šormová
FF UK Praha 2015 | ISBN 978-80-7308-595-7 (print) | ISBN 97880-7308-596-4 (online: pdf) | 196 stran česky | resumé anglicky |
190 Kč
Pouť mého života
František Teplý
FF UK Praha 2015 | ISBN 978-80-7308-583-4 (print) | ISBN 97880-7308-593-3 (online: pdf) | 271 stran česky | resumé anglicky |
275 Kč
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VARIA
„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 97880-7308-636-7 (online: pdf) | 116 stran česky | resumé anglicky |
150 Kč
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 97880-7308-591-9 (online: pdf) | 243 stran česky | resumé anglicky |
240 Kč
Ekonomika v souvislostech
Jan Vávra – Miloslav Lapka – Eva Cudlínová (eds.)
FF UK Praha 2015 | ISBN 978-80-7308-571-1 (print) | ISBN 97880-7308-635-0 (online: pdf) | 170 stran česky | resumé anglicky |
195 Kč
Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako cizího jazyka
Jaroslav Mašín
FF UK Praha 2015 | ISBN 978-80-7308-555-1 (print) | ISBN 97880-7308-634-3 (online: pdf) | 183 stran česky | resumé anglicky |
195 Kč
Prozodické spisy raného obrození
FF UK Praha 2015 | ISBN 978-80-7308-552-0 (print) | ISBN 97880-7308-633-6 (online: pdf) | 261 stran česky | resumé anglicky |
290 Kč
Kultura a totalita II – Válka
Ivan Klimeš – Jan Wiendl (eds.)
FF UK Praha 2014 | ISBN 978-80-7308-550-6 (print) | ISBN 97880-7308-632-9 (online: pdf) | 494 stran česky | resumé anglicky |
395 Kč
Fonetická identifikace mluvčího
Radek Skarnitzl (ed.)
FF UK Praha 2014 | ISBN 978-80-7308-548‑3 (print) | ISBN 97880-7308-631-2 (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 97880-7308-630-5 (online: pdf) | 315 stran česky | resumé anglicky |
295 Kč
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VARIA
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 97880-7308-629-9 (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 97880-7308-628-2 (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 97880-7308-627-5 (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 97880-7308-626-8 (online: pdf) | 570 stran česky a slovinsky | resumé
anglicky | 395 Kč
„Jedna si jedina moja domovina?“ Etno‑demografické promě‑
ny Bosny a Hercegoviny v letech 1945–2013
Ondřej Žíla
FF UK Praha 2014 | ISBN 978-80-7308-523-0 (print) | ISBN 97880-7308-625-1 (online: pdf) | 412 stran česky | resumé anglicky |
360 Kč
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 97880-7308-624-4 (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 97880-7308-623-7 (online: pdf) | 146 stran česky | resumé anglicky |
150 Kč
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VARIA
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 97880-7308-622-0 (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 97880-7308-621-3 (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 97880-7308-620-6 (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 97880-7308-619-0 (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 97880-7308-618-3 (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 97880-7308-617-6 (online: pdf) | 148 stran česky | resumé anglicky |
150 Kč
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 97880-7308-616-9 (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 97880-7308-615-2 (online: pdf) | 254 stran česky | resumé anglicky,
litevsky | 245 Kč
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VARIA
Uplatnění absolventů oboru překladatelství a tlumočnictví
v praxi
Eva Novotná
FF UK Praha 2013 | ISBN 978-80-7308-477-6 (print) | ISBN 97880-7308-614-5 (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 97880-7308-613-8 (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 978-807308-612-1 (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 97880-7308-611-4 (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 97880-7308-610-7 (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 97880-7308-609-1 (online: pdf) | 588 stran česky | resumé anglicky |
395 Kč
Klasická korejština
Vladimír Pucek – Vladimír Glomb
FF UK Praha 2013 | ISBN 978-80-7308-461-5 (print) | ISBN 97880-7308-608-4 (online: pdf) | 321 stran česky | resumé anglicky |
320 Kč
La cuestión autobiográfica en el Siglo de Oro
Juan A. Sánchez – Jaroslava Marešová et al.
FF UK Praha 2013 | ISBN 978-80-7308-448-6 (print) | ISBN 97880-7308-607-7 (online: pdf) | 220 stran španělsky | resumé anglicky, španělsky, česky | 220 Kč
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VARIA
Kniha Laozi. Překlad s filologickým komentářem
David Sehnal
FF UK Praha 2013 | ISBN 978-80-7308-456-1 (print) | ISBN 97880-7308-606-0 (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 97880-7308-605-3 (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 97880-7308-604-6 (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 97880-7308-603-9 (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 97880-7308-602-2 (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 978-807308-601-5 (online: pdf) | 152 stran chorvatsky | resumé anglicky,
česky | 190 Kč
Hnewo teyy. Posvátná kniha Nuosuů
Nina Kopp
FF UK Praha 2011 | ISBN 978-80-7308-364-9 (print) | ISBN 97880-7308-600-8 (online: pdf) | 174 stran česky | resumé anglicky |
210 Kč

Připravujeme:

Nezávislá kultura a život v Československu 1948–1989
Miroslav Michela – Václav Sixta (eds.)
100 let lektorátu bulharštiny na Karlově univerzitě v Praze
Hana Gladkova
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VARIA
Repertoár barokních modlitebních knih
Jan Andrle
Květy prázdnoty. Anotovaný překlad poezie japonských
středověkých zenových mnichů
Vít Ulman
Весела Дъбова, Българска реч в чужда езикова среда.
Как говорят помежду си българите в Чехия
Hana Gladkova
Překlad prostředků mluvenosti v beletrii. Stoletá historie
překladu Maupassantovy povídky Ivrogne
Lenka Mundevová
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Dosud vyšlo:

proměny melodramatického excesu v kinematografii těla

afekt, výraz, performance

Afekt, výraz, performance. Proměny
melodramatického excesu v kinematografii
těla
Jiří Anger
FF UK Praha 2018 | ISBN 978-80-7308-768-5 | 173 stran česky |
resumé anglicky | 330 Kč
afekt, výraz,
performance
proměny melodramatického
excesu v kinematografii těla
Jiří Anger

Kniha usiluje o dialog mezi současným afektivním obratem
v humanitních vědách a zkoumáním filmové formy. Výcho‑
disko tvoří model dvousměrného pohybu mezi melodramatic‑
kým excesem a afektovou teorií. Melodramatický (nad)žánr
využívá určitý repertoár excesivních výrazových prostředků
k vyjádření krajních emocionálních stavů či situací, zejména
utrpení, které plyne z nedosažitelnosti objektu touhy. Tento
melodramatický exces se typicky uplatňuje v momentech, kdy
děj ustrne v symbolickém uspořádání a vše se soustředí na
gesta a pózy ohromených postav. S daným druhem excesu
pracují také četné experimentální filmy, které jej však skr‑
ze expresivní a performativní operace s prostorem, časem
a tělesností proměňují natolik, až se stává afektivním. Pojem
afekt, často vymezovaný jen abstraktně či negativně, lze potom
chápat jako výsledek ozvláštnění emocionálních znaků, který
vyjevuje, jakým způsobem se těla a objekty zasažené patosem
mohou měnit, aniž by se ustálily v rozpoznatelných gestech
či symbolech. Na základě specifických stylistických mecha‑
nismů tak afekt získává svébytnou estetickou variantu, totiž variantu melodramatickou. Rozbor konkrétních filmů Wernera
Schroetera, Kennetha Angera či Carmela Beneho v kontextu
spřízněné umělecké a experimentální tvorby ukazuje, jak ten‑
to dvousměrný model funguje a jaké podněty může přinést jak
pro studium afektů, tak pro filmovou teorii.

MIMO ŘADY

Na cestě evropským literárním polem. Studie
z komparatistiky
Vladimír Svatoň
FF UK Praha 2017 | ISBN 978-80-7308-746-3 | 216 stran česky |
resumé anglicky | 295 Kč
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na cestě evropským
literárním polem
studie z komparatistiky

Vladimír Svatoň

Významný literární historik a komparatista Vladimír Svatoň
ve své knize uvažuje o komparatistice jako o myšlení, kte‑
ré chce zachytit kontury širších kontextů, než jaké nabízí
literatura jednotlivých národů. Důležitý je pro něho pojem
„předpokladové půdy“ jako principu, kterým je kontext scelen.
Evropská civilizace je tak poznamenána permanentním roz‑
porem mezi nadosobními zákony a soucitem s osudy lidského
jedince. Vznik komparatistiky autor klade do počátků novo‑
věku, kdy si evropští myslitelé uvědomili, že jejich současnost
vnímá tento rozpor jinak než antický svět. Vědomí o protikladu
těchto epoch se stalo osou evropské filosofie dějin a později
i historické poetiky: sloužilo jako východisko pro srovnání
antické a novověké (především shakespearovské) tragédie
nebo klasického eposu a moderního románu. Kapitoly o tra‑
gédii jsou věnovány problému katarze, v románovém žánru je
zdůrazněna jeho skrytá mytologická osnova.

Hrdinové v básních. Eseje o poezii
Josef Hrdlička – Matouš Jaluška – Martin
Pšenička (eds.)
FF UK Praha 2017 | ISBN 978-80-7308-735‑7 | ISBN 978-80-7308736-4 (online: pdf) | 271 stran česky | resumé anglicky | 325 Kč

hrdinové v básních
eseje o poezii

Josef Hrdlička / Matouš Jaluška / Martin Pšenička (eds.)

Hrdinů je na světě velmi mnoho – alespoň potenciálně. Každý
z lidí může vystoupit z mezí všednosti a jedním takovým hr‑
dinou se stát. V této knize, vycházející z cyklu rozhlasových
esejů, který byl v roce 2015 vysílán na stanici Český rozhlas
Vltava, se autoři dotýkají nejrůznějších způsobů hrdinství
v básních. Jejich hlavním cílem je ponouknout čtenáře k tomu,
aby se pustil do vlastních výzkumů na onom pomezí, v němž
se z obyčejných lidí i věcí stávají hrdinové. Všímají si přitom
především nečekaných modů heroismu, příběhů o hrdinech,
kteří se své úlohy chopili překvapivým způsobem či kterým při
díle nechyběla bázeň ani hana. Zde přítomné eseje byly znovu
přehlédnuty, protříbeny a byl k nim připojen poznámkový
aparát. Eseje jsou doplněny literárněhistorickou a interpre‑
tační studií, která mapuje základní repertorium literárního
hrdinství v evropském písemnictví a v literaturách Evropou
inspirovaných. Kniha svým pojetím volně navazuje na publi‑
kaci Básně a místa (2015).
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transfery, transponování a další tranzitní procesy

ITALSKÁ LITERATURA
V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU
Jitka Křesálková

ISBN 978–80–7308–720–3

česká populární kultura

Česká populární kultura. Transfery,
transponování a další tranzitní procesy
Petr A. Bílek – Josef Šebek (eds.)
FF UK Praha 2017 | ISBN 978-80-7308-725-8 | 434 stran česky |
resumé anglicky | 395 Kč

česká populární
kultura
transfery, transponování
a další tranzitní procesy
Petr A. Bílek, Josef Šebek (eds.)

ITALSKÁ LITERATURA
V ČECHÁCH
A NA SLOVENSKU
Bibliograﬁe italských literárních děl
přeložených do češtiny a slovenštiny,
vydaných od počátku knihtisku do
současnosti, a přeložených netištěných
divadelních her a operních libret
inscenovaných od 18. století

Jitka Křesálková

Tak jako profesionální sport rozšiřuje v posledních desetile‑
tích sféru fanouškovské recepce mimo samotná utkání a svo‑
ji atraktivitu posiluje i propracovaným systémem přestupů
a přesunů, v nichž aktéři pod drobnohledem mediální pozor‑
nosti aktivně mění dres, ale také jsou „odkládáni“ na trans‑
ferovou listinu, vytvořila i moderní populární kultura celou
řadu přestupových a přesunových mechanismů, jimiž samotná
díla oživuje, nově rámuje, adaptuje a v důsledku pak oživuje
dění na celém dobovém popkulturním poli. Tato monografie
zkoumá formou případových studií jednotlivé mechanismy,
s jejichž pomocí k těmto transferům či transponováním do‑
chází. Nesnaží se postulovat univerzální vzorce, jež by tyto
mechanismy vyjádřily v co nejobecnější podobě, protože takto
se pohyby na poli populární kultury zjevně neodehrávají. Jde
o mechanismy dílčí, projevující se na mikroúrovni jednot‑
livých žánrů, období či konkrétního média. Kniha tudíž ne‑
objevuje jakési globálně kulturní strategie, ale spíše zkoumá
repertoár taktických manévrů, jež vykazuje vzorek děl a jevů,
lokalizovaných více či méně markantně v českém kulturním
kontextu. Čtenáři tak kniha umožňuje nejen tradiční lineární
čtení, ale i čtení výběrové, zacílené jen na to, co konkrétního
jedince zajímá. Stejně tak ponechává na čtenáři, zda ji bude
číst spíše kvůli konkrétnímu materiálu, který jednotlivé studie
analyzují, anebo kvůli obecnějším otázkám, jež tyto případové
studie implikují či explicitně kladou.

Italská literatura v Čechách a na Slovensku.
Bibliografie italských literárních děl
přeložených do češtiny a slovenštiny,
vydaných od počátku knihtisku do
současnosti, a přeložených netištěných
divadelních her a operních libret
inscenovaných od 18. století
Jitka Křesálková

Jitka Křesálková (* 1924) po studiích na Karlově
univerzitě (doktorát ze slovanské ﬁlologie)
pracovala jako redaktorka v nakladatelstvích Práce
a Státní nakladatelství krásné literatury, hudby
a umění (později Odeon). Od roku 1966 působila
v Itálii, nejprve jako lektorka českého jazyka
na Státní univerzitě v Miláně, v letech 1971–1997
jako profesorka slovanské ﬁlologie na univerzitě
v Bergamu. K jejím nejdůležitějším publikacím
patří vydání rukopisného slovníku z 15. století,
zachovaného ve Vatikánské knihovně, Il vocabolario
quadrilingue latino–veneto–ceco–tedesco (Cod.
Pal. lat. 1789) (Bergamo 1984), bibliograﬁe překladů
z italštiny do češtiny a slovenštiny La letteratura
italiana in Cecoslovacchia (Milano 1991), soupisy
knižních vydání ruského spisovatele Bunina z let
1891–1990 a jeho prací v časopisech, almanaších
a sbornících 1887–1987 (Ivan Aleksejevič Bunin, Praha
2007 a 2011, obě bibliograﬁe sestaveny v ruštině).
Z autorčiných závažných studií: Aspetti della
fortuna del Petrarca in Boemia (ve sb. Petrarca
e il petrarchismo nei paesi slavi, Zagreb 1978, s edicí
rukopisu 30 sonetů přeložených F. J. Vackem
Kamenickým na začátku 19. století), Viaggio
attraverso la Sicilia di Karel Bořivoj Presl (1817)
(ve sb. Viaggio nel Sud III. Il profondo Sud. Calabria
e dintorni, Genève 1995) + edice Preslova rukopisného
traktátu o Sicílii ve formě dopisů bratrovi, Briefe
in die Heimat geschrieben auf einer Reise durch
Sizilien und Italien (ve sb. Il diario del viaggio in
Sicilia di K. B. Presl, Palermo 2007) nebo pojednání
o cestovatelích ze střední Evropy, kteří v 15. až
17. století putovali do Svaté země přes Dalmácii,
I pellegrini „veneziani“ del Quattro-Seicento
provenienti dal centro-nord d’Europa
(ve sb. La Dalmazia nelle relazioni di viaggiatori
e pellegrini da Venezia tra Quattro e Seicento,
Roma 2009).

FF UK Praha 2017 | ISBN 978-80-7308-720-3 (print) | ISBN 97880-7308-721-0 (online: pdf) | 644 stran česky | resumé anglicky |
550 Kč
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Kniha je rozdělena do dvou oddílů. První část obsahuje tiš‑
těné překlady italské prózy, poezie a divadelních her včetně
libret, od prvotisků až po současnost (do r. 2015 včetně, čás‑
tečně 2016). Zachycuje všechny přeložené spisovatele, které
se podařilo zjistit, bez ohledu na jejich význam. Vyloučena
byla pouze díla ryze odborná, např. technická, lékařská apod.
V druhé části jsou zařazeny překlady netištěných divadelních
her a oper uvedených v Čechách a na Slovensku od 18. století
dodnes. Každá bibliografická pozice obsahuje základní data
o autorovi, o originálu i překladu a jeho vydání, u titulů pouze
inscenovaných i informace o provedení: jméno divadla a jeho
sídlo, datum premiéry a jména dirigenta a režiséra. Kromě
předmluvy a ediční poznámky je kniha opatřena rejstříkem
překladatelů a autorů úvodů, doslovů a poznámek i rejstříkem
chronologickým a českoitalskými seznamy divadel a vydava‑
telů uvedených pro úsporu místa zkratkami.
Rusové v Praze. Ruští intelektuálové v meziválečném
Československu
Petr Hlaváček – Mychajlo Fesenko
FF UK Praha 2017 | ISBN 978-80-7308-748-7 | 155 stran česky |
resumé anglicky | 190 Kč
Dusk and Dawn. Literature Between Two Centuries
Eva Voldřichová Beránková – Šárka Grauová (eds.)
FF UK Praha 2017 | ISBN 978-80-7308-704-3 (print) | ISBN 97880-7308-712-8 (online: pdf) | 509 stran anglicky, španělsky, francouzsky | resumé anglicky | 650 Kč
„I do daleka vede cesta…“. Vybrané studie z literární
komparatistiky a moderní německé literatury
Josef Čermák
FF UK Praha 2017 | ISBN 978-80-7308-700-5 | 575 stran česky |
resumé anglicky | 440 Kč
Lidský život a každodennost v jazyce / literatuře
Jan Wiendl – Lucie Saicová Římalová – Irena Vaňková (eds.)
FF UK Praha 2016 | ISBN 978-80-7308-443-1 | 268 stran česky |
resumé anglicky | 270 Kč
Starodávné bejlí. Obrysy populární a brakové literatury
ve starověku a středověku
Sylva Fischerová – Jiří Starý (eds.)
FF UK Praha 2016 | ISBN 978-80-7308-696-1 | 419 stran česky |
resumé anglicky | 420 Kč
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Bělorusko mimo Bělorusko. Běloruští intelektuálové
v meziválečném Československu
Petr Hlaváček – Pavel Kotau
FF UK Praha 2016 | ISBN 978-80-7308-687-9 | 144 stran česky |
resumé anglicky | 190 Kč
Proč jsme Západ? Česko, Evropa a Západ mezi minulostí
a budoucností
Petr Hlaváček – Václav Bělohradský – Michael Romancov et al.
FF UK Praha 2016 | ISBN 978-80-7308-581-0 | 318 stran česky |
resumé anglicky | 290 Kč
Básně a místa. Eseje o poezii
Josef Hrdlička – Klára Soukupová – Michal Špína (eds.)
FF UK Praha 2015 | ISBN 978-80-7308-577-3 | 315 stran česky +
CD | resumé anglicky | 345 Kč
(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
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
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
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
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
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
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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
Služebníci vědy
Filip Malý – Livia Vrzalová (eds.)
FF UK Praha 2013 | ISBN 978-80-7308-478-3 | 225 stran česky |
resumé anglicky | 199 Kč
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
| 900 Kč
Jazyk egyptských písařů. Gramatika klasické egyptštiny
a Cvičení
Renata Landgráfová
FF UK Praha 2013 | ISBN 978-80-7308-497-4 (Gramatika) | 978-807308-498-1 (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
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

64

MIMO ŘADY
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
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 |
170 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
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Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců.
Král a šlechta
Jiří Kuthan
FF UK Praha / KTF UK Praha / Togga 2010 | ISBN 978-80-7308313-7 | 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 | 270 Kč
Unearthing Ancient Egypt. Fifty Years of the Czech Archaeo‑
logical Exploration in Egypt
Miroslav Verner – Hana Benešovská
FF UK Praha / Togga 2008 | ISBN 978-80-7308-206-2 | 252 stran
anglicky | 180 Kč

Připravujeme:

Egon Hostovský a jeho radosti života
Olga Hostovská – Václav Sádlo – Barbora Svobodová
Co je sinologie a proč je důležitá?
Olga Lomová (ed.)
Profesorská republika. Osobnosti FF UK z prvorepublikových
časů
Petr Hlaváček
Krajanská periodika z Argentiny
Vendula V. Hingarová

66

E‑KNIHY
e‑shop.ff.cuni.cz/e_knihy
Více než 80 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 na Portálu
elektronických zdrojů UK • pez.cuni.cz/eknihy

Dosud vyšlo:
Proč a jak učit filosofii na středních školách? Antologie textů
z německé didaktiky filosofie
Petra Šebešová (ed.)
FF UK Praha 2017 | ISBN 978-80-7308-733-3 (online: pdf) | 259
stran česky | resumé anglicky | 50 Kč
Škola jako místo setkávání 2016 aneb učení je zábavné
a inspirativní v každém věku
Lenka Krejčová – Václav Mertin (eds.)
FF UK Praha 2016 | ISBN 978-80-7308-643-5 (online: pdf) | 122
stran česky | resumé anglicky | 80 Kč
Hrdina – antihrdina – superhrdina – nehrdina v kulturním
prostoru minulosti a současnosti
Petr A. Bílek – Martin Procházka – Jan Wiendl (eds.)
FF UK Praha 2016 | ISBN 978-80-7308-675-6 (online: pdf) | 229
stran česky | resumé anglicky | 50 Kč
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
„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
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E-KNIHY
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
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
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ČASOPISY
ff.cuni.cz/journals
14 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.)
Digitální repozitář UK • repozitar.cuni.cz
Tištěná čísla • e‑shop.ff.cuni.cz/casopisy

ČASOPIS
PRO MODERNÍ
FILOLOGII

99
2/2017

Časopis pro moderní filologii
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

DVACÁTÉ
STOLETÍ
THE
TWENTIETH
CENTURY

9
2/2017

2/2017
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SOCIAL
WORK
FORUM

2/2017

Dvacáté století / The Twentieth Century
Vědecký recenzovaný časopis, vydávaný od roku 2004 (pů‑
vodně jako ročenka Semináře nejnovějších dějin) Ústavem
světových dějin FF UK, obsahuje studie českých i zahraničních
odborníků, kteří svůj výzkum soustřeďují zejména na světové
a obecné politické, hospodářské, sociální a kulturní dějiny
20. století (s nezbytnými přesahy do 19. a 21. století a také do
dalších příbuzných oborů, například do politologie). Součástí
časopisu jsou též příspěvky z konferencí, kolokvií a 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 publikací. Časopis ve zvláštní rubrice také prezentuje krátké
verze závěrečných prací studentů. Jsou v něm představovány
i tzv. příklady dobré praxe čili způsoby práce, které mohou
sloužit jako inspirace nebo vzor. V samostatné rubrice jsou
diskuse a polemiky k tématům, která jsou pro obor aktuální.
V jiné rubrice 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, 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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HISTORIE
OTÁZKY
PROBLÉMY
Etika historikova /
historického soudu

9
2/2017

Historie – Otázky – Problémy
Periodikum Ústavu českých dějin FF UK se primárně zaměřuje
na historii českých zemí a střední Evropy, a to od raného stře‑
dověku až po soudobé dějiny. Studie pokrývají široké spektrum
aktuálních historických témat, a to jak z okruhu politických,
kulturních, sociálních a hospodářských dějin, tak dějin his‑
toriografie, aktuálního vývoje metodologie historické vědy
či otázek souvisejících s didaktikou dějepisu. Ve všech těchto
směrech tak časopis činí nejen v souladu s nejnovějšími histo‑
riografickými trendy, ale zejména v širší mezioborové spolu‑
práci humanitních disciplín (pomocné vědy historické, dějiny
umění, bohemistika, filozofie, filologické obory, sociologie,
judaistika). Jednotlivá čísla jsou proﬁlována chronologicky či
tematicky, odborné studie doplňuje badatelský servis v podo‑
bě recenzí, anotací a zpráv o konferencích v České republice
i zahraničí či informací o úspěšně obhájených diplomových
a dizertačních pracích studentů ÚČD FF UK.

2/2017

LINGUISTICA PRAGENSIA

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

LINGUISTICA
PRAGENSIA

27
2/2017

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

NOVÁ ČEŠTINA DOMA A VE SVĚTĚ

NOVÁ
ČEŠTINA
DOMA
A VE SVĚTĚ

Nová čeština doma a ve světě
Recenzovaný časopis navazuje na dlouhou tradici časopisu
Čeština doma a ve světě. Otiskuje články a recenze věnované
nejrůznějším jazykovědným disciplínám spjatým s češtinou.
Představuje širokou publikační platformu nejen pro renomo‑
vané odborníky, ale i pro studenty či doktorandy.

2/2017
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PRAGUE
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AND SOCIAL
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PAPERS
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wirtschafts- und
sozialhistorische
Mitteilungen

2/2017

á povolání

ČASOPISY

https://ncds.ff.cuni.cz | ISSN 1805-367X (online) | vychází elektro‑
nicky 2x ročně
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Prague Economic and Social History Papers
/ Prager wirtschafts- und sozialhistorische
Mitteilungen

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. 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.

Vědecké cizojazyčné periodikum pro obor hospodářských
a sociálních dějin vydává Ústav hospodářských a sociálních
dějin FF UK 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.

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

http://wisohim.ff.cuni.cz | ISSN 1803-7518 (print); ISSN 2336-6710
(online) | vychází 2x ročně
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Prague Papers on the History of
International Relations
Časopis vydávaný od roku 1997 Ústavem světových dějin FF UK,
od roku 2006 společně s Institutem východoevropských 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

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 (onli‑
ne) | vychází 2x ročně
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Slovo a smysl / Word and Sense
Časopis pro mezioborová bohemistická studia, vydávaný od
roku 2004 Ústavem české literatury a komparatistiky 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

STUDIA
ETHNOLOGICA
PRAGENSIA
Tramping
z etnologické
perspektivy

2/2017

Studia Ethnologica Pragensia
Časopis je edičním orgánem Ústavu etnologie FF UK. Jeho cí‑
lem je prezentovat pozoruhodné výsledky badatelské činnosti
Ústavu etnologie a externích spolupracovníků. Primárně jsou
SEP českým recenzovaným odborným etnologickým perio‑
dikem strukturovaným do oddílů: Studie, Materiály, Zprávy
a Recenze. Polytematicky koncipované studie publikované
v češtině (polštině, slovenštině) doplňují resumé v angličtině;
studie publikované v angličtině doplňují resumé v češtině
(polštině, slovenštině).
http://studiaethnologicapragensia.ff.cuni.cz | ISSN 2336-6699
(online) | vychází elektronicky 2x ročně

STUDIA HERCYNIA

ISSN 1212–5865

ČASOPISY

STUDIA
HERCYNIA

Studia Hercynia

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, the Faculty of Arts, at the Charles Uni‑
versity.

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

ISSN 1804–3240

XXI 1/2017

address
Studia Hercynia
Institute of Classical Archaeology
Faculty of Arts, Charles University
Celetná 20, CZ‑116 42
Prague 1
studia.hercynia@ff.cuni.cz
http://studiahercynia.ff.cuni.cz
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http://studiahercynia.ff.cuni.cz | ISSN 1212-5865 (print);
ISSN 2336-8144 (online) | vychází 2x ročně

Studie z aplikované lingvistiky / Studies in
Applied Linguistics

studie z aplikované lingvistiky
jsou recenzovaným neimpaktovaným časopisem,
který se zaměřuje na vybraná témata aplikované
lingvistiky, interdisciplinární oblasti popisu jazyka
a styčné metodologické otázky. Vedle odborných
studií časopis obsahuje recenze odborných
publikací a aktuální zprávy o dění v oboru, primárně
ve středoevropském regionu.
adresa redakce:
Studie z aplikované lingvistiky (SALi)
Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy,
náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
<http://sali.ff.cuni.cz>

Periodikum Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF
UK se zaměřuje na vybraná témata aplikované lingvistiky, in‑
terdisciplinární oblasti popisu jazyka a metodologické otázky
s tím spjaté. Vedle odborných studií časopis obsahuje portré‑
ty významných lingvistických osobností, překlady či přetis‑
ky základních a inspirativních prací ve vývoji relevantních
oblastí lingvistiky, recenze odborných publikací a aktuální
zprávy o dění v oboru, primárně ve středoevropském regionu.
Příspěvky jsou v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.
V odborné radě, která časopis řídí, zasedají přední domácí
i zahraniční odborníci.
http://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz | ISSN 1804-3240
(print); ISSN 2336-6702 (online) | vychází 2x ročně
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Svět literatury
Časopis je věnován novověkým evropským a americkým lite‑
raturám, s výhledy do jiných kulturních oblastí. Důrazem na
komparativní přístup přispívá k integraci literárněvědného
studia, které obecně probíhá téměř výhradně v rámci jednot‑
livých národních literatur, a je tudíž často uzavřeno do tradič‑
ních schémat a pojmů. Členy mezinárodního redakčního kruhu
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těla 58
Al‑haraka baraka. Strukturně-variační pohled na
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Hingarová Vendula V. 49, 65
Historie – Otázky – Problémy 70
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Jaluška Matouš 35, 44, 59
Jan Palach ’69 65
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velkoměsta 65
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nerodilé mluvčí 53
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Macháček Štěpán 65
Machek David 38
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Novotná Eva 55
Novotný Lukáš 5
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textů 49
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Slavíček Jan 13
Slovo a smysl / Word and Sense 73
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Srdečné pozdravy ze země na Nilu 64
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Šmied Miroslav 65
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Štindlová Barbora 55
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v literatuře 64
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Vláčilová Eva 44
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Vojtěchovský Ondřej 51, 56
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