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Vážení a milí čtenáři,

žijeme v době rychlých a prudkých změn, které se týkají, ať přímo nebo nepřímo, i kniž-
ního trhu. Zvýšení DPH nejen na knihy, možné další zvýšení této daně ještě v letošním 
roce, zásadní společenské spory o smysl autorského práva, které se týkají rovněž literárních 
děl, nástup elektronických knih a rychlý vývoj zařízení k jejich četbě, to vše a mnoho 
dalších ekonomických a společenských faktorů má vliv na knižní trh. I přes uvedené sku-
tečnosti jsem pevně přesvědčen, že knižní trh má jednu nepominutelnou a vlastně zcela 
zásadní konstantu a tou jste vy, čtenáři. 

Neberte prosím toto vyjádření jako pokus učinit vás zodpovědné za stav knižního trhu, 
berte je jako poděkování za dosavadní přízeň tištěnému textu, knihám a především kni-
hám z Nakladatelství Academia. Věřím a doufám, že přízeň nám přes všechny změny 
zachováte i nadále, a jsem přesvědčen, že listování stránkami našeho edičního plánu vás 
potěší. Naši autoři, překladatelé, grafici a kolektiv pracovníků Nakladatelství Academia 
pro vás připravili i na letošní rok pestrou nabídku odborné i populárně naučné literatury, 
ze které si snad vybere každý z vás.

Přeji vám příjemnou četbu a děkuji vám za přízeň našemu nakladatelskému domu.

Jiří Padevět
ředitel
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Jak bude vypadat budoucnost za několik let? Bude svět stejný 

jako dnes, nebo úplně jiný? Dojde ke konci dějin, nebo ke stře-

tu civilizací, nebo prostě dojde pitná voda? K hlavním téma-

tům edice patří politologie, sociologie, ekologie, globalizace, 

ale bohužel také náboženský, politický a státní terorismus. 



edice   21. století

::: ian Buruma Krocení bohů. Náboženství 
    a demokracie na třech kontinentech

Novinář a profesor na Bard University Ian Buruma (Vražda v Amsterodamu) 
přispívá v této knize do diskuse o místu organizovaného náboženství ve ve-
řejné sféře politickými a kulturními analýzami ze Spojených států, Evropy 
a Asie. Zkoumá dějiny vztahů církve a státu v USA a Evropě, úlohu nábo-
ženství v politice Číny a Japonska a rostoucí vliv islámu v současné Evropě  
a pokouší se rozřešit, jak byla v různých kulturách demokracie tímto napě-
tím (mezi náboženskou a světskou autoritou) zasažena. V jednom ze svých 
provokativních výzkumů se dotýká sekulárních, liberálních Evropanů,  
z nichž někteří dnes nacházejí v boji proti islámu společnou řeč s konzerva-
tivci z obavy, že kvůli němu dojde ke snížení progresivních zisků posledních 
desetiletí. Buruma se rozchází s teokraty i striktními sekularisty a na příkla-
du Martina Luthera Kinga mladšího místo toho dokazuje, že projevy nábo-
ženských názorů v politice jsou legitimní, pokud tyto názory utvářejí posto-
je, jež podléhají rozumu. Díky Burumově bystrosti a umírněnosti se jedná  
o nejvíce informativní úvod do systému oteplování vztahů mezi náboženstvím  
a státem v moderní době. 

::: Jon elster Tmel společnosti

Otázka, kterou si klade Jon Elster v této pozoruhodné knize, zní, co 
drží společnosti pohromadě a zabraňuje jim, aby se rozpadly v chaosu 
a válce. Elster analyzuje dva pojmy sociálního řádu: stálé, předpovědi-
telné vzorce chování a kooperativní chování. Kniha zkoumá rozmanité 
aspekty kolektivního jednání a vyjednávání z hledisek teorie racionální 
volby a teorie sociálních norem. Vychází ze základního předpokladu, že 
sociální normy jsou důležitou motivací iracionálního (neracionálního) 
jednání. Kniha představuje významný milník v Elsterově práci a má 
dodnes značný ohlas mezi politology, politickými filosofy, sociology  
a ekonomy. Poprvé byla vydána roku 1989, ale i po více než dvou dese-
tiletích vychází dále v nových vydáních a dotiscích.

::: Petr Hlaváček (ed.) 
    intelektuál ve veřejném prostoru.
    Vzdělanost, politika, společnost 

Editor oslovil širokou obec představitelů humanitních i jiných vědních 
oborů s žádostí, aby se vyjádřili k úloze intelektuála v dnešní české spo-
lečnosti, ve veřejném prostoru. Z odpovědí vznikl užitečný sborník, pa-
noráma názorů nejen na to, kdo je vlastně intelektuál, jak jej hodnotí 
společnost a co on sám od sebe očekává, ale též na stav a směřování 
současné politiky. Sborník je hodnotný především tím, že čtenář má 
jedinečnou možnost srovnat rozdílné názory poučených lidí a učinit si 
vlastní analýzu duchovního stavu naší společnosti. Svými texty přispě-
li: Pavel Barša, Milena Bartlová, Václav Bělohradský, Václav Cílek, Jan 
Čulík, Vladimíra Dvořáková, Petr Fischer, Ivan Gabal, Petr Hlaváček, 
Břetislav Horyna, Václav Hořejší, Karel Hvížďala, Roman Joch, Sta-
nislav Komárek, Antonín Kostlán, Mikuláš Lobkowicz, Olga Lomová, 
Jan Palouš, Jiří Pehe, Jaroslav Peregrin, Miloslav Petrusek, Petr Pithart, 
Martin Potůček, Jacques Rupnik, Tomáš Sedláček, Jan Sokol, Michal 
Stehlík, David Storch, Jiřina Šiklová, Ondřej Šteffl, Stanislav Štech.
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::: Konrad Paul Liessmann Univerzum věcí. 
     K estetice každodennosti

Rakouský filozof Konrad Paul Liessmann proslul knihou Teorie ne-
vzdělanosti. Omyly společnosti vědění, která vyvolala lavinu diskusí  
v evropských zemích. V Univerzu věcí předkládá k úvaze další pronika-
vé postřehy o současné společnosti.  Kniha je souborem dvanácti esejů, 
v nichž autor s výsostnou filozofickou erudicí zkoumá každodennost 
našeho života z úhlů, které otvírají nečekané pohledy a odhalují skryté 
souvislosti. Víme v době automatizace a globalizace, odkud se berou 
předměty, jež denně používáme? Jaká je nejvražednější droga světa? Jak 
zacházíme s hudbou? Jaké jsou objekty naší touhy? Mají peníze charak-
ter? A podle čeho se pozná umění? K těmto a mnoha dalším otázkám 
dospívá autor, jenž své úvahy věnuje zdánlivě nevinným a všedním vě-
cem, které nás běžně obklopují.

::: Niklas Luhmann Realita masmédií

Realita masmédií je dalším příspěvkem Niklase Luhmanna k teorii so- 
ciálních systémů, kterou tento německý sociolog již dříve aplikoval na-
příklad na sféry ekonomie, politiky, vědy, práva či umění. 

Masmédia představují v Luhmannově pojetí jeden ze zásadních systé-
mů moderní společnosti, o jehož realitě lze hovořit ve dvojím smyslu. Je 
to jednak jejich skutečná, reálná realita, která spočívá v jejich vlastních 
reálně plynoucích operacích a jako taková je závislá na technologiích. 
Vedle sekvence operací Luhmann definuje ještě sekvenci pozorování, jež 
spoluutváří významnou úlohu masmédií v sociální konstrukci reality. 
Jako klíčový kognitivní systém masmédia selektují a distribuují obsahy, 
k nimž společnost obrací pozornost, a které formují myšlení jejích členů. 
Realita masmédií pak umožňuje zpracovávat informace tak, aby nedo-
šlo k destabilizaci sociálních rolí nebo přetížení sociálních aktérů. 

::: martin myant, Jan drahokoupil 
    Tranzitivní ekonomiky.
    Politická ekonomie Ruska, východní evropy 
    a střední Asie

O výjimečnosti této knihy se dá hovořit ve více rovinách. Tou první je 
fakt, že analyzuje ekonomickou transformaci v dřívějších komunistic-
kých zemích východní a střední Evropy a v zemích bývalého Sovětské-
ho svazu od skončení centrálního plánovaní až po rozmanité výsledné 
varianty kapitalistického uspořádání v současnosti. Další rovinou je 
specifičnost a originalita přístupu vycházejícího důsledně z ekonomické 
teorie politické ekonomie ústící ve vlastní, samostatný přístup doku-
mentovaný v textu využitím bohatých statistických  materiálů a aktivní  
prací s tabulkami i obrázky. Třetí rovinou je skutečnost, že oba autoři 
pozorovali a pozorují popisované procesy zvenčí – Martin Myant je pro-
fesorem na University of the West of Scotland ve Velké Británii a Jan 
Drahokoupil je vedoucím výzkumných projektů v Mannheim Centre 
for European Social Research na University of Mannheim. 
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::: emanuele Ottolenghi Autodafé. 
     evropa, Židé a antisemitismus

Většina lidí by řekla, že problém antisemitismu skončil s druhou svě-
tovou válkou. Autor této knihy nás však přesvědčuje o opaku. Anti-
semitské předsudky, existující v Evropě po staletí, trvají dodnes. Jen 
se inovovaly, přizpůsobily. Emanuele Ottolenghi se nezabývá staletou 
historií antisemitského předsudku, ale jen jeho posledními fázemi, tedy 
obdobím od vzniku Státu Izrael do roku 2006, s důrazem na poslední 
léta. Na základě statistických údajů získaných při průzkumech veřej-
ného mínění, příkladů antisemitského násilí či nejnovějších publikací, 
článků a karikatur dokazuje nejen přetrvávání předsudků, ale i jejich 
souvislost s nejnovějšími událostmi na Blízkém východě. Nejde však jen 
o předložení příkladů antisemitismu posledních let, ale také o snahu 
analyzovat jeho příčiny a problematiku spojitosti s událostmi izraelsko-
-arabského konfliktu.

::: Thomas de Waal Černá zahrada. 
    Arménie a Ázerbájdžán v míru a za války

Když se řekne „válka o Náhorní Karabach“, většina z nás si nejspíš mat-
ně vzpomene, že to bylo dávno a daleko. A málokdo bude vědět, že tam 
od května 1994 panuje „dočasné“ příměří – ani válka, ani mír, stav, kte-
rý se mezinárodní společenství marně snažilo pomoci nějak uspořádat. 
Pro Thomase de Waala není karabašská válka ani dávno, ani daleko: 
pečlivě zmapoval, co jí předcházelo, jak probíhala i jak skončila-neskon-
čila. Jeho Černá zahrada by mohla sloužit jako učebnice o nacionalismu,  
o tom, jak vzniká a jak mrzačí pohled na dějiny i lidské myšlení a osudy. 
A také jako učebnice dějin postsovětského Kavkazu či rozpadu Sovět-
ského svazu. Černá zahrada však zdaleka není suchá příručka, ale také 
skvěle napsaný poutavý cestopis, z něhož je velmi dobře cítit, jak autor 
miluje Jižní Kavkaz i jeho obyvatele, jak jim rozumí – a jak ho trápí, že 
se nedokážou vymanit ze slepé uličky vzájemné nenávisti.

::: Fareed Zakaria Budoucnost svobody.
    Neliberární demokracie v USA i ve světě

Kniha Budoucnost svobody významného politologa Fareeda Zakarii je 
podle mnohých jednou z nejdůležitějších knih posledního desetiletí, 
jež se věnují globálním politickým trendům. Zakaria předkládá obraz 
světa, jehož problémy zdaleka neřeší pouhé rozšiřování demokracie na 
všechny kontinenty. Poukazuje přitom na v podstatě jednoduché his-
torické vztahy, které už ale většinou nejsme schopni vnímat v jejich 
souvislostech. Zakariovi nejde jen o dějinné pozadí, odhalující nejed-
noznačný vztah demokracie a svobody, ale zejména o to, jak jsou právě 
pro svobodu – ale i pro funkční a liberální demokracii – důležité právní  
a ústavní instituce. Neliberální demokracie se tak může stát v jeho poje-
tí překážkou, zabraňující šíření svobody, a nikoli cestou ke svobodě. 



Pokud vám připadá svět nepřehledný a až příliš rozmanitý, kni-

hy z edice Atlasy a Průvodce vám pomohou se alespoň v někte-

rých segmentech dobře orientovat.



edice   AtlAsy A PrůvoDce

::: Jan Bína, Jaromír demek
    Z nížin do hor. Geomorfologické jednotky 
    České republiky

Krajinně pestré a rozmanité území České republiky rozdělují geogra-
fové – kromě velkých soustav a celků – na zhruba 250 menších a 900 
zcela malých jednotek. Publikace přináší nejen jejich názvy, polohu 
a rozlohu, ale zabývá se též geomorfologickými poměry takto vyme-
zených územních celků. Činí tak přístupnou formou a i pro potřeby 
turistů (např. výčtem rozhleden a vybraných rozhledových míst). Text 
doprovází více než 260 originálně vytvořených barevných mapek a na 
200 krajinných fotografií ilustrujících regionální ráz reliéfu našich hor, 
pahorkatin i nížin.

::: eva cudlínová, Karel cudlín
    Osmdesát sedm magických míst Svaté země

Karel Cudlín je považován za jednoho z nejvýznamnějších českých foto-
grafů – dokumentaristů. Vydal několik fotografických knih, jeho práce 
jsou zařazené v mnoha sbírkách fotografií a pravidelně získávají ceny ve 
fotografické soutěži Czech Press Photo. Jeho zájmem je hlavně humani-
stická dokumentární fotografie.

Od 90. let jezdí Karel Cudlín pravidelně a rád do Izraele, kde zachy-
cuje obrazy každodenního života v celé jeho pestrosti. Ve své nové knize 
se zaměřuje jak na setkávání s lidmi a současný vrstevnatý život jeho 
obyvatel, tak představuje Svatou zemi jako zemi tří světových monotei- 
stických náboženství, zemi bezpočtu archeologických památek dokres-
lujících velkolepou historii státu Izrael.

Autorkou textu i průvodkyní posvátnými místy a biblickými památ-
kami je manželka Karla Cudlína, farářka Církve československé husit-
ské, Eva Cudlínová.

::: Jan Holec, Antonín Bielich, miroslav Beran
    Přehled hub střední evropy 

Cílem knihy je představit čtenářovi pestrost velkých hub ve střední Ev-
ropě. Obsahuje téměř všechny běžné druhy, ale i celou řadu druhů 
vzácných. Jedná se o pečlivě vybrané zástupce co největšího počtu sys-
tematických skupin a hub význačných svým vzhledem, biologií a ekolo-
gií. Základní počet 1207 vyobrazených druhů (obrazová část obsahuje 
originální malby Antonína Bielicha) je rozšířen o několik stovek dal-
ších druhů uvedených v poznámkách – v knize je probráno přes 2000 
druhů. Výsledkem je celek, kde nechybí žádné důležité skupiny hub  
a každou z nich reprezentují důležití zástupci, o kterých by měl zvída-
vý zájemce vědět. Tímto vyváženým pojetím je kniha ojedinělá a má  
i charakter učebnice nebo malé encyklopedie. V knize je poprvé u nás 
prezentován moderní systém hub, který vychází z molekulárně-biolo-
gických studií. (více na straně 13, větší formát)
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::: Lubomír Hrouda 
    Atlas lučních rostlin

Fotografický atlas seznamuje čtenáře s ca 200 nejběžnějšími druhy cév-
natých rostlin, které najdeme na loukách, pastvinách, mezích nebo vý-
slunných stráních. U každého druhu jsou uvedeny snadno poznatelné 
charakteristické znaky, popř. možnosti záměny, doplněné informacemi 
o biologii, ekologii, zajímavostmi o způsobu opylování či údaji o jedo-
vatosti. Nejsou zařazeny vzácné a ohrožené druhy, které jsou dostupné 
v jiných publikacích. Publikace chce navázat na stanovištně orientované 
atlasy rostlin, které byly vydávány s perokresbami v osmdesátých letech 
minulého století.  

::: Petr Liebscher, Jan Rendek 
    Rybníky České republiky

V českých zemích má rybníkářství mnohaletou tradici, která sahá až 
do 12. století. Největší rybniční soustavy jsou v jižních Čechách, ale 
rybníky byly zakládány téměř po celém území. Do této knihy jich au-
toři vybrali přes 200, aby čtenáře seznámili s jejich historií, rozlohou, 
hospodářským a rekreačním využitím i k řešení vodohospodářských 
problémů. Kniha je doplněna množstvím barevných fotografií, doku-
mentujících krásu těchto významných krajinných prvků.

::: Jan macek a kol.
      motýli a housenky střední evropy. 
    Noční motýli iii. – píďalkovití 

Připravovaná publikace je třetím svazkem plánované čtyřdílné edice 
atlasu housenek a motýlů střední Evropy. Podobně jako u dvou před-
chozích, již vydaných dílů je cílem tohoto třetího podat ucelený přehled 
o všech druzích z dané čeledi, v tomto případě píďalkovitých, zjištěných 
nebo předpokládaných ve středoevropském prostoru. V textové části je  
u každého druhu uvedena krátká charakteristika, u vzájemně si podob-
ných druhů diferenciální diagnóza jak dospělců, tak jejich vývojových 
stadií – housenek, dále rozšíření, bionomie, u larev základní biologické 
charakteristiky (fenofáze, živné rostliny, eventuálně poznámky k chovu 
v zajetí). Rozšíření u většiny druhů je doplněno ilustračními mapkami. 
Obrazová část je tvořena tabulemi s vyobrazením dospělců všech druhů 
a u více než poloviny druhů i housenek.
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::: Radek mikuláš, Jan A. Šturma 
    divoká příroda Prahy

Při výletech do městské a příměstské krajiny už nevystačíme se zažitý-
mi hesly z turistických map a průvodců. Pojmem poměrně novým je 
nová divočina, která vzniká tam, kde se lidským aktivitám přestalo dařit  
a šance se chopila vegetace. Často to jsou nepřehledné lesíky a křoviny 
nepůvodních, k nám přivandrovalých druhů, většinou porůstající popí-
navými liánami. K méně nápadným formám patří zanedbané výsadby 
okrasných dřevin, které se pak mísí s tím, co nikdo nevysadil, nebo 
vegetace kolejišť. 

Psát průvodce novou divočinou, tedy místy, které se velmi rychle pro-
měňují, je obtížný úkol. Geolog Radek Mikuláš a botanik Jan Šturma se 
o to však pokusili. Vybrali, popsali a fotografovali několik desítek míst 
v Praze a v jejím okolí, nad kterými se zájemcům o přírodu tají dech, ať 
už zděšením a hrůzou, nebo obdivem.   

::: Hana motyčková, Kamila Šírová motyčková, 
    Vladimír motyčka, Jiří Šír
    Geologické zajímavosti České republiky 

Publikace Geologické zajímavosti České republiky je určena především li-
dem, kteří cestují po naší vlasti s cílem poznávat nejen stavební a historic-
ké památky, ale také zajímavé přírodní lokality. Představuje na 150 míst, 
kde je možné nalézt zajímavé a často i unikátní geologické jevy, které mají 
kromě své přírodovědné hodnoty většinou i nemalou hodnotu estetickou. 
Text, kterému lze porozumět i bez speciálních geologických znalostí, je 
doplněn údaji, které zájemci o příslušnou přírodní památku usnadní její 
nalezení v terénu, což nebývá vždy snadné. Pozornost je věnována pře-
devším běžně přístupným lokalitám, z jeskyní jsou uvedeny pouze ty, 
které bývají alespoň příležitostně zpřístupněné veřejnosti. Rozsah knihy 
pochopitelně neumožňuje uvést všechna místa ČR, která jsou po stránce 
geologické něčím význačná, ale i tak je to jeden z největších souborů, jaký 
v naší vlastivědné literatuře vyšel. V obrazové části nalezne čtenář více než 
450 fotografií zachycujících detailně popisovaná místa.  

::: david Velebil 
    minerály pod nohama, v průmyslu  
    a ve sbírkách 

Připravovaná publikace je rozdělena do dvou částí. První je věnována 
vysvětlení základních pojmů z mineralogie a geologie a nastínění geo-
logických pochodů, během nichž minerály vznikají. Vyjmenovány jsou 
základní typy geologických prostředí, společenství minerálů a zdrojů 
průmyslově využívaných minerálů. Úvodní část knihy obsahuje tři 
přehledné tabulky se základními typy hornin a jejich charakteristikou. 
Druhá, hlavní část knihy je přehledem abecedně řazených minerálů,  
a to především těch, které jsou v přírodě nejrozšířenější, a pak také mi-
nerálů, které mají praktické využití v průmyslu. Zařazeno bylo i několik 
sběratelsky zajímavých minerálů. U každého druhu minerálu je uvede-
no jeho složení, popis, využití (pokud nějaké má) a jeho hlavní výskyty 
v České republice a ve světě. Většina minerálů je představena na dvou 
či více fotografiích.
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::: Šárka Voráčová a kol. Atlas geometrie.
    Geometrické útvary

Kniha obsahuje soupis geometrických pojmů bohatě doplněný ilustrace-
mi a fotografiemi. Klasické i méně známé geometrické úlohy jsou před-
kládány v historických souvislostech, s důrazem na spojení geometrie  
s technickou praxí, uměním i s grafikou. Kniha je vhodnou pomůckou 
do základních či středních škol, kde může sloužit jako zdroj inspirace 
k dalšímu studiu zajímavých partií geometrie. Podrobněji jsou popsány 
pojmy související se středoškolskou geometrií, je ukázán jejich význam 
v nejrozličnějších, mnohdy i překvapujících souvislostech.

::: Václav Zelený Rostliny Středozemí 
    (2., rozšířené vydání) 

Důvodem pro druhé vydání knížky byla potřeba rozšíření počtu uvádě-
ných druhů ve speciální části v jednotné atlasové formě. U každého dru-
hu jsou uvedeny informace v pořadí: latinské a české jméno, případně 
synonymum (pokud to bylo možné, i národní jméno světových jazyků 
středozemních států), čeleď, základní morfologické znaky druhu, doba 
květu, stanoviště, rozšíření ve Středozemí, a pokud druh má, tak i jeho 
praktický význam (i pro naši republiku). V nutných případech je upo-
zorněno i na rozdíly zaměnitelných druhů či na taxonomickou složitost. 
Každý druh je pak na protilehlé straně vyobrazen podle významu na 
jedné nebo více fotografiích. V prvním vydání bylo takto uvedeno zhru-
ba 350 druhů, ve druhém vydání je tento počet rozšířen asi o 150 druhů, 
a to na základě autorových zkušeností z dalších exkurzí a připomínek 
odborníků i čtenářů. 

V poměrně rozsáhlé obecné části, která není v cizojazyčných knihách 
o rostlinách Středozemí nikde takto zpracována, byly provedeny jen 
drobnější změny a upřesnění textu – například je podrobněji vysvětlen 
vegetační typ frygana, v samostatné kapitole jsou uvedeny plevele kul-
turní krajiny, zohledněny jsou změny v ochraně druhů i v systému chrá-
něných území. Nové vydání je doplněno o novější literaturu a o několik 
snímků charakterizujících typická rostlinná společenstva.
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Academia všem nadšeným mykologům 
a vášnivým houbařům doporučuje:

::: Jan Holec, Antonín Bielich, miroslav Beran
Přehled hub střední evropy 

Cílem knihy je představit čtenářovi pestrost velkých 

hub ve střední Evropě. Obsahuje téměř všechny 

běžné druhy, ale i celou řadu druhů vzácných. Jed-

ná se o pečlivě vybrané zástupce co největšího po-

čtu systematických skupin a hub význačných svým 

vzhledem, biologií a ekologií. Základní počet 1207 

vyobrazených druhů (obrazová část obsahuje origi-

nální malby Antonína Bielicha) je rozšířen o několik 

stovek dalších druhů uvedených v poznámkách –  

v knize je probráno přes 2000 druhů. Výsledkem je 

celek, kde nechybí žádné důležité skupiny hub a kaž- 

dou z nich reprezentují důležití zástupci, o kterých 

by měl zvídavý zájemce vědět. Tímto vyváženým 

pojetím je kniha ojedinělá a má i charakter učeb-

nice nebo malé encyklopedie. V knize je poprvé  

u nás prezentován moderní systém hub, který vy-

chází z molekulárně-biologických studií; v atlasové 

části jsou některé houby naopak seskupeny podle 

vnějšího vzhledu tak, aby se daly co nejsnadněji ur-

čovat. Na rozdíl od běžných atlasů jsou připojeny 

charakteristiky jednotlivých rodů, aby čtenář chá-

pal, jak jsou tyto rody vymezeny.
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v edici europa vycházejí díla jak filozofická, tak literární nebo 

politická, která ovlivnila evropské a světové myšlení nejen  

v době svého vzniku, ale ovlivňují jej dosud. vycházejí zde díla, 

ke kterým se budete stále vracet a na která budete nacházet 

odkazy v dílech moderních myslitelů a literátů.
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::: Hildegarda z Bingenu Ptačí medicína 

Dílo německé mystičky a vizionářky, přezdívané „rýnská Sibyla“, abaty-
še kláštera sv. Disiboda u Bingenu a zakladatelky dvou dalších klášterů 
(Rupertsbergu v r. 1150 a Eibingenu v r. 1165), Hildegardy z Bingenu 
(1098–1179), dodnes udivuje svým rozsahem (kromě četných vidění je 
autorkou řady spisů lékařských a přírodovědných, kázání, básní, hym-
nů, množství dopisů a také jednoho dramatu), neobvyklým v době, kdy 
drtivá většina žen byla negramotná a jen hrstce z nich se dostalo formál-
ního vzdělání. 

Výsledkem autorčina velkého zájmu o přírodu jsou dva spisy – 
příručka praktické medicíny Causae et curae a přírodovědně-medicínský 
spis Physica, k němuž patří právě i část věnovaná ptákům (Lib. VI., De 
avibus). Oddíl De avibus pojednává v návaznosti na jiné starověké či 
středověké přírodovědné spisy (Aristotelés, Plinius Starší, Physiologus 
Graecus et Latinus, Isidor ze Sevilly, Hrabanus Maurus) o 72 létavcích, 
části jejichž těl mohou být užitečné v medicíně, autorka se věnuje také 
popisu vzhledu jednotlivých opeřenců, jejich přirozenosti, typických 
vlastností či zvyklostí a uvádí u většiny z nich také recepty, jak připravit 
účinný lék. Pro dnešního čtenáře je to čtení nepochybně zajímavé, 
třebaže se magické praktiky mohou z pohledu současné medicíny jevit 
přinejmenším jako úsměvné, přesto je spis cenným zdrojem poznatků 
nejen ze středověkého lékařství, ale rovněž i pro autorčiny přesné postřehy 
z oblasti přírodovědné. Způsob využívání určitých bylin a taktéž některá 
Hildegardina dietetická doporučení zůstávají platná i v současné době.

::: Hermann Broch Náměsíčníci 

Náměsíčníci je románová trilogie rakouského spisovatele Hermanna 
Brocha (1889–1951) sepsaná v letech 1930–1932. Kniha patří mezi 
přední díla moderní evropské prózy a představuje první stavební ká-
-men Brochova filozofického pojímání rozpadu hodnot. Autor ji rozčle-
nil do tří dílů, charakterizovaných podnázvy „romantika“, „anarchie“  
a „věcnost“. V každém z jejich hrdinů zosobnil Broch „ducha doby“  
a v díle jako celku usiluje o postižení krize a cítění moderního světa. 
Česky byl román poprvé vydán v roce 1966 v překladu Rio Preisnera 
(verše přebásnil Josef Suchý). 

::: Homér Odysseia

O autorovi Iliady a Odysseie nic nevíme, a přesto zůstává jméno Homér 
ve světové literatuře jedním z nejznámějších a příběhy jeho dvou eposů 
inspirovaly a stále inspirují nespočetnou řadu literátů a umělců. 

Odysseia líčí dramatický, deset let trvající návrat jednoho z účastníků 
dobývání Tróje, ithackého krále Odyssea, domů, na rodný ostrov. Po letech 
bloudění a řadě dobrodružství Odysseus přistane u břehů Ihaky, vypořádá 
se s nápadníky své ženy Penelopy, která přes zprávy o Odysseově smrti 
na návrat svého muže věrně čekala, a teprve pak se dá Penelopě poznat.
Vladimír Šrámek (1893–1969) použil  při překladu obou eposů volný 
verš a zvolil moderní básnický jazyk. Klasičtí filologové měli k tomuto 
přístupu výhrady, ale zároveň oceňovali básnickou krásu Šrámkova textu. 
Přes odstup více než sedmdesáti let neztratil tento vynikající a působivý 
překlad nic ze svého kouzla a síly.

viz. strana 30 Charlotte Kernerová 
Všechny krásy nebe. Příběh života 
Hildegardy z Bingenu
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::: Friedrich Georg Jünger dokonalost techniky

Básník a esejista Friedrich Georg Jünger (1898–1977), mladší bratr 
spisovatele a filozofa Ernsta Jüngera (s jehož texty Chůze lesem či Na 
mramorových útesech se již mohli v překladu seznámit i čeští čtenáři), se 
ve svém rozsáhlém eseji, jehož první verze byla napsána v roce 1939, ale 
který byl řádně vydán a distribuován až po válce, zabývá kritikou mo-
derního fetišismu techniky. V tomto již klasickém díle kritiky kultury 
předjímá moderní debatu o ekologii a udržitelnosti. Jüngerova kniha se 
právem řadí po bok tak epochálním dílům, jako byla Horkheimerova 
Dialektika osvícenství, a podcenit nelze ani způsob, jímž Jüngerovo myš-
lení ovlivnilo filozofii techniky pozdního Heideggera. 

::: mikuláš Koperník O obězích nebeských sfér 

Vydání první knihy Koperníkových Oběhů vycházející ze strojopisně 
dochovaného překladu našeho patrně nejvýznamnějšího historika re-
nesanční astronomie Zdeňka Horského (1929–1988), který byl vypra-
cován v první půli 70. let, avšak z politických důvodů mohl v oné době 
vyjít pouze v druhotném přetlumočení do slovenštiny, zpřístupňuje 
českému čtenáři poprvé v rodném jazyce tento klíčový novověký ast-
ronomický text. Koperník v první knize slavného díla po počátečních 
kosmologických, fyzikálních a filozofických úvahách přechází k celko-
vému představení svého nového systému. Zatímco druhá až šestá kniha 
spisu O obězích se věnuje již jen podrobnějším podpůrným matematic-
kým důkazům a úvahám, jejichž četba je velmi náročná, první kniha 
(vydávaná samostatně i v zahraničí) je současně čtenářsky zvladatelným 
textem i významným dokumentem nejen pro specialisty na renesanční 
astronomii, nýbrž i zájemce o historii myšlení a vědy; nepochybný vý-
znam má pro řadu humanitních oborů, zejména pro filozofii, historii, 
teologii či religionistiku. Vydání je doprovozeno úvodními studiemi 
Zdeňka Horského, které vhodně spojují Horského erudici se schopností 
poskytnout zasvěcený úvod i nespecialistovi v dané oblasti, a rovněž vy-
světlujícími poznámkami k textu.  

::: comte de Lautréamont Zpěvy maldororovy

Autor Zpěvy Maldororovy vydal vlastním nákladem roku 1869 v Bru-
selu, na knižní trh se však nedostaly – nakladatelé se obávali nesnází. 
Lautréamont, vl. jm. Isidore Ducasse, zemřel zcela opuštěn 24. listopadu 
1870 za německého obléhání Paříže. Příčina jeho smrti je neznámá.  
V 19. století vyšlo sice ještě druhé vydání Zpěvů (1890), ale velikost 
tohoto díla uznali jen vzácní jednotlivci.

Počátkem 20. století se k němu přihlásili příslušníci umělecké avant-
gardy a Zpěvy vyšly potřetí (1918). Teprve toto vydání znamenalo první 
skutečný úspěch – dlouho po smrti osamělého tvůrce. Podivnost obra-
zů a styl knihy uchvátily francouzské surrealisty, kteří v Lautréamontovi 
spatřovali jednoho ze svých významných předchůdců. André Breton jej 
uvádí v pověstném surrealistickém „rodokmenu“ Prvního manifestu su-
rrealismu. Později napsal: „Zpěvy Maldororovy skvějí se nesrovnatelným 
leskem; jsou vyjádřením celkového zjevení, jež jako by přesahovalo lidské 
možnosti. Jedním rázem je tu sublimován celý moderní život v tom, co je 
v něm specifického...“  
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::: Richard Rorty Filozofie a zrcadlo přírody 

Kniha Filozofie a zrcadlo přírody představuje Rortyho nejpropracovanější 
podání jeho radikální a provokativní kritiky západní filozofické tradice. 
Rorty demaskuje a odmítá nárok hlavního proudu západní filozofické 
tradice zakládat a vyhodnocovat poznávací nároky všech oblastí kultury 
prostřednictvím působnosti „tribunálu čistého rozumu“, jejž má spravo-
vat a zároveň ztělesňovat filozofie samotná. Rorty nachází kořen tohoto 
sebepochopení filozofie v pojetí poznání jako přesné reprezentace a sna-
ží se toto pojetí demaskovat jako sebeklamné podlehnutí vizuální me-
taforice zrcadlení, vedoucí k pojetí mysli jako průzračného zrcadla sku-
tečnosti. Rortyho kritice v tomto duchu neujdou ani dva hlavní proudy 
filozofie 20. století – fenomenologie a analytická filozofie. Jako pozitivní 
alternativu Rorty nabízí – prostřednictvím originálního rozpracování  
a syntézy myšlenkových odkazů Deweyho, Wittgensteina a Heideggera –  
(neo)pragmatickou koncepci poznání jako konverzační shody v rámci 
komunikačního společenství a koncepci filozofie jako dílem terapeutic-
ké a dílem kultivující instituce, která má pomáhat otevírat nové plodné 
konverzační kontexty a zároveň demaskovat pokusy o kanonizaci a petri-
fikaci určitých problémových okruhů a příslušných slovníků. 

::: Publius Vergilius maro Aeneis
Nový překlad slavného hrdinského eposu vyšel v edici europa v prosinci 2011.
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edice Galileo patří k nejobsáhlejším řadám Nakladatelství 

Academia. Přináší tituly renomovaných českých i zahraničních 

autorů, pohybujících se svojí tvorbou na pomezí věd přírod-

ních a společenských: od biologie a klimatologie přes mate-

matiku a fyziku až po filozofii, ekologii a medicínu. většina 

knih je zajímavá i čtivým, často netradičním podáním zásad-

ních problémů vědy a společnosti.
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::: Peter Atkins Čtyři zákony, které řídí vesmír

Autor ve své knize vysvětluje podstatu termodynamických zákonů, 
které řídí vše, co se děje ve vesmíru. S minimálním využitím matema-
tického aparátu provází čtenáře po představách o vlastnostech energie  
a jejích přeměnách v jiné formy, o entropii, volné energii i nedosažitel-
nosti absolutní (termodynamické) nuly. S pomocí těchto zákonů do-
chází k neodvratitelnému závěru, že vesmír musí jednoho dne zemřít.

::: martin cohen Hrátky s myslí

Tato nápaditá a netradiční kniha se prostřednictvím praktických a zábav-
ných „myšlenkových experimentů“, které si čtenáři mohou vyzkoušet 
sami na sobě, snaží najít klíč k jednomu z největších tajemství mys-
li, otázce vědomí. Nejde o žádné logické hlavolamy typu sudoku ani 
o vědecké bádání, jak funguje lidský mozek. Ani o nějaké abstraktní 
filozofické hry. Spíš to je měsíční kurs tvůrčích a podnětných cvičení, 
která vám poskytnou rámec ke zkoumání, jak doopravdy funguje vaše 
mysl – a také mysli ostatních. 

Hrátky s myslí hledají s pomocí špetky psychologie, sociologie a po-
litologie odpovědi na tradiční filozofické otázky. Z tohoto zábavného, 
podnětného a překvapivého úvodu k myšlení o myšlení si čtenář odnese 
přinejmenším poznání, jak nesmírně různorodá a úžasně osobitá naše 
mysl je a jak překvapivě málo jí zatím rozumíme. 

::: Francis collins Řeč života. 
 dNA a revoluce v personalizované medicíně

Francis Collins byl vedoucím projektu „Lidský genom“, který vedl k pře-
čtení první úplné dědičné informace člověka. Je lékařem a specialistou 
v molekulární genetice a je také skvělým organizátorem vědeckého vý-
zkumu a autorem textů popularizujících vědu. Kniha věnovaná persona-
lizované medicíně přichází do ruky čtenářům ve správnou chvíli. Dnes 
jsou již přečteny úplné dědičné informace mnoha jedinců a každý týden 
jsou publikovány informace o nových a nových genech, zapojených do 
životních procesů včetně těch chorobných. Čtenář se o těchto zásadních 
objevech dozví. Mnohé jsou nenáročným způsobem vysvětleny a hned 
jsou k nim připojeny rady, jak už dnes využívat těchto informací k své-
mu prospěchu, k ochraně našeho zdraví. K tomu slouží hesla na konci 
každé kapitoly včetně odkazů na vhodné internetové adresy. Hlavním 
poselstvím knihy je: nečekejte, až onemocníte, abyste se dozvěděli proč, 
ale získejte včas informace o svém genomu a využijte je k prevenci.
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::: Petr Klán Věčně inspirující čísla

Kniha je slovníkovým zpracováním důležitých celých i desetinných 
čísel, a to malých i myslitelně největších. Je možné v ní objevit indivi-
dualitu čísel spolu s jejich úlohou a souvislostmi v matematice, přírodě, 
vesmíru, osobním životě a vědě. Kniha nepředpokládá žádné specifické 
znalosti. Historie matematiky v ní postupně přechází do moderní sou-
časnosti a nachází číselné souvislosti, o kterých není běžně slyšet a které 
rozvíjejí tvůrčí mysl existencí více než jedné cesty. Takové objevování 
nabízejí příběhy čísel často. Žádná jiná část matematiky není pro zájem-
ce tak přístupná a inspirativní k pokusům na počítačích. V žádné jiné 
části matematiky není tak zřetelná stopa těch největších matematiků.

::: ivo Kraus 
    Fyzikové ve službách průmyslové revoluce

Kniha je souborem 56 medailonů osobností exaktních věd, díky nimž 
došlo v Evropě od poloviny 18. do konce 19. století k převratným změ-
nám v nejrůznějších oblastech průmyslu. Čtenář se dozví, jakou měli 
hrdinové jednotlivých příběhů národnost, rodinné zázemí, kde získali 
vzdělání a za co jim vděčíme. V roce 1922 Albert Einstein napsal: „Vě-
deckým poznatkům se dá jistě porozumět i bez znalosti individuálního 
vývoje těch, kdo je odhalili. Jednotlivé kroky však při takovém objek-
tivním vylíčení vypadají jako náhodné. Pochopení, jak byly možné, ba 
nutné, získá člověk teprve sledováním duševního vývoje jednotlivců, 
kteří měli na vývoji vědy rozhodující účast.“ To je také jedním z důvo-
dů, proč tato kniha vznikla. Druhým je hledání odpovědi na otázku, 
jakou úlohu v tomto období sehrála fyzika, nebo naopak, jak průmysl 
prospěl fyzice. 

::: Nick Lane Síla, sexualita a sebevražda 

Nebýt mitochondrií, prý bychom možná ještě byli jednobuněčné bakte-
rie... Každopádně bychom bez nich neměli dvě odlišná pohlaví, stárnutí 
ani klimakterium. Fascinující a inspirující kniha Nicka Lanea v sobě 
spojuje nejnovější výsledky výzkumu se svěžím, popularizujícím stylem, 
díky kterému se věda stává lákavým dobrodružstvím.
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::: James Lovelock 
    mizející tvář Gaii. Poslední varování

Známý britský vědec se ve své nejnovější knize zamýšlí nad tím, jak 
se lidstvo dokáže vypořádat se změnami, které ho v blízké budoucnos-
ti ohrožují. Kritizuje vědce i politiky, že jejich prognózy klimatických 
změn i reakcí živých organismů na měnící se prostředí nezohledňují 
reálný svět. Problémem je, že naše planeta živí víc lidí a živočichů, než 
může unést. Přitom nevíme, jakým směrem se budou globální změny 
ubírat, a tedy na co se máme vlastně připravit. Z tohoto pohledu vyznívá 
kniha dost pesimisticky a je posledním varováním pro lidstvo.

::: maria Ossowska měšťanská morálka

Klasické dílo polské sociologie a etiky z roku 1956. Analýzu několika 
evropských podob měšťanské morálky autorka otvírá shrnutím nepříliš 
vybíravé kritiky „měšťáků“, s níž přišla v 19. a 20. století především 
levice. Benjamin Franklin jí pak slouží jako ilustrace typického modelu 
měšťanské morálky. Již tyto první kapitoly předznamenávají přístup ke 
zpracování tématu: detailním rozborem vybraných osobností anglické, 
francouzské, italské a německé společnosti v rozmezí několika staletí 
nachází hodnoty a normy skutečných i přisuzovaných rysů měšťanské 
kultury a morálky a hledá jejich vzájemné souvislosti. Kniha je ceněna 
zejména pro inspirativní a originální pohled na L. B. Albertiho, Volneye 
či legendárního Robinsona Crusoea z pera Daniela Defoea. Doslov ke 
knize napsal prof. Miloslav Petrusek.

::: Peter J. Richerson, Robert Boyd 
    V genech není všechno.
    Jak kultura změnila evoluci člověka

Lidstvo je v přírodním světě zvláštním jevem. Zatímco se lidé ve všech 
směrech podobají ostatním zvířatům, jejich chování je odlišné. Jejich 
schopnost adaptovat se jim umožňuje obsadit téměř všechna místa 
na světě a používat neuvěřitelné množství nástrojů a technik. Lidská 
společenství jsou na rozdíl od společenství živočichů větší, složitější  
a více mezi sebou spolupracují. Kniha nabízí radikální pohled na evolu-
ci lidstva a naznačuje, že naše ekologická dominance a sociální systém 
pramení z psychiky unikátně uzpůsobené vzniku složité kultury. Podle 
autorů kultura není ani nadřízeným, ani služkou genů. Je spíše důleži-
tá pro adaptaci lidstva stejně jako humánní biologie a chůze po dvou. 
Na základě studia antropologie, politických věd, sociologie a ekonomie 
autoři ukazují, že kultura a biologie jsou složitě propojeny, a naznačují, 
jak bychom měli přemýšlet o jejich vztazích, abychom lépe porozuměli 
lidské povaze.
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::: Zbyněk Roček 
    Vývoj zoologického poznání v kontextu doby

V knize je zachycen chronologický vývoj poznání v zoologii v průběhu 
šestatřiceti století. Na pozadí historických událostí jsou zde představeny 
nejvýznamnější objevy a osobnosti, které přispěly k rozšíření znalostí  
o zvířatech. Kniha není jen encyklopedickým souhrnem životopisů 
těchto osobností, ale jde v ní především o zařazení jejích protagonis-
tů do kontextu doby, o objasnění vztahů mezi jednotlivými zástupci 
v různých oblastech bádání a o pochopení různých přístupů k řešení 
problémů a objevování nových poznatků. Kniha by měla sloužit jako 
příručka pro učitele a studenty přírodovědných oborů i při studiu dějin 
vědeckého bádání, ale měla by být též vhodným doplňkem pro všechny, 
kteří se zajímají o přírodu.

Knihy Stanislava Komárka

od roku 2012 budou knihy stanislava Komárka vycházet v nové edici vě-
nované tomuto známému českému profesorovi biologie a spisovateli v jed-
né osobě. Jako první v edici vychází kniha Muž jako evoluční inovace?

těšit se můžete na titul:
muž jako evoluční inovace? – etologie a životní strategie.
maskulinita jako fenomén a její proměny

Jaké jsou etologie a životní strategie příslušníků mužského 

pohlaví u lidí i v živočišné říši? Jak vlastně fungují mužské 

society a co je jejich emocionálním tmelem? Nadchází v zá-

padní společnosti soumrak tradiční maskulinity a kam se 

vlastně stáhla či v co se proměnila? Jak se změnil stát, kdysi 

drsný a k obětem vyzývající Vaterland, ve všeobjímavě pe-

čující Mutterland? Nejeví se islámský svět jako ohrožující 

hlavně proto, že v něm tato proměna neproběhla? Smě-

řuje západní svět k pozvolnému „vyvanutí“ a „ublahobyt-

nění“, souvisejícímu se stále nižší produkcí potomstva? Jak 

moc jsou rozdíly mezi pohlavími dané dědičně a v jakém 

rozsahu kulturně, nedochází vlastně paralelně s „krizí mas-

kulinity“ i ke „krizi femininity“?
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Původní vydání knihy Ochlupení bližní vyšlo v edici Galileo  
v létě 2011.

Kniha pojednává různé aspekty vztahů lidí a zvířat v evropských i mimoevropských 

kulturních kontextech, téma, které se celosvětově tlačí do centra pozornosti. Je 

zde zohledněno naše subjektivní vnímání živých tvorů, lov, úloha zvířat jako obě-

tí, domestikační procesy a fenomén chovatelství, ochrana zvířat a ochrana druhů, 

užití zvířat v medicínských výzkumech a jako modelu pro chování a fungování lidí 

a další jednotlivé facie vztahu člověk–zvíře. Jsou zvířata divé bestie, ochlupení bliž-

ní či bezduché automaty?
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edice Gerstner přináší nejnovější práce českých i zahraničních 

vědců z oboru matematiky, fyziky a techniky. Hlavním krité- 

riem textů vydávaných v edici Gerstner je vysoká odborná 

úroveň a nový přístup k řešení tématu.
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::: milan meloun, Jiří militký a martin Hill
    Počítačová analýza vícerozměrných dat 
    v příkladech (2. vydání)

Počítačově orientovaná statistická analýza vícerozměrných dat je popu-
lárně vysvětlena na větším množství praktických příkladů a umožňuje 
extrahovat v datech ukrytou informaci. Kniha poslouží začátečníkům  
a studentům přírodních a technických věd, kteří začínají s vícerozměrnou 
analýzou pomocí rozličného softwaru. Každá kapitola se týká vždy jedné 
metody analýzy a popisuje cíl spolu se zaměřením metody, podrobným 
pracovním postupem a podrobnou interpretací výsledků. Na ilustračních 
příkladech ukazuje způsoby diagnostikování a odkrývání v datech skry-
tých vnitřních vztahů, struktury a vlastností. Důraz je kladen především 
na rozbor grafických diagnostik a diagramů. 

Kniha se soustřeďuje na v praxi nejpoužívanější metody statistické ana-
lýzy vícerozměrných dat, jako jsou průzkumová analýza dat, faktorová 
analýza, diskriminační analýza, kanonická korelace, logistická regrese, 
analýza shluků, vícerozměrné škálování nebo korespondenční analýza.

::: Zdeněk Půlpán 
    Odhad informace z dat vágní povahy

Čtenáři se dostává do rukou velmi zajímavá kniha z pomezí stochastiky 
a jejích aplikací, především v medicíně a humanitních vědách. Jak uka-
zuje každodenní praxe každého statistika, v poslední době velmi přibý-
vá problémů, které vyžadují statistické zpracování, ale objevují se v nich 
nejasnosti jak v záznamu reakcí respondentů, tak i při jejich interpretaci 
pro toto zpracování, data jsou tedy více než mlhavá (vágní). Využití není 
jen v medicíně, kde si pacient typicky stěžuje například na bolest, ale její 
vymezení není schopen přesně popsat. Ještě častěji tomu je v sociologii, 
humanitních oborech a všude tam, kde se data získávají pomocí výběro-
vých šetření, tj. pomocí dotazníků.

Autor k řešení přistupuje především pomocí nástrojů teorie informa-
ce a fuzzy množin. Poukazuje také na význam škálování a jejich mo-
difikace v souvislosti s možností ztráty informace, kterou z dotazníku 
můžeme získat. 

Výklad je určen především čtenáři, který se zabývá uplatněním mate-
matiky při zpracování šetření z oblasti humanitních věd a matematiku 
vnímá jako vhodnou metodu, která mu může umožnit hlouběji pronik-
nout do podstaty studovaných problémů.
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Řada Historie má široký záběr jako historie sama. Jednotlivé 

tituly se většinou věnují konkrétním historickým osobnostem 

nebo událostem, zároveň však hledají souvislosti mezi historií 

a současností.
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::: Karen Armstrongová Velká transformace

V období mezi roky 800 a 300 př. n. l. zažil svět doslova explozi nových 
náboženských koncepcí. Proč se právě Sokrates, Buddha, Konfucius, 
Jeremiáš a Lao-c’ – mezi jinými – objevili v rozpětí těchto pěti staletí? 
A proč si všichni ve svých úvahách o lidstvu byli tolik podobní? Karen 
Armstrongová se věnovala tomuto období dějin ve snaze dokázat pojítka 
mezi rozmanitou skupinou tehdy žijících mystiků, teologů a filozofů. 
Podařilo se jí tak vytvořit obsáhlou, místy ovšem i diskuze hodnou stu-
dii, která osvětluje duchovní proměnu člověka a vývoj jeho pohledu na 
svět.

::: Anthony A. Barrett (ed.) Životy císařů

Kniha Životy císařů, sepsaná kolektivem význačných badatelů v oboru 
antických dějin, líčí životy dvanácti nejzajímavějších a nejvlivnějších 
římských císařů (Augusta, Tiberia, Caliguly, Claudia, Nerona, Vespasi-
ana, Hadriana, Marca Aurelia, Septimia Severa, Diocletiana, Konstan-
tina a Justiniana) a je vhodnou studijní příručkou nejen pro čtenáře 
dosud neobeznámené s tématem, ale i pro ty, kdo již dějiny římské říše 
v hrubých obrysech znají. Součástí knihy jsou i ilustrace, doporučená 
literatura k dalšímu studiu na konci každé kapitoly, časová tabulka řím-
ských dějin, slovník odborných pojmů a rodokmeny dynastií. 

::: William Hasting Burke Čtyřiatřicet

Čtyřiatřicet. Právě tolik jmen obsahoval seznam, který předložil ve vězeň-
ské cele Albert Göring americkým vyšetřovatelům, aby prokázal svou 
aktivní protinacistickou činnost. 

Albert Göring, bratr Hermanna Göringa, jednoho z hlavních pohla-
várů Třetí říše a architekta holocaustu, jako zapřísáhlý antinacista, který 
svého jména využíval k záchraně Židů před nacistickou zvůlí, to znělo 
příliš fantaskně a neuvěřitelně. Nikdo mu nevěřil až do chvíle, kdy se se-
znam dostal do rukou majora Victora Parkera, jednoho z vyšetřovatelů 
u norimberského tribunálu, který na něm našel jméno své rakouské tety 
židovského původu. Ta potvrdila, že jí Albert nezištně pomohl uniknout 
hrůzám holocaustu. Přestože byl Albert Göring po mnoha peripetiích 
nakonec osvobozen, ani poté jej nečekal šťastný osud... Mladý australský 
autor William Hastings Burke rozhodl zmapovat životní příběh Alberta 
Göringa a vyhledal žijící pamětníky jeho činů a jejich příbuzné. Výsled-
kem je fascinující výpověď o muži, který své prominentní příjmení využil 
k nezištné záchraně lidských životů, ačkoliv tím riskoval ten vlastní. 
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::: Paul cartledge Sparta

Kniha profesora historie na univerzitě v Cambridgi, jehož životopis Ale-
xandra Velikého znají i čeští čtenáři (Academia 2007), podává poutavý 
výklad dějin mocného řeckého státu, který díky své neobyčejné vojen-
ské síle a pevné organizaci zaujal již v 6. století př. n. l. dominantní 
postavení mezi ostatními městskými státy klasického Řecka, stál v čele 
Peloponnéského spolku a proslavil se v obranné řecko-perské válce – 
známý je především hrdinný boj spartského krále Leónida a jeho tří set 
mužů při marné obraně Thermopyl. V 5. století př. n. l. se rozpory mezi 
Spartou, která reprezentovala oligarchii, vládu několik málo příslušníků 
aristokracie, a demokratickými Athénami vyhrotily v peloponnéskou 
válku. V následujících stoletích vliv a moc Sparty postupně klesaly.

Cartledge poutavě vypráví o dramatické, především vojenské his-
torii Sparty, ale pojednává také o politickém uspořádání tohoto státu  
a zvláštnostech života spartské společnosti.  

::: Robert conquest Velký teror. Nové zhodnocení

Problematika „stalinismu“, sovětského totalitního systému a komunis-
tického bezpráví nachází řadu zájemců nejen mezi laickou veřejností, ale 
především v řadách odborníků. 

Největší klad knihy spočívá v komplexnosti, s níž autor celou proble-
matiku pojal. Jako první historik se neomezil pouze na známé oběti repre-
sivních kampaní, ale represe daného období uchopil jako celek postihující 
a deformující všechny složky společnosti. Tento celek označil dnes běžně 
používaným termínem „velký teror“. 

Conquestovo pojmenování či přejmenování řady obecných pojmů a te-
orií bylo v šedesátých letech (v době 1. vydání knihy) zcela novátorské. 
Některými skupinami badatelů a veřejnosti byly jeho definice označovány 
doslova za skandální a ostře odmítány. S jeho pojetím role Stalina jako hy-
batele všech nebo většiny procesů a represivních kampaní někteří historici 
úspěšně polemizovali. Většina z jeho závěrů se však během let potvrdila  
a dnes je přijímáme jako samozřejmé. 

::: Petr Čermák, claudio Poeta, Jan Čermák
    Pražský lingvistický kroužek v dokumentech

Monografie mapuje historii Pražského lingvistického kroužku, vědec-
kého sdružení, jež od roku 1926 do poválečných let představovalo jedno 
z nejvýznamnějších světových center lingvistiky a filologie a zásadním 
způsobem ovlivnilo vývoj těchto disciplín. Práce vychází z historických 
dokumentů uložených v archivu AVČR i z některých pramenů dalších  
a na jejich základě popisuje odborný i každodenní život Kroužku ve 
všech jeho aspektech. Pozornost je věnována zejména přednáškové čin-
nosti – práce přináší dosud nejúplnější a nejpodrobnější seznam předná-
šek proslovených na půdě Kroužku – a kolektivním vystoupením PLK. 
Monograficky zaměřené kapitoly podrobně analyzují též otázku členství 
v Kroužku (čtenář v nich nalezne mj. odpověď na to, kdo z významných 
světových lingvistů byl členem PLK nebo s ním alespoň úzce spolupra-
coval) a korespondenci členů Kroužku i instituce jako celku. Výkladové 
kapitoly jsou doplněny rozsáhlými přílohami, obsahujícími mj. přepisy 
dokumentů z archivu a řadu dosud nezveřejněných dopisů.
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::: michael Geyer, Sheila Fitzpatricková (eds.)
    Za obzor totalitarismu. Srovnání stalinismu
    a nacismu

V esejích, které psali společně specialisté na sovětskou a německou his-
torii, se autoři pokoušejí znovu promyslet a přepracovat podstatu obou 
systémů – stalinismu a nacismu. Spolu s tím usilují o vytvoření nové me-
todologie pro studium obou režimů, která by překonala dnes již zastara-
lé přístupy z minulého století, týkající se teorie totalitarismu, ideologie 
či osobnosti. Komparativní způsob práce nabízí prostředky k zjištění 
historicity obou těchto režimů, vymykajících se dosavadní zkušenosti,  
a problematického odkazu, který po sobě zanechaly. Po skončení stu-
dené války a zániku SSSR již evropští badatelé nejsou dále omezováni 
politickými hledisky, která postihovala výzkum a podmiňovala inter-
pretaci. Navíc se otevřel přístup k řadě nedostupných archivů. Je vhod-
ný čas pro vytvoření nového pohledu na obě podivuhodné diktatury 
20. století a novému promyšlení interpretací totalitních režimů, včetně 
spojitého vývoje socialismu a nacionalismu v evropském, resp. globál-
ním kontextu. 

::: Lenka Kalinová 
    Konec nadějím a nová očekávání. 
    K dějinám české společnosti 1969–1993

Studie zkoumá sociální dějiny do roku 1989 s přesahem do prvních let 
transformace. Pojetí tématu jako integrálních sociálních dějin, s širším 
časovým záběrem, se začleněním do mezinárodních, společenských a eko-
nomických souvislostí potvrdilo zvláštnosti sociálních dějin. Vzhledem 
k dlouhodobému vývoji sociálních institucí a jejich sepětím s bezpro-
středními zájmy obyvatelstva se v nich uplatňuje dlouhodobá konti-
nuita. První část knihy se zabývá masovými protesty obyvatelstva proti 
obnově starých pořádků, souvislostmi jejich útlumu v dalších letech  
a rozvoje opozičního hnutí. Hlavní část práce obsahuje kritickou analý-
zu sociálních poměrů „normalizované společnosti“ v oblasti pracovních 
a příjmových vztahů, způsobu života, sociálního zabezpečení, zdravot-
ního a vzdělávacího systému. Poslední kapitole se zabývá agonií systému 
a přechodem k demokracii.

::: Karel Kaplan Národní fronta 1948–1960 

Kniha, která je doplněna obsáhlými poznámkami a souborem dokumen-
tů, je příspěvkem ke studiu mocensko-politického systému v Českoslo-
vensku v letech 1948–1960 a jejím cílem je zaznamenat hlavní úseky čin-
nosti Národní fronty a proměny, jimiž ve sledovaném období procházela. 
Národní fronta do politiky vstoupila jako mocensky významný faktor  
a nakonec skončila v postavení bezmocné instituce. Autor tuto cestu sle-
duje ve třech kapitolách: od formování Národní fronty jako koaličního 
seskupení politických stran přes vznik akčních výborů v únoru 1948  
a jejich působení v politických čistkách na všech úrovních společenské-
ho a politického života (včetně tělovýchovy a církví) v letech 1948–1949 
až po postupný přechod Národní fronty do role převodové páky komu-
nistické strany v 50. a 60. letech. 
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::: charlotte Kernerová Všechny krásy nebe.
    Příběh života Hildegardy z Bingenu

Autorka zachycuje život i dílo Hildegardy z Bingenu (1098–1179) v jeho 
komplexnosti a zasazené do kontextu doby, v níž žila a pracovala. Hil-
degarda byla již od dětství předurčena k duchovnímu životu, nejenom 
proto, že byla jako desáté dítě zaslíbena Bohu, ale i proto, že byla od 
dětství zvláštní, měla vize a duchovní život ji přitahoval. Stala se z ní 
silná, odvážná a samostatná žena, která dokázala vybudovat dva kláš-
tery a řídit je s téměř manažerskými schopnostmi. A při tom se neu-
stále vzdělávala, psala své spisy a dopisovala si s vůdčími osobnostmi 
církevního i politického života své doby. Byla prorokyní a vizionářkou, 
psala o vztahu člověka a okolního světa, o přírodě obecně i konkrétně 
(o kamenech, zvířatech, léčivých bylinách). Sepsala také mnoho bás-
ní a textů k písním, jichž zkomponovala přes sedmdesát. Její hudební 
dílo je stále živé. Dnešní publikum se zajímá převážně o Hildegardu 
bylinkářku. Tato kniha však ukazuje, že to byla mnohostranná osobnost  
a že léčení vlastně patřilo k běžnému životu v klášteře. (viz. strana 15 
Hildegarda z Bingenu Ptačí medicína)

::: dagmar mocná
    Záludný svět Povídek malostranských

Publikace se pokouší o nové čtení kanonického díla. Činí tak za pomoci 
netradičních zorných úhlů a s nimi souvisejících kulturně historických 
kontextů. Čtveřici zvolených hledisek odpovídají čtyři kapitoly knihy.

V první jde o zohlednění kontextu Nerudova publicistického psaní. 
Druhá kapitola si na základě srovnání topografie fikčního světa povídek 
s mapou reálné Malé Strany klade otázku, zda je možné číst je aspoň 
částečně jako prózu dokumentárního typu – a pakliže ne, jakou funkci  
v nich dobové reálie mají. Třetí kapitola interpretuje Povídky malostranské  
v kontextu soudobé humoristické prózy. Čtvrtá kapitola využívá součas-
ných naratologických konceptů k charakteristice Nerudova způsobu vy-
právění, zdánlivá starosvětská idyla světa Povídek malostranských je ve 
skutečnosti územím plným puklin, chaosu a temných spodních proudů.

::: erling Norrby 
    Nobelovy ceny a biologické vědy

Nobelovy ceny udělované v oblasti přírodních věd patří k nejvyšším 
oceněním vědeckých úspěchů. Tato kniha přináší přehled jejich nosi-
telů, zejména z oborů chemie, fyziologie a medicíny. I díky archivním 
materiálům, postupně zveřejňovaným poté, co byly padesát let skryty 
před zraky veřejnosti, v ní autor mohl přiblížit minulé i současné me-
chanismy výběru laureátů. Mnohé z cen, jež vzešly z mimořádně ná-
ročného posuzovacího procesu, se váží k objevům v oblasti infekčních 
onemocnění a v interdisciplinárním oboru genetika. Kniha se nevěnuje 
pouze jednotlivcům, ale popisuje také prostředí, které k vědecké tvoři-
vosti neodmyslitelně patří. Nikde se této tajemné činnosti – hlavnímu 
hybateli zlepšování lidského údělu – nedostává tolik pozornosti jako při 
nominacích jedinců, kteří jsou Nobelovy ceny hodni. 
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::: Roman Vondra 
    Peníze v našich moderních dějinách

Monografie přibližuje čtenářům problematiku měnového vývoje v čes-
kých zemích od 2. pol. 18. století po současnost. Na základě přehledu 
jednotlivých měn, které se na našem území během uplynulých dvou  
a půl staletí vystřídaly, líčí hospodářský a sociální vývoj v českých ze-
mích v průběhu našich moderních dějin. Detailně také zkoumá jednot-
livá platidla, která v jednotlivých obdobích naší historie obíhala, i jejich 
uměleckou a sběratelskou hodnotu a pokouší se jejich reálnou kupní sílu 
přiblížit převody na dnešní relace. Kniha obsahuje i informace o cenách 
a mzdách v dané době, aby bylo možné si učinit konkrétní představu  
o tom, jakou roli v životě lidí peníze hrály a jak asi mohly vypadat jejich 
osobní a rodinné rozpočty. 

Europa Jagellonica

Česko-německo-polský projekt představuje umění a kulturu ve střední Evropě na přelomu 

pozdního středověku a raného novověku, a to nikoliv – jako tomu bývalo doposud – v ome-

zujícím národním kontextu, ale vůbec poprvé v širokých mezinárodních souvislostech. Střed-

ní a středovýchodní Evropa kolem roku 1500 byla politicky určena vládou litevsko-polské 

dynastie Jagellonců (1386–1572), jejíž příslušníci spravovali v postavení litevských vévodů  

a polských, českých a uherských králů rozsáhlá území rozkládající se od břehů Baltu až k Ja-

derskému a Černému moři. To je řadilo mezi teritoriálně nejmocnější královské rody starého 

kontinentu. Výtava obsahuje široké spektrum uměleckých artefaktů, které budou v letech 

2012–2013 k vidění v Kutné Hoře, Varšavě a Postupimi.

Nakladatelství Academia k projektu připravuje výstavní katalog:

::: Jiří Fajt (ed.)

europa Jagellonica 1386–1572

Umění a kultura ve střední evropě za 

vlády Jagellonců

Výstavní katalog je členěn úvodními statěmi, vykreslujícími 

nejdůležitější aspekty jagellonské politiky, jejich rezidence, 

dvorskou reprezentaci, umění a kulturu, a katalogovými hesly 

představujícími široké spektrum uměleckých artefaktů.

str. 75
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xx

v ediční řadě Judaica vycházejí odborné tituly týkající se ži-

dovského myšlení od starověku po současnost. Jsou to jednak 

komentované překlady původních prací – z hebrejštiny, judeo-

-arabštiny, ale případně i řečtiny, angličtiny nebo francouzšti-

ny, jednak monografie o významných židovských učencích.



::: daniel Boušek (ed.) 
    islámská středověká polemika s judaismem

První část knihy tvoří editorova studie pojednávající o historickém vý-
voji polemiky, kterou islám od svého vzniku vedl s „vlastníky Písma“,  
tj. křesťany a především Židy. V průběhu staletí se tato polemika, kterou 
započal už Korán, soustředila na tři protichůdné a vzájemně se překrý-
vající teze: Židé i křesťané zfalšovali Bibli, islám abrogoval předchozí 
monoteistická zjevení a Bible obsahuje předpovědi příchodu Muham-
mada a islámu. Výklad je založen  na rozboru děl dvou předních islám-
ských autorů: andaluského literáta a teologa Ibn Hazma a židovského 
konvertity k islámu Samaw‘ala al-Magribīho.

Druhá část obsahuje komentované překlady tří děl těchto autorů: pa-
sáž o judaismu z Knihy pojednání o náboženstvích, sektách a herezích 
a Polemiky s Židem  Ibn al-Na‘rīlou od Ibn Hazma, a dále spis Samaw‘ 
ala al-Magribīho Umlčení Židů, zahrnující kromě polemiky i autobio-
grafické líčení Samaw‘alovy cesty ke konverzi.

::: daniel Boušek, dita Válová (eds.) 
    Kuzari. Apologie opovrhovaného náboženství

Kniha argumentů a důkazů na obranu opovrhovaného náboženství (Kni-
ha Kuzari) je obhajobou rabínského judaismu z pera Jehudy ha-Leviho, 
andaluského učence 12. století. Text má širší polemický záběr. Knihu 
ha-Levi uvádí příběhem, jak anděl králi Chazarů („Kuzari“) ve snu 
opakovaně sdělil, že Bohu jsou libé jeho úmysly, ale nikoli jeho činy. 
Tímto okamžikem se král vydává na dlouhou cestu systematického stu-
dia různých náboženských tradic, během níž vede krátkou sérii dialogů  
s aristotelským filosofem, křesťanem a muslimem, aniž by však nalezl, 
co hledá. Po určitém váhání se rozhodne oslovit rabína, představitele 
„opovrhovaného náboženství“. Navzdory počáteční nelibosti vůči par-
tikularismu rabínovy víry se král nakonec nechá přesvědčit, že juda-
ismus je pravé a zjevené náboženství, a spolu se svým lidem k němu 
konvertuje. Po zbytek knihy vede král se svým učitelem, rabínem, dia-
log, jehož obsahem jsou otázky židovské víry, historie a zákona, jakož  
i témata týkající se vědy a filosofie. 

Český překlad je doplněn historickou studií.

::: moše ben Nachman Výběr z díla

Katalánský rabín Moše ben Nachman z Girony (kolem 1195–1270), známý 
také jako Nachmanides, patří mezi nejvýznamnější židovské náboženské 
autority vrcholného středověku. Ve svém díle zdařile snoubí filosofické  
a literární dědictví sefardské kultury s produkty komentátorské činnosti 
rabínských škol v severní Francii a Porýní a s formující se tradicí židov-
ské mystiky – kabaly. V českém překladu se zde objevuje Nachmanido-
vo líčení disputace s židovským konvertitou a členem řádu dominiká-
nů Pavlem Křesťanem, jež se odehrála v létě 1263 v královském paláci  
v Barceloně, spolu s dopisy, v nichž se Nachmanides vyjadřuje ke spo-
ru mezi severofrancouzskými a provensálskými rabíny ohledně studia 
filosofie. 

Překlady doplňuje úvodní studie a vysvětlivky.
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::: Pavel Sládek Raši (1040–1105). 
    Vznik biblického komentáře 
      ve frankoporýnských židovských centrech

Monografie rabiho Šelomo Jicchakiho, zvaného Raši, nabízí poprvé v čes-
kém jazyce pohled do života židovské společnosti severní Francie a Porý-
ní v období vrcholného středověku. Popisuje každodenní život židovské 
menšiny v době, kdy v křesťanské západní Evropě ještě neexistovala 
ghetta. 

Raši studoval v porýnských akademiích, později sám vyučoval v rodném 
Troyes. Spolu s okruhem svých žáků vytvořil zcela nový žánr hebrejské-
ho písemnictví – biblický komentář. Kniha objasňuje způsob vzniku 
těchto komentářů k biblickým knihám na pozadí židovské knižní kul-
tury, analyzuje jeho metodologii a obsahuje také komentované ukázky  
z pojednávaných textů. Rašiho komentáře se ještě za života svého autora 
staly nejčastěji studovanými středověkými hebrejskými texty vůbec. Po-
zornost je proto věnována také recepci Rašiho díla a tomu, jak je vnímali 
významní židovští učenci následujících století. 

::: Josef Solovějčik Halachický člověk

Esej Halachický člověk je nejproslulejším dílem významného židovské-
ho rabína a filosofa Josefa Solovějčika (1903–1993). Autor v něm načrtá-
vá základní rysy svého pojetí halachické existence, tedy způsobu života 
moderního ortodoxního Žida, který na jedné straně lpí na tradičních 
hodnotách biblického a talmudického učení, posvěcených generacemi 
předků a vyjádřených v teologickém pojmu halacha, a na druhé straně 
je otevřen podnětům vědeckého myšlení moderní západní společnosti. 
Ideální typ halachického člověka je srovnáván se dvěma jinými moder-
ními typy lidské existence, kterými jsou člověk náboženský a člověk 
vědecký (matematický přírodovědec). S vědcem halachický člověk sdí-
lí jeho racionální zájem o podstatu a fungování světa, s obecně nábo-
ženským člověkem má společnou touhu po transcendentnu. Halacha 
představuje svébytný existenciální postoj: je to nejen praktický návod 
k životu, ale i teoretická reflexe a tvůrčí náprava vezdejšího světa, které 
je halachický člověk mocen díky své schopnosti pokání. Esej vzbudil 
velkou pozornost už v době svého prvního vydání (1944) a od té doby 
ovlivnil několik generací talmudických učenců a filosofů, a to nejen ži-
dovských.

34



edice   JUDAicA

Josef Solovějčik Halachický člověk
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Zde naleznete kvalitní původní i překladovou beletrii, psanou 

napříč kontinenty i napříč staletími.
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::: ivan Klíma Jak se nestát vrahem

Již třetí kniha fejetonů Ivana Klímy je vlastním autorovým výběrem  
z Posledních slov a Sloupků, které donedávna po tři roky vycházely v Li-
dových novinách a v měsíčníku Xantypa. Jak už to bývá v tomto no-
vinářském žánru obvyklé, dotýkají se tyto drobné texty nejrůznějších 
témat, většinou každodenních, někdy i věčných. Největší zájem čtenářů 
vyvolávaly Klímovy vtipné postřehy o nesmyslném zbožňování celebrit, 
o nadhodnocování významu profesionálního sportu či o nepochopitel-
ných činech naší justice. Čtenáři si také velmi oblíbili humorný způsob, 
jímž upozorňuje na projevy úpadku a prznění našeho jazyka ve sdělova-
cích prostředcích i při běžném úřadování. A jakkoli jsou všechny tyto 
věci vážné, v podání autora, který má smysl pro humor, je možné jim 
čelit i zasmáním. 

::: ivan Klíma O lásce, tichu i zradě

Ivan Klíma se v posledních letech vrátil ke své oblíbené literární formě, 
k povídkám. O povídce tvrdí, že je to nejobtížnější literární útvar, navíc 
dobrá povídka má být krátká, zvláště v dnešní době, kdy je každý z nás 
zavalen množstvím slov a vyprázdněných sdělení.

V tomto útlém souboru, shrnujícím prózy většinou napsané v posled-
ních dvou letech, najdeme i celý oddíl Velmi krátkých povídek, na nichž 
autor dokázal, že lze poutavý příběh, jednou milostný, po druhé až ho-
rorový, sdělit opravdu jen několika větami. 

::: ivan Klíma Soudce z milosti. Spisy V.

Román je u Ivana Klímy, především mistra povídky, eseje a dramatu, 
žánrem spíše výjimečným. Sám autor přiznává, že k napsání Soudce  
z milosti (jenž v samizdatu v první verzi koloval pod názvem Stojí, sto-
jí šibenička) přispěla naléhavá objednávka větší prózy od švýcarského 
nakladatele J. Braunschweigera, a ovšem i dusivé společenské ovzduší  
v republice po událostech šedesátých let. „Koncem roku dvaasedmdesát 
jsem tedy začal psát román. Za hrdinu jsem si vybral soudce – nejspíš 
proto, že mi problémy spravedlnosti, jistě i zásluhou poněkud pohnu-
tých životních zkušeností, připadaly jako obzvláště důležité... Můj hr-
dina pak řeší pro sebe (i pro mě) klíčové téma: je společnost oprávně-
na zbavit kohokoliv, třeba i vraha života? A jak si má soudce, pokud je 
odpůrcem trestu smrti, počínat ve společnosti, která takový trest po-
žaduje?“ Hrdina románu, soudce Adam Kindl, však není vystaven jen 
tomuto ústřednímu právnímu problému, autor mu přisoudil úzkostnou 
válečnou minulost i kontroverzní přítomnost, obdařil jej mnoha pod-
statnými problémy tehdejší společnosti, krizí manželského vztahu a to 
vše zasadil do dialogu s okolím. 

Román byl publikován poprvé roku 1979 v německém překladu ve 
švýcarském nakladatelství Bücher pod názvem Der Gnadenrichter a po 
deseti letech další práce v konečné podobě česky jako Soudce z milosti 
(Rozmluvy, 1986). Z této podoby vychází i poslední verze, jako V. sva-
zek autorových spisů.
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::: ivan Klíma Láska a smetí. Spisy Vi.

Román Láska a smetí vznikal na konci 70. let, v době, kdy byl Ivan 
Klíma v Československu zakázaným autorem. Má několik dějových 
pásem, v ústředním z nich se hrdina, ženatý spisovatel, který pracuje 
jako metař, pokouší řešit svůj milostný vztah. Také ostatní dějová pás-
ma se dotýkají citových vztahů, od neuskutečněné lásky Franze Kafky 
po lásku milostnou, manželskou i lásku syna k umírajícímu otci. Prá-
vě společné téma citových či milostných krizí spojuje jednotlivá dějová 
pásma natolik, že je mění v jednolitou a  poutavou četbu. Láska a smetí 
se navíc pokouší najít odpověď na velká osobní dilemata, jimž se v živo-
tě nevyhne většina z nás. Tento román se stal autorovou nejúspěšnější 
knihou, byl kromě čtyř vydání v češtině, několika vydání v angličtině  
a v němčině přeložen s výjimkou Finska a Albánie i ve všech evropských 
zemích. Vyšel také v Číně, Japonsku, Íránu, Koreji, Izraeli a Turecku.  
V řadě spisů Ivana Klímy je VI. svazkem.

::: ivan Kraus mezinárodní polibky

Psát satirické texty je jedním z nejobtížnějších úkolů na poli literatu-
ry. Jak píše sám autor: „Kdosi tvrdil, že satira zavírá v sobotu v noci. 
Mě však uklidňuje vědomí, že týden má dost dalších dnů, takže může 
mít ještě dlouho otevřeno, nebo alespoň pootevřeno.“ Část textů, které 
spisovatel Ivan Kraus vybral do této sbírky satir, vznikla po roce 1968  
v zahraničí, kde je také poprvé mohl publikovat. Po návratu napsal dal-
ší, které mohly vyjít už doma. Společným rysem knížky je poznání, kte-
ré nabyl během let doma i v cizině: že politika je do jisté míry divadlo. 
Herci sice odcházejí, ale role jsou stejné. Jediný rozdíl spočívá v tom, že 
na divadle je vidět více převleků. A také v tom, že v politice mnohem 
častěji něco nehraje.  

::: Gao Xingjian Bible osamělého člověka

Druhý román slavného čínského spisovatele, dramatika a malíře, no-
sitele Nobelovy ceny za literaturu, Gao Xingjiana, začíná na jaře roku 
1997, kdy se stárnoucí dramatik vydává do Hongkongu na premiéru své 
divadelní hry. Blízkost pevninské Číny a termínu návratu této britské 
kolonie do jejího čínského lůna v něm po letech exilu vyvolává vlnu 
vzpomínek. Jejich dravost mu připomíná hrůzu nesmyslného násilí, 
kulturu strachu, před kterou uprchl, aby mohl klidně tvořit a žít. Autor 
vede svého čtenáře pevnou rukou mezi pohyblivými písky vzpomínek 
a povinného zapomínání zpět k sladkému, tak krátkému dětství, pro-
bouzení se světu, osudovým setkáním se ženami, které mu zas a znovu 
berou dech, i uvržení do víru nenasytné revoluce zvané kulturní, kterou 
neukojí ani krev obětí. Tentokrát ale před zásadními otázkami není úni-
ku. Autor Hory duše znovu rozvíjí poutavou síť příběhu, jehož jádrem je 
dialog sám se sebou. Kdo je však ty a kdo on? Gao Xingjian dobře ví, 
kolik postav se dělí o jedinou totožnost, živoří v ní, jásá, šílí, odmítá, 
utíká, uvažuje, promlouvá, váhá i rozhoduje... Jednoznačnou odpověď 
tedy nemá. 
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Sebrané spisy Jakuba Demla

Básník a prozaik, kněz a skandalista, mystik a polemik, idylik  

a zuřivec – Jakub Deml (1878–1961). Jeden z největších a nej-

komplikovanějších autorů české literatury. Po řadě pokusů 

jeho dílo buď vytěsnit z české kultury, nebo ho „upravit“ tak, 

aby nepohoršovalo a vešlo se do konvenčních kategorií, ko-

nečně vycházejí jeho sebrané spisy v úplné, nijak neupravova-

né, nezkracované a nezkreslované podobě.

sebrané spisy Jakuba Demla zahrnou všechny texty, které 

Jakub Deml vydal v knižní podobě, ať jako „regulérní“ knihy, 

nebo v šestadvaceti svazcích originálního a znepokojujícího 

sborníku-deníku Šlépěje. sebrané spisy budou navíc doplněny 

o mnohé texty, vydané pouze časopisecky nebo ponechané 

v rukopisech. sebrané spisy budou uspořádány chronologic-

ky, s přihlížením k proměnám jednotlivých textů a knih. Po-

dle dominujících témat jednotlivých období Demlovy tvorby 

vznikne třináct rozsáhlých svazků (z technických důvodů mo-

hou být některé svazky rozděleny na dva):

i. Prvotiny (1898–1910)

ii. Mystické překlady (1905–1915)

iii. Moji přátelé a smrt aneb texty raného expresionismu (1911–1917)

iv. Zrození Šlépějí aneb Demlova „bílá kniha“ (1912–1919)

v. Šlépěje československé aneb Demlovo putování (1919–1921) 

vi. Jakub Deml v sokole (1923–1926) 

vii. tasovoviny aneb Kronika Demlova rodu (1924–1927)

viii. Kajícnosti a zbožnosti (1928–1932) 

iX. Březinovská epopej (1929–1934)

X. Mé svědectví o otokaru Březinovi (1931)

Xi. Šporkoviny a zoufalosti aneb texty druhého expresionismu (1932–1938)

Xii. Junoviny a vzteklosti aneb Poslední Šlépěje (1936–1941)

Xiii. Pozdnosti a drobnosti (1940–1960)

Každý svazek bude doprovozen ediční poznámkou, překlady všech cizojazyčných pasáží, vy-

světlivkami reálií, jmennými rejstříky, reprodukcemi obálek původních vydání a výtvarného 

doprovodu, pokud se přímo vztahuje k Demlovým textům. 

Vydání Sebraných spisů řídí Martin C. Putna, hlavním redaktorem je Záviš Šuman.



::: Sebrané spisy Jakuba demla i: Prvotiny

První svazek obsahuje čtyři knihy Demlových raných textů – z doby, kdy byl na jedné straně 

uchvácen literárním světem Otokara Březiny a výtvarným světem Františka Bílka a na druhé 

straně vypjatým katolickým apokalyptismem Josefa Floriana: 

Slovo k Otčenáši Františka Bílka – cyklus meditací k Bílkovým grafickým listům (1904); kniha, 

která ukazuje Demlovy literární počátky v duchu symbolismu.

Homilie – soubor kázání, pronesených při různých příležitostech v prvních letech Demlova 

kněžského působení; kniha téměř zapomenutá, v níž se však už zrcadlí všechna Demlova 

životní témata (1907).

Notantur lumina – kniha básní a básní v próze, kniha, kterou si Deml vysloužil na celý život 

titul „básník“ (1907).

Do lepších dob – texty bojovné a publicistické, lámající kopí za radikální katolicismus v pojetí 

Florianovy Staré Říše, publikované ve staroříšských sbornících (1906–1910) a po létech pak 

znovu vydané společně pod názvem Do lepších dob.

Svazek dále obsahuje oddíl Epilegomena, ve kterém jsou otištěny texty z téhož období, 

vydané časopisecky.

Svazek doprovází ediční poznámka, překlady všech cizojazyčných pasáží, vysvětlivky reálií, 

jmenný rejstřík, reprodukce obálek původních vydání a Bílkových výtvarných listů, k nimž se 

vztahují meditace první knihy.

::: Sebrané spisy Jakuba demla ii: mystické překlady

Překlady tvoří integrální část Demlova díla. Deml si jednak vybíral k překládání autory blízké 

svému vnímání katolicismu, především latinské a německé mystiky, jednak doprovázel pře-

klady svými úvody či komentáři, jednak i překlady samotné jsou mnohdy „interpretativní“, 

to jest: silně přizpůsobují původní text poetickému stylu překladatele. Odtud i druhý vý-

znam názvu „mystické překlady“. 

Deml se překládání věnoval především v době své spolupráce se Starou Říší a v letech přímo 

následujících. Svazek zahrnuje překlady, vytvořené a vydané knižně nebo ve staroříšských 

sbornících v letech 1905–1915: dekrety papežů Pia IX. a Pia X., zejména o činnosti laiků ve 

světě a o častém svatém přijímání; mystické úvahy a vize Cypriána z Karthága, Brigity Švéd-

ské, Mechtildy Magdeburské, Hildegardy z Bingenu, Mistra Eckharta, Vincence Ferrerského 

či Anny Kateřiny Emmerichové; hagiografické spisy Život svaté Dympny a Život a některé 

spisy Ruysbroecka Podivuhodného; mysticko-erotickou poému Slavík svatého Bonaventury; 

prózy novodobých spirituálních autorů Rainera Marii Rilka a Johannese Joergensena; a dal-

ší podobné texty. Pozdější Demlovy překlady jsou zařazeny do svazků, kam chronologicky 

náležejí.

Svazek dále obsahuje oddíl Epilegomena, ve kterém jsou otištěny překlady z téhož období, 

vydané pouze časopisecky.

Svazek doprovází ediční poznámka, překlady všech cizojazyčných pasáží v Demlových vlast-

ních textech, vysvětlivky reálií, jmenný rejstřík a reprodukce obálek původních vydání.
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edice, která je společným dílem České matice technické a Naklada-

telství Academia, přináší kdysi velmi oblíbená a odbornou veřej-

ností žádaná kapesní vydání příruček z oborů matematiky, fyziky  

a technických věd. edice je pojmenována podle významného stavi-

tele a mecenáše vědy vojtěcha lanny.

::: Ladislav Lukáš
     Pravděpodobnostní modely v managementu.
    Teorie zásob 

Kniha navazuje na publikaci: Pravděpodobnostní modely v manage-
mentu s podtitulem Markovovy řetězce a systémy hromadné obsluhy.

Ve druhé knize se autor věnuje modelům teorie zásob. V úlohách 
manažerského rozhodování je možné zásobou chápat nejrůznější komo-
dity, od klasických produktů určených pro finální či výrobní spotře-
bu přes zásoby přírodních zdrojů až třeba po zásobu lidských zdrojů.  
Z jednotného hlediska jsou probrány všechny základní jednoproduk-
tové modely, deterministické, stochastické, statické a dynamické, které 
jsou v podnicích nejšíře využívány. Pozornost je věnována i dalším mo-
delům, víceproduktovým, s nestacionární deterministickou poptávkou 
vedoucí na úlohu dynamického programování, a různým modifikacím 
dynamických stochastických modelů. Čtenář se také dozví o možnosti 
použití modelů systémů hromadné obsluhy pro řešení úloh teorie zásob 
a aparátu teorie řízení spojitých soustav u stochastických modelů. Zá-
věrečná kapitola tohoto dílu je věnována statistickému popisu náhod-
né poptávky, od aproximace empirického rozdělení poptávky pomocí 
dobře známých teoretických rozdělení až po testy shody mezi těmito 
rozděleními. Ilustrační příklady slouží k objasnění popsaných metod.

Kniha Ladislava Lukáše 
Pravděpodobnostní modely v manage-
mentu s podtitulem markovovy řetězce 
a systémy hromadné obsluhy 

vyšla v roce 2009.
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Řada lingvistika poskytuje širšímu i odbornému publiku se-

známení se současnými pracemi našich předních jazykovědců,  

v širokém záběru od fonetiky po sociolingvistiku.



::: marie Čechová Řeč o řeči

Kniha Řeč o řeči je především souborem studií zaměřených na různé 
oblasti užívání řeči: na to, jak řeč funguje v běžném životě dospělých 
(např. Jsme v řeči in? – o módě a „nákaze“ v řeči, Humor v řeči, řeč humo-
ru) i dětí (I děti prožívají svou řeč?), ve veřejném styku, v administrativě 
i v odborném styku i ve škole; na to, jak se řeč mění (viz např. Expanze 
předložky na) a kterým vlivům a jak podléhá, kteří činitelé ji ovlivňují, 
kterých nedostatků se uživatelé dopouštějí a proč, a to ve volbě pojme-
nování (např. při vyjadřování přibližné míry, viz výrazy téměř, skoro, 
necelých), tvarech slov, ve větných konstrukcích.

Řada statí se zaměřuje na frazeologii, na její mnohdy neadekvátní 
užívání při tvorbě projevu i na její mylné chápání při recepci, ale také 
na její vtipné variace a aktualizace. Studie poskytují pohled i na dyna-
miku v uvedených rovinách, předznamenávají i jisté vývojové tendence 
češtiny.

Mnohé studie se tematicky dotýkají (vedle vážných problémů řečo-
vých) i humorné stránky vyjadřování, zvláště, ale nejen frazeologického. 
Vedle tvorby projevu (i s uvedenými rysy) si všímají i přijímání textu 
adresáty včetně jejich problémů s neporozuměním a nedorozuměním 
vzniklým nezáměrně i záměrně autory a příjemci.

::: markéta Pravdová, ivana Svobodová (eds.) 
    Akademická příručka českého jazyka

Internetovou jazykovou příručku kolektivu autorů Ústavu pro jazyk 
český AV ČR využilo během prvních dvou let od zpřístupnění více než 
půl milionu uživatelů češtiny. Její výkladová část nyní vychází poprvé 
knižně. Do příručky byly zařazeny především ty jevy, na něž se často 
ptají tazatelé v jazykové poradně. Najdete zde obecná poučení o českém 
jazyce, zejména o pravopisu, tvarosloví a některých syntaktických je-
vech. Na rozdíl od současných Pravidel českého pravopisu a mluvnic jsou 
některé výklady v příručce podrobnější a ucelenější (např. v oblasti psaní 
velkých písmen, interpunkce, shody přísudku s podmětem, skloňování 
osobních a zeměpisných jmen atd.). Ve výkladech se uvádějí i rozpory v 
údajích, které jednotlivé jazykové příručky přinášejí, nebo rozdíly mezi 
kodifikací a spisovným územ. V takových případech je připojen hodno-
tící komentář a doporučená řešení. Kniha je určena všem zájemcům o 
češtinu, a to jak široké veřejnosti, tak jejím profesionálním uživatelům, 
zvláště učitelům a studentům.

Internetová jazyková příručka byla v roce 2009 oceněna Medailí 
MŠMT 1. stupně „za zlepšování podmínek pro výuku mateřského jazy-
ka na všech typech škol“.
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xx

Proč číst literaturu o literatuře? svazky edice literární řada při-

nášejí nové pohledy na dějiny literatury, na jednotlivá literární 

díla i na širší souvislosti vzniku autorského díla.
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::: Pavel Janoušek a kol.
    Přehledné dějiny české literatury 1945–1989

Příručka vykresluje proměny české literatury ve druhé polovině 20. sto-
letí, v desetiletích, kdy její osudy výrazně spoluurčovaly komunistická 
utopie, pragmatická snaha režimu mocensky ovládnout všechny ro-
viny veřejného a soukromého bytí, ale i rozmanité způsoby občanské  
a umělecké rezistence vůči tomuto ideologickému a mocenskému nátla-
ku. Přehledným způsobem prezentuje základní informace o dobovém 
literárním životě a o proměnách literární tvorby ve třech základních 
druzích (v poezii, próze a dramatu) a ve třech komunikačních okruzích, 
vynucených kulturní politikou státu, tedy o umělecké literatuře vydáva-
né v oficiálních nakladatelstvích, v samizdatu a exilu. Textově příručka 
vychází z předchozího – čtyřsvazkového – kompendia autorského týmu. 
Na rozdíl od něho však není určena odborníkům, ale svým rozsahem  
a výběrem základních údajů má aspiraci oslovit studenty i širší veřej-
nost, zajímající se o problematiku české literatury daného období. 

::: Lenka Kusáková
    Literární kultura a českojazyčný periodický 
    tisk 1830–1850

Monografie je výsledkem dlouholetého studia problematiky české lite-
ratury v časopisech doby národního obrození. Představuje českojazyč-
ný periodický tisk z let 1830–1850 jako v dané době nejvýznamnější 
prostor pro publikování a recepci krásné literatury. Za pomoci kore-
spondence, vzpomínek a dobové publicistiky rekonstruuje podmínky, 
za nichž časopisy vycházely (rakouská cenzura, nakladatelé českoja-
zyčných časopisů, autorské honoráře, vliv národní ideologie), a podobu 
komunikace uvnitř časopisů (redaktor–autor–čtenář). Druhá polovina 
knihy se zabývá formálními a obsahovými faktory časopiseckého pro-
středí, které determinovaly publikovanou poezii a krásnou prózu, a po-
dává její charakteristiku (žánry, témata, funkce, původnost a překlado-
vost). Součástí monografie je obsáhlá příloha.

::: Richard müller, Pavel Šidák (eds.)
    Slovník novější literární teorie: 
   Glosář pojmů

Slovník pokrývá současnou literární teorii – zhruba poválečnou, pří-
padně s odkazy na některé zásadní koncepty i dřívější, pokud jsou stále 
předmětem živé diskuse – prostřednictvím jak klíčových konceptů, tak 
užších, přesněji definovaných pojmů. Klíčová hesla mohou sloužit jako 
ucelené studie na dané téma, přičemž mnohdy je téma jako koncept 
ve slovníkovém formátu (ve svém celku a v různorodosti pojetí) u nás 
zpracováno poprvé. Kniha obsahuje 1018 hesel, v nichž jsou zahrnu-
ty všechny podstatné přístupy, směry, koncepce i školy, které utvářely  
a utvářejí podobu současné literární teorie. Dominantní směry či bada-
telské přístupy jsou navíc pojednány v přehledu na konci práce.

Slovník zaceluje mezeru, která dnes v české literárněvědné lexiko-
grafii existuje a již naléhavě pociťují především studenti filologických či 
uměnovědných oborů vysokých škol, ale i širší odborná veřejnost.
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::: mojmír Otruba
    Hledání národní literatury

Výbor Hledání národní literatury představuje literárněvědné dílo Mojmí-
ra Otruby (1923–2003). Otruba je znám především jako vynikající znalec 
české literatury 19. a 20. století, který své vědomosti zúročil v množství 
doslovů a studií, přesahujících do oblasti filologie obecně a teorie literatury, 
a jako editor literatury převážně 19. století, případně jako přední literární 
lexikograf. Jeho práce jsou však rozptýleny po často obtížně dostupných 
časopisech, sbornících či vydáních českých klasiků, tento výbor Otrubu 
představuje s důrazem na: jeho studie k mytologiím spjatým s 19. stoletím 
a jeho literaturou; studie k literárnímu vývoji v 19. století, zvláště českému 
romantismu; Otrubovy studie k vybraným autorům a dílům, jimiž se celo-
životně zabýval; jeho četné reflexe literárněvědného a obecně kulturního ži-
vota. Svazek doplňuje bibliografie Mojmíra Otruby a doslov editora výboru  
Dalibora Dobiáše.

::: Anja Tippnerová
    Permanentní avantgarda?

Surrealismus patří již dlouhou dobu ke kanonizovaným hnutím mezivá-
lečné avantgardy. To platí i pro jeho českou variantu, jež na začátku třicá-
tých let přijala signály přicházející z Paříže a přetvořila je ve vlastní umě-
leckou teorii a praxi. Český surrealismus se navíc vyznačuje neobyčejnou 
konstantností, ne-li přímo permanencí. Již déle než sedmdesát let v Praze 
funguje Surrealistická skupina, jejíž umělecká díla a teoretické a politic-
ké postoje jsou dodnes považovány za zástupce klasické avantgardy a za 
kritické dědice jejích vymožeností. Tato kniha zobrazuje dějiny českého 
surrealismu s ohledem na literaturu, film a teorii a zabývá se jeho význa-
mem z hlediska dnešního určení „avantgardy“. Nalezneme zde analýzy 
děl a teorií známých českých surrealistů, jako třeba Jana Švankmajera, 
Vratislava Effenbergera či Karla Teigeho. Obzvláštní pozornost je přitom 
věnována funkci a statusu „disidence“, která českou skupinu charakteri-
zuje v jejím vztahu k estetické a politické hegemonii od samého počátku.

46



47

Ivan Klíma 

v roce 2010 začalo Nakladatelství Academia vydávat spisy ivana Klíma, obsahující 

přepracovaná vydání jeho děl. Autor s odstupem času do textů lehce zasahuje  

a řadí povídky úmyslně oproti časové posloupnosti, nikoliv jak vznikaly, ale jak je 

chce čtenáři představit.

Již vyšlo:

spisy 1 – Moje první lásky
spisy 2 – Milostné léto
spisy 3 – loď jménem Naděje
spisy 4 – Má veselá jitra 

v roce 2012 se můžete těšit na:

spisy 5 – soudce z milosti
spisy 6 – láska a smetí

Připravujeme také dva zcela nové tituly:

Jak se nestát vrahem a o lásce, tichu i zradě

Více se o Ivanu Klímovi dozvíte na www.ivanklima.cz.

více na straně 37
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::: Sylva daníčková
    Skrytá poselství vědy (přepracované vydání)

Kniha představuje osobitý souhrn rozhovorů s představiteli české vě-
decké obce, který nabízí široké čtenářské veřejnosti pohled na vědecké 
bádání (jak v oblasti humanitních, tak i přírodovědných či sociálních 
vědních disciplín). Rozhovory vznikaly v průběhu let 2000–2009 a vy-
cházely v Akademickém bulletinu. Rozšířené vydání úspěšné publikace.

::: Jiří Heřt, Čeněk Zlatník (eds.)
    Věda kontra iracionalita 5 
   Sborník přednášek Českého klubu skeptiků 
   Sisyfos

Ve shodě se zaměřením Klubu má publikace přispět k podpoře kritic-
kého myšlení a k porozumění vědeckému přístupu. Obsahuje 14 pří-
spěvků psaných tak, aby byly srozumitelné širokému okruhu čtenářů. 
Autory jsou jednak uznávaní vědci příslušných oborů, jednak ti, kteří se 
danou problematikou dlouhodobě seriózně zabývají.

Tematicky jsou tu zastoupeny tři okruhy, mezi nimiž není ostrá hra-
nice. Zaprvé jde o obecné otázky skeptického hnutí, vědy ve veřejném 
prostoru, vztahu přírodních a společenských věd, vztahu vědy a víry. 
Zadruhé jsou to populárně podaná odborná témata týkající se přírod-
ních katastrof, člověka v elektromagnetickém poli, imunity proti cho-
robám, rizik biopotravin a některých aspektů alternativní medicíny. 
Sborník uzavírají články, které se týkají otázek, o které je všeobecný zá-
jem – přístupu k hodnocení práce vědců, magického myšlení, fenoménu 
čarodějnictví, konspirační teorie, očekávání konce světa.

Široký okruh témat sjednocuje společný požadavek – obhajoba ra-
cionality ve společnosti. Ta je v klubu SISYFOS pokládána za jednu 
civilizačních priorit.

Pozorný čtenář se může dovědět, že leccos je jinak, než hlásají média. 
Některé příspěvky mají ostře polemický ráz. Pokud vyvolají diskusi, 
bude to jen dobře. 

::: Z. Hojda, m. Ottlová, R. Prahl (eds.)
    Naše itálie. Stará i mladá itálie v české kultuře 
   19. století

Součástí „našeho“ společného rakouského státu byl také nemalý kus 
Itálie. Ani poté, kdy se valná část jižních provincií připojila ke sjednoce-
nému Italskému království, četné vztahy a vazby nezanikly. Spojení ve 
společném státě nemohlo pochopitelně nepoznamenat také české země. 
Vedle tradičních kontaktů zprostředkovaných umělci, řemeslníky či ob-
chodníky zanechalo své stopy v severní Itálii i nemálo Čechů ve státních 
službách a v armádě. S velkou pozorností byl v Čechách sledován i boj 
za italské sjednocení – risorgimento. Ještě větší roli v kultuře střední 
Evropy sehrála duchovní či ideální „naše Itálie“. Ta byla tedy přítomna 
v hlavách české společnosti 19. století vlastně neustále a někdy i nevě-
domky. A právě to přibližuje v téměř čtyřech desítkách příspěvků tento 
sborník.
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::: Filip Horáček, Radek chlup
    Učebnice klasické řečtiny

První původní česká učebnice klasické řečtiny od roku 1950 je určena 
především vysokoškolským studentům a je koncipována tak, aby byla 
přijatelná jak pro klasické filology, tak pro obory nefilologické. Ve 33 
lekcích podává systematické výklady veškeré gramatické látky potřeb-
né k četbě klasických textů. Četba sestává z autentických vět či delších 
souvislých textů antických autorů, vybíraných tak, aby ilustrovaly růz-
né reprezentativní složky řecké kultury. Do širšího kontextu jsou texty  
z četeb zasazovány pomocí výkladů k reáliím. Rozsáhlé přílohy zahrnují 
mj. podrobný přehled řeckých částic, komentovaný přehled základních 
slovníků a mluvnických příruček pro všechny vrstvy starověké řečtiny, 
pravidla pro filologický přepis řeckých vlastních jmen a rovněž základní 
úvod do homérské řečtiny a epického metra. 

::: martina Hrdinová
    erby ctihodné šlechty slavného Království 
    českého (edice a analýza dvou erbovníků 
    české šlechty z 80. let 17. století)

Dva heraldické rukopisy z rodového archivu Vratislavů z Mitrovic byly 
od svého vzniku dislokované daleko od center bádání a o jejich existen-
ci věděla pouze úzká skupina badatelů. I když obsahují přes 2000 kolo-
rovaných erbů, nebyly nikdy prozkoumány z hlediska autorství, datace 
nebo analýzy obsahu. Celostránková obrazová edice přináší výsledky 
kodikologického a heraldického rozboru s určením více než 950 českých, 
moravských a slezských rodů, jimž erby patřily. Dále se zabývá osobnost-
mi jejich tvůrců – Kryštofem Vilémem Harantem z Polžic a Bezdružic 
(1617–1690) a Václavem Ignácem Vratislavem z Mitrovic (1645–1728), 
rekonstruuje pramennou základnu erbovníků a zahrnuje i genealogicko-
-heraldické výzkumy dalších badatelů druhé poloviny 17. století.

::: Jitka Ludvová
    Až k hořkému konci. Posledních padesát let 
    německého divadla v Praze (1888–1938)

Kniha se zabývá nejdůležitějším obdobím fenoménu, který byl po druhé 
světové válce na více než čtyři desetiletí takřka vymazán z obecného pově-
domí, třebaže ve své době tvořil nedílnou součást kulturního života Prahy  
a i dějiny českého Národního divadla by bez zřetele k němu byly nutně 
neúplné: pražského německého divadla. Jako výchozí mezník autorka 
zvolila rok 1888, kdy bylo otevřeno Nové německé divadlo na Vino-
hradech (dnešní Státní opera Praha). Kniha sleduje vývoj hudebního 
divadla, které mělo v Praze díky osobnostem, jako byli např. Angelo 
Neumann, Gustav Mahler nebo Alexander Zemlinsky, mimořádnou 
uměleckou úroveň, ale také vývoj činohry a dalších divadelních žánrů. 
Autorka tento vývoj zasazuje do širšího historického kontextu a její prá-
ce tak přesahuje obor teatrologie a vytváří základní obraz dějin pražské 
společnosti a česko-německých vztahů od druhé poloviny 19. století do 
druhé světové války. Základní text doplňuje faktografická část (soupisy 
představení, uměleckých osobností atd.), která bude na připojeném CD. 
Cennou součástí knihy je též obsáhlá obrazová příloha.

50



edice   MiMo HUMANitNí

::: Jan Němeček, Jindřich dejmek, 
    Slavomír michálek
    Biografický slovník československých 
    diplomatů 1918–1992

Pro oblast československé diplomacie doposud slovník tohoto druhu 
neexistuje, a zvláště údaje pro komunistické období jsou v běžných 
encyklopediích až na výjimky nedostupné. Tato kniha tedy zaplňuje 
existující mezeru a představuje užitečnou příručku nejenom pro potřeby 
vlastního ministerstva zahraničních věcí, ale zvláště pro zájemce z řad 
novinářů, historiků, pedagogů a další širší veřejnosti. 

Slovník zahrnuje všechny klíčové osobnosti československé zahranič-
ní služby, tedy vedle ministrů (a samozřejmě i státních tajemníků) také 
přednosty (ředitele) jednotlivých sekcí v období 1919–1948 a náměstky 
v době po roce 1949, dále všechny vyslance (pro období do padesátých 
let), resp. velvyslance. Úvod podává přehled o organizačním vývoji mi-
nisterstva zahraničních věcí od jeho vzniku. Slovník tak představuje 
nepostradatelný základ pro další studium dějin československé diplo-
macie.

::: eva Semotanová (ed.)
    Akademický atlas českých dějin

Publikace zpřístupňuje na mapách, kartografických modelech, vyobra-
zeních, grafech a kartogramech hierarchicky uspořádaný soubor vy-
braných poznatků moderní české historické vědy po roce 1989 vzta-
hujících se k českým a slovenským dějinám, zasazených do evropského, 
především středoevropského prostoru. Cílem projektu bylo zpracování 
výsledků historického bádání v mezinárodních souvislostech kartogra-
fickou metodou.

Pět oddílů hlavní, atlasové části publikace sleduje jednotlivá historic-
ká období: pravěk, středověk, raný novověk, novověk a moderní dějiny. 
Jednotlivé historické mapy provázejí odborné komentáře, publikace je 
doplněna dalšími grafickými pomůckami (reprodukcemi pramenů, gra-
fy, tabulkami, kartogramy, počítačovými modely atd.).

::: Lubomír Slavíček (ed.)
    Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, 
    teoretiků a publicistů v českých zemích 
    a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů 
    (1800–2008)

Publikace představuje první práci svého druhu v kontextu národní kul-
tury a doplňuje citelnou mezeru,  kterou české dějiny umění až dosud 
měly. Biografický a bibliografický lexikon zahrnuje osobnosti, jejichž 
dílo je již uzavřeno, a to včetně dosud opomíjených historiků umění 
německé národnosti, ale značný důraz klade také na představení sou-
časných představitelů tohoto oboru všech generací. Zájemce ve slovníku 
najde biografické a bibliografické informace o pracovnících působících  
v muzejních a galerijních institucích, na pracovištích památkové péče, 
na vysokých školách a v akademických ústavech, o teoreticích, výtvar-
ných kriticích a publicistech, o kurátorech výstav současného umění atd. 
Autoři zachycují také osobnosti, které působily či působí v zahraničí. 
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::: dušan Sobek
    Francouzsko-český obecněvědní slovník 
    (kontextový)

Slovník je zaměřen na obecnou rovinu vědecké slovní zásoby, tvořící 
základ ústního i písemného projevu ve všech vědních oborech (neobsa-
huje tedy výrazy situačně komunikativní, např. témata rodina, cestování 
apod.). Je určen uživatelům, kteří již ovládají základy francouzského ja-
zyka, především vědeckým a odborným pracovníkům, doktorandům, vy-
sokoškolským studentům nefilologického zaměření, překladatelům atd.

::: Pavel Vlček (ed.)
    Umělecké památky Prahy, V. díl Velká Praha, 
    A–L

Po čtyřech svazcích věnovaných historickým pražským městům (Sta-
rému Městu, Novému Městu, Malé Straně a Pražskému hradu a Hrad-
čanům) následuje první ze dvou dílů pojednávajících o později připoje-
ných městech, obcích a osadách. Kromě velkého množství novodobých 
architektonických památek se i v těchto pražských čtvrtích nachází řada 
zajímavých staveb ze starších období (středověké kostely, areály klášte-
rů, zámky, tvrze, usedlosti atd.).

I v tomto díle je zachována původní struktura jednotlivých hesel: 
přesná lokalizace a informace o typu objektu, text shrnující jeho his-
torii, dále výklad o stavební historii a detailní popis stavby a konečně 
odkazy na prameny a literaturu, případně na historickou ikonografii. 
Text i zde doplňují stavební plány či půdorysy a historické fotografie.  
U každého katastrálního území (včetně zaniklých) předchází jednot-
livým heslům úvodní výklad pojednávající o jeho historickém vývoji.

Stejně jako v předešlých svazcích má čtenář k dispozici několik rejs-
tříků, které umožňují vyhledání staveb i podle jejich orientačního čísla  
a podle zaniklých názvů ulic.

::: Leo Pavlát
    Hebrejský knihtisk v Čechách a na moravě 
    1512–1672 

Kniha kolektivu domácích i zahraničních odborníků na dějiny knih-
tisku, hebrejskou typografii či židovské dějiny vychází k pětisetletému 
výročí vytištění první hebrejské knihy v Praze (1512). Pražské hebrej-
ské tisky vynikají především v 16. století svou typografickou úpravou 
a výzdobou a například ilustrovaná pesachová hagada z roku 1526 
bývá znalci hebrejské typografie pokládána za jednu z nejkrásnějších 
hebrejských knih vůbec. Autoři se zabývají například dějinami a vý-
vojem hebrejského tisku v Čechách a na Moravě, spoluprací latinských  
a českých tiskařů v počátcích hebrejského knihtisku v Praze, přecho-
dem mezi rukopisnou a tištěnou knihou, jidiš knihtiskem na našem 
území či cenzurou hebrejských knih.
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V edici Umění připravujeme:

::: Pavel Brodský
Krása českých iluminovaných rukopisů

Práce seznamuje čtenáře popularizující formou s problematikou iluminovaných rukopisů 

českého původu. Nejde o novátorské dílo ani o vyčerpávající syntézu, ale o úvod do pro-

blematiky pro široký okruh zájemců. Její nedílnou součástí je obsáhlý obrazový doprovod. 

Publikace se snaží přiblížit čtenáři rozsáhlé a různorodé bohatství české knižní malby co nej-

všestranněji. Neomezuje se proto na obvyklý slohový vývoj, i když i tato kapitola je zde sa-

mozřejmě zastoupena, ale věnuje náležitou pozornost i otázkám ikonografickým, pro toto 

umělecké odvětví mimořádně závažným, stejně jako ornamentálním motivům, heraldice, 

způsobu práce, donátorství apod.

více na straně 75 (edice Umění)
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::: miloš Anděra, Jiří Gaisler 
    Savci České republiky. 
    Popis, rozšíření, ekologie, ochrana

Publikace poskytuje komplexní přehled savců České republiky jako 
výsledek více než půl století trvajícího faunisticko-ekologického mo-
nitoringu savců na území tohoto státu. Zahrnuje ucelený soubor nej-
novějších poznatků z taxonomie, zoogeografie a ekologie, doplněný  
o základní informace týkající se problematiky ochrany druhů či jejich 
praktického významu. Text pro každý z téměř 90 současných druhů 
zahrnuje vedle popisu a hlavních znaků také celkové rozšíření, výskyt  
v rámci ČR, informace o stanovištích, hrubý náčrt ekologie a bionomie, 
jakož i údaje týkající se početnosti a ochranářského statusu, připojeny 
jsou i nejdůležitější citace. Nedílnou součástí knihy jsou barevné fo-
tografie (celkový vzhled, typický biotop), síťová mapa rozšíření v ČR  
a graf výskytu podle nadmořské výšky. Doprovodné kapitoly se zabý-
vají obecnou charakteristikou savců, vývojem české fauny savců během 
posledního století, základními metodami sledování savců, jakož i vy-
hubenými druhy a nepůvodními druhy chovanými u nás v minulosti. 

::: Vladimír Jehlík
    Flora und Vegetation der Flusshäfen 
    mitteleuropas (Flóra a vegetace říčních 
    přístavů střední evropy)

Připravovaná publikace se opírá o autorovy výzkumy flóry a vegetace 
62 říčních přístavů na území pěti států střední Evropy v povodí Labe 
s Vltavou a Dunaje z let 1968–2008. Podrobně je analyzována květena 
(téměř 1000 druhů rostlin) se zvláštním zřetelem na synantropní vege-
taci (popsáno více než 90 rostlinných společenstev). Kniha je určena 
pracovníkům, pedagogům a studentům botaniky, geobotaniky, země-
dělství, geografie, ochrany životního prostředí a odborníkům v oboru 
vodních staveb. Jedná se o největší zpracování problematiky ve světovém 
kontextu, s přihlédnutím k praktickým aplikacím.

::: Vladimír mařík, Olga Štěpánková, 
    Jiří Lažanský a kol.
    Umělá inteligence (6)

Šestý díl knihy „Umělá inteligence“ je soustředěn na problematiku roz-
poznávání a automatického zpracování znalostí a představuje čtenáři 
techniky, které hrají při řešení těchto úloh zásadní roli. Nabízí blok 
kapitol věnovaný ontologiím, sémantickému webu a jeho nástrojům, 
který je prvním uceleným česky psaným textem o této problematice. Na 
tuto část navazují kapitoly věnované automatizaci logického dokazování  
a způsobům reprezentace, získávání i využívání znalostí. Neméně zají-
mavé jsou i kapitoly, které rozebírají aktuální problémy zkoumané v ob-
lasti rozpoznávání i způsoby jejich řešení.
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::: John G. Nicholls, A. Robert martin, 
    Bruce G. Wallace, Paul A. Fuchs
    Od neuronu k mozku

Základní neurologická učebnice integruje moderní poznatky o nervo-
vých buňkách a o způsobech, jakými jsou organizovány do funkčních 
obvodů a nervových systémů, zprostředkujících chování živočichů. Ur-
čeno pro studenty medicíny, neurology a neurofyziology, farmakology, 
biofyziky a další odborníky zajímající se o studium neurověd.

::: Jitka Štěpánková, Bohumil Slavík
    Phytocartographical Syntheses 
    of the czech Republic 4.

Fytokartografické syntézy představují dosud nejobsáhlejší dílo v čes-
ké botanické literatuře shrnující data o rozšíření cévnatých rostlin na 
území České republiky. Dosud byly publikovány tři svazky obsahující 
síťové mapy rozšíření pro 967 taxonů. Nyní je čtenářům předkládán 
čtvrtý svazek, který zahrnuje síťové mapy rozšíření dalších 252 druhů 
z 23 čeledí, z nichž nejvýznamnějšími jsou např. Apiaceae, Boragina-
ceae, Lamiaceae, Rubiaceae nebo Scrophulariaceae. Kromě mapy roz-
šíření je pro každý druh uvedena informace o původnosti jeho výskytu 
v České republice, stupni ohroženosti, frekvenci výskytu a zkratkou je 
uveden jeho celkový areál. Mapové části předchází stručná textová část, 
kde je uvedena metodika síťového mapování, zdroje dat, komentovaný 
přehled mapovaných druhů a jejich fytogeografická analýza z hledis-
ka regionálních areáltypů. Publikace je vhodným doplňkem souběžně 
vydávaného devítisvazkového díla Květena České republiky. Je určena 
širokému okruhu čtenářů – od vědeckých a odborných pracovníků, přes 
učitele a studenty až po zájemce o flóru České republiky z řad veřejnosti. 

::: Tomáš Vrška a kol. 
    dynamika vývoje pralesovitých rezervací iii
    Přirozené lesy Šumavy a Českého lesa 
    (Boubínský prales, diana, milešický prales,
    Stožec – medvědice)

Stejně jako předchozí 2 svazky i třetí díl předpokládané sedmidílné 
řady o českých a moravských pralesovitých rezervacích přináší výsledky 
opakovaného zkoumání dřevinného i bylinného patra a půdních pomě-
rů, tentokrát v rezervacích Šumavy a Českého lesa. Souhrnné výsledky 
výzkumů objasňují historický vývoj rezervací i současnou dynamiku 
vývoje zkoumaného ekosystému. V práci jsou též odvozeny zásady ma-
nagementu v různě ovlivněných rezervacích na srovnatelných stanoviš-
tích budoucna. Doplněno množstvím tabulek, grafů, fotografií a map.
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teorie možných světů vznikla na poli logiky a filozofie a záhy 

se etablovala v prostředí literární sémantiky, kde se přetavi-

la do podoby teorie fikčních světů. Jedná se o přístup, který 

zkoumá pravidla konstrukce na rovině sémiotiky, ale i pragma-

tiky systémů. Z hlediska tohoto přístupu je například náš svět, 

který aktuálně žijeme, jen jedním z možných světů. Zkoumání 

těchto možností je tématem této edice.



edice   MožNé světy

::: Allén Sture (ed.)
    možné světy v humanitních vědách, 
    v umění a v přírodních vědách

Možné světy v humanitních vědách, v umění a v přírodních vědách shrnují 
materiály z 65. Nobelova sympozia, které se konalo 11.–15. srpna 1986 
v Lidingö u Stockholmu. Nobelova sympozia jsou sérií vědeckých kon-
ferencí na aktuální problémy vědeckého bádání v různých oborech,  
v tomto případě se zaměřením na problematiku fikčních světů. Pozo-
ruhodná interdisciplinarita sborníku prokazuje relevanci a užitečnost 
teorie (sémantiky) možných světů pro širokou oblast lidského poznání  
a vědění (oddíly filozofie, lingvistika, literatura a umění, přírodní vědy), 
což dokládá i výběr autorů, významných vědců a filozofů 20. století,  
k nimž patří Thomas S. Kuhn, Jaakko Hintikka,  Barbara H. Partee, 
Lars Gyllensten, Umberto Eco, J. S. Bell, Martin Reese, Jean-Claude 
Becker aj. Sborník přeložil prof. Lubomír Doležel.

::: Thomas G. Pavel
    Fikční světy

Kniha Fikční světy, která jde za strukturalistický úhel pohledu na nara-
tivitu, přináší globální teorii fikcionality, opřenou o kulturní antropo-
logii. Vychází z filozofické teorie možných světů, kterou spojuje s forma-
listickými přístupy k literatuře a mytologii. Pavel zpřístupňuje hluboké 
pochopení heterogenity textů, zároveň se ale snaží o to, umístit fikci do 
vztahů ke kognitivním a imaginativním funkcím. Argumentace vychází 
ze specifických logických a lingvistických představ a vede k obecným 
spekulacím o náboženství, kultuře a estetice. 
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cílem edice orient je seznamovat čtenáře se vzdálenými kra-

ji, exotickými kuriozitami, ale i seriózními vědeckými pracemi 

zabývajícími se dějinami, kulturami a jazyky daných oblastí,  

a to prostřednictvím překladů autentických literárních pamá-

tek orientu i fundovaných, nepředpojatých a zasvěcených stu-

dií starších i současných badatelů a orientalistů.
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::: Zora Hesová Ghazálího Výklenek světel
    (miškát al-Anwár) a význam osvícení 
    v islámské filosofii

Přední myslitel islámského klasického věku Abú Hámid al-Ghazálí 
(1058–1111) ve svém díle originálním způsobem spojil téměř všechny 
duševní disciplíny své doby. Studoval islámské právo, byl profesorem 
islámské teologie a soukromě bádal v řecké filosofii. Po své konverzi, jež 
se stala historickou, nakonec zakotvil v súfismu. 

Na sklonku života zachytil podstatu náboženství v nedlouhém, hut-
ném, ale přístupném textu nazvaném Výklenek světel (Miškát al-Anwár). 
Název knihy je odvozen od Verše světla, jehož je komentářem, jakož i od 
svého tématu poznání osvícením. Pro svůj netradiční pohled na duchovnost 
na pomezí filosofie a mystiky vyvolává Výklenek už několik století údiv. 

V doprovodné stati Zora Hesová zasazuje text do kontextu soudo-
bých věd a do Ghazálího životního projektu oživení náboženství.

::: Taqíjuddín Ahmad al-maqrízí 
    Popsání pozoruhodností egypta 

Dílo nazvané Okrsky (al-Chitat) historika a literáta, šajcha Taqíjuddína 
Ahmada al-Maqrízího (1364–1442) představuje jeden z klíčových pra-
menných textů k poznání středověkého (mamlúckého) Egypta včetně 
jeho bohatých a fascinujících reálií. V tomto rozsahem monumentálním 
a obsahově pestrém encyklopedickém spise před námi postupně ožíva-
jí jednotlivé části země, tradičně pokládané za živoucí srdce arabského 
světa, stejně jako tamní památky, to vše prokládané četnými historic-
kými, etnografickými, ale i zcela legendárními vsuvkami. Popsání pozo-
ruhodností Egypta přináší reprezentativní komentovaný výběr z Okrsků 
a vedle topografie přibližuje egyptské obyvatele, jejich náboženství, tra-
dice, zvyklosti i bájnou minulost země. Maqrízího dílo může spolehlivě 
zaujmout nejen historiky nebo arabisty, ale i širší řady zájemců o minu-
lost „země na Nilu“. Překlad a komentáře Bronislav Ostřanský.

::: ibn Rušd (Averroes)
     Rozhodné pojednání o vztahu náboženství 
     a filosofie

Filosof Abú `l-Walíd ibn Rušd (Averroes, 1126–1198) je dodnes pova-
žován za jednoho z největších islámských filosofů a nejčistšího aristote-
lika. Přejal a rozvinul racionalismus řecké filosofické tradice a přeměnil 
ho v mocný intelektuální nástroj sloužící k odhalování pravdy, aniž by  
k tomu bylo zapotřebí náboženství. Jeho význam pro Evropu byl zcela 
určující – přispěl k růstu scholastiky a renesance a ovlivnil další vý-
znamné myslitele, jako byli např. sv. Tomáš Akvinský či Maimonides.

Kniha přináší český překlad spisu Rozhodné pojednání o vztahu ná-
boženství a filosofie, v němž se Ibn Rušd pokusil začlenit aristotelskou 
filosofii do náboženského rámce a vytvořit těsné sepětí mezi vírou a ro-
zumem.
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::: Paul Williams mahájánový buddhismus

Kniha předního světového znalce buddhismu, profesora bristolské uni-
verzity Paula Williamse, představovala v době svého prvního vydání  
mezník ve vývoji světových buddhistických studií, dodnes patří k nej- 
čtenějším knihám na dané téma a je vyhledávanou učebnicí mahájá-
nového buddhismu v anglicky mluvících zemích. Shrnující a čtivou 
formou podává moderní výsledky bádání o tomto směru buddhismu, 
aniž by snižovala nejvyšší odborné požadavky. Českému čtenáři před-
kládáme překlad druhého, rozšířeného vydání.

V edici Orient v roce 2011 také vyšlo
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Z edice Šťastné zítřky vám doporučujeme:

::: Jiří Knapík, martin Franc a kol.
Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých 
zemích 1948–1967

Studie o vývoji kulturního dění a životního stylu se skládá ze tří částí z nichž hlavní je část 

slovníková zahrnující více než 1 300 hesel a kolem tisícovky hesel referenčních. Dílo předsta-

vuje nové pojetí problematiky i v mezinárodním kontextu. Od podobných lexikálních prací 

se liší především snahou o jasné časové zařazení a pečlivou prací s dobovými prameny. Au-

toři zde mapují členitou oblast kultury a životního stylu v padesátých a šedesátých letech 

pomocí dobových pojmů a výrazů, prostřednictvím hesel a sond do oblastí každodenního 

života tehdejšího Československa. 

Kniha získala v soutěži Slovník roku 2012 2. místo v kategorii Cena poroty za encyklopedické 

dílo a byla nominována v soutěži Magnesia Litera za rok 2011 v kategorii Litera za literaturu 

faktu.

V březnu 2012 byla vyhlášena Knihou roku 2011 v soutěži Ceny Nakladatelství Academia za 

rok 2011 a stala se vítězem v kategorii za původní vědeckou či populárně naučnou práci.

Od Jiřího Knapíka a Martina France pro vás v roce 2012 připravujeme:

Volný čas v českých zemích 1957–1967, více na straně 73
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ediční řada Paměť nabízí memoárově laděné texty nejen vý-

znamných českých vědců, ale i dalších zajímavých osobností, 

jejichž osudy dobře charakterizují pohnutou dobu 20. století. 

v edici vycházejí i životopisné monografie a edice korespon-

dence. Partnerem edice Paměť je Galerie Kodl.
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::: Josef Forbelský Svět se mnou, svět beze mě

Kniha vzpomínek významného českého hispanisty a překladatele Josefa 
Forbelského (nar. 1930). Autor vypráví o svém životě, ale zároveň po-
dává svědectví o tom, jak komunistický režim sice do detailů zasahoval 
do osudů obyčejných lidí, ale pod hladinou života sešněrovaného hesly 
a směrnicemi nepřestávalo žít společenství lidí, kteří si zachovali vnitřní 
svobodu a nezávislost. Josef Forbelský studoval na Filozofické fakultě 
UK v Praze, po absolutoriu až do roku 1969 vyučoval španělštinu na 
středních školách. V letech 1969–1974 působil na Filozofické fakultě UK 
jako pedagog v oboru překladatelství a tlumočnictví a poté vyučoval –  
až do změny režimu v roce 1989 – na Vysoké škole ekonomické v Praze. 
V roce 1991 se na Filozofické fakultě UK habilitoval a vedl španělské 
oddělení Ústavu románských studií. Vedle četných odborných studií  
a článků a knižních doslovů napsal rozsáhlou zásadní příručku Špa-
nělská literatura 20. století (1999) nebo pozoruhodnou historickou práci  
o česko-španělských vztazích v době třicetileté války Španělé, Říše a Če-
chy v 16. a 17. století (Osudy generála Baltasara Marradase) (2006). Nelze 
pominout jeho bohatou překladatelskou činnost.

::: Fedor Gál Několik dnů

„Psaní je má celoživotní obsese – nejdříve to bylo psaní odborné, potom 
spíše populárně-vědecká literatura a publicistika, a jak stárnu, začínám 
psaním reflektovat především své niterné pocity a textem komunikovat  
s lidmi,“ přiznává Fedor Gál na své webové stránce. Pro titul Několik 
dnů je to výstižná charakteristika. Mezi témata, která autora dlouhodo-
bě zajímají a o nichž nepřestává uvažovat a hlavně psát (v poslední době 
především formou blogu), patří rasismus, občanská aktivita a solidarita 
i její hranice, fenomén davu a nově i takzvaného e-davu, kolaborace, ko-
rupce a populismus v politice apod. Časem k nim přibyly úvahy o stárnutí, 
umírání, smrti či Bohu. Mozaika starších textů a autorových dnešních 
komentářů k nim, úryvků z děl od čínského buddhistického mnicha  
z 9. století Šu-la-ceho po Portugalce Fernanda Pessou i velmi osobních 
glos skládá obraz vnitřního světa tvůrčí osobnosti, která nepředkládá čte-
nářům své pravdy, ale vybízí je k přemýšlení a k případnému dialogu.

::: Tomáš Gál Vykořeněný aneb Pohled odjinud

Kniha pamětí emeritního profesora Tomáše Gála s přiléhavým názvem 
Vykořeněný aneb Pohled odjinud představuje svědectví o vlivu velkých 
dějin dvacátého století na osud jedince, ale i o moci omylů a náhodných 
setkání, odvaze riskovat a o umění rozhodnout se v pravý čas. Autor ve 
svých vzpomínkách zaznamenává rodinnou genealogii, dětství, dospí-
vání na pozadí druhé světové války radikálně zasažené transportem do 
Osvětimi. Válečné zážitky líčí věcně, jako by usiloval o rychlé překle-
nutí válečných let, a svou pozornost upírá spíše ke světlým okamžikům 
a humorným momentům, k popisu peripetií své odborné dráhy napříč 
matematikou, chemií, fyzikální chemií až k odborné specializaci − line-
árnímu programování.

edice   PAMěť
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::: martin Halata (ed.) Pozdrav ze Schlossbergu

Ve svých pamětech se Josef Rudolph zabývá historií své rodiny i vlastní-
mi životními zkušenostmi od dětství a mládí až po dospělost. Popisuje 
systém školství i výuku na tehdejším gymnáziu, organizaci soudů i po-
žitky tehdejších úředníků. Důležité a zajímavé jsou ovšem vzpomínky 
na život na Pražském hradě kolem poloviny 19. století. Autor se podrob-
ně věnuje některým významným událostem, např. pobytu francouz-
ského krále Karla X. či korunovaci císaře Ferdinanda za českého krále. 
Zevrubně líčí události roku 1848 v Praze. Kromě historických postře-
hů se kriticky zamýšlí nad společností 19. století, zejména ve srovnání  
s předcházejícím stoletím. 

::: Jiří Kejř Žil jsem ve středověku

Vzpomínky Jiřího Kejře (* 1921), historika specializujícího se na právní 
dějiny středověku, nejsou a ani nechtějí být obsáhlými a zásadními me-
moáry, které by měly odhalit závažné události a vystihnout velké osudy 
jejich protagonistů. Jsou to spíš vzpomínky, které se mu vynořují v pa-
měti od mládí až do současnosti a jsou určeny jeho blízkým přátelům 
a kolegům a také na památku jeho vnukům, kteří žijí v odlišné době, 
než jaká byla údělem jeho generace. Jiří Kejř vystudoval právnickou fa-
kultu a po celý život působil na několika pracovištích Akademie věd, 
kde se zabýval svým oborem – právními dějinami středověku. V jeho 
životě nedošlo k sensačním událostem ani k napínavým životním zvra-
tům – jeho prostředím je jeho ústav a kruh odborných znalců. V textu 
vzpomínek se objeví řada jeho kolegů, přátel, ale i významných zahra-
ničních vědců. Jeho život je nerozlučně spojen především s jeho dílem, 
takže vzpomíná i na některé publikace nebo články, jimiž se zabýval  
v průběhu úctyhodných téměř šesti desetiletí své práce.

::: Karel Löbl 
    Naděje a omyly. Vzpomínky na onu dobu

Kniha vzpomínek Naděje a omyly začíná poutavým líčením autorova dět-
ství a mládí, strávených na Vinohradech a Zahradním městě v ovzdu-
ší první republiky a protektorátu, záhy však přechází k nadějeplným  
a dynamickým poválečným létům. Autor zachycuje své aktivity v rámci 
národně socialistické mládeže, tajnou poúnorovou návštěvu u prezi-
denta Beneše i svůj vztah k Emanuelu Šlechtovi, kterého poznal nejen 
jako předsedu České strany socialistické, ale také jako rodinného přítele  
a pedagoga. V druhé polovině knihy pak popisuje své dvacetileté půso-
bení v české normalizační vládě, včetně listopadového, či přesněji pro-
sincového předání moci. Jeho paměti čtenáře zaujmou jak svým mile 
starosvětským stylem, tak pozicí, z níž je v nich na období vedoucí úlohy 
KSČ nahlíženo. Sám autor tuto pozici nazval mezaninem moci.
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::: Golo mann 
    Vzpomínky a myšlenky. mládí v Německu 

Golo Mann (1909–1994), syn slavného německého spisovatele Thomase 
Manna, nositele Nobelovy ceny za literaturu za rok 1929, a sám úspěšný 
spisovatel a historik, ve své autobiografii líčí své dětství a mládí v letech 
1909–1933 strávené v Německu. Autor, oceněný řadou literárních cen 
(např. Goethova cena města Frankfurtu nad Mohanem za rok 1985), 
popisuje rodný dům, rané dojmy literatury, hudby a divadla, školní léta  
i působení ve skautu, pobyt v internátu na zámku Salem, svá studia, 
která po maturitě absolvoval v Mnichově, Berlíně a Heidelbergu, píše 
také o Carlu Jaspersovi, socialistickém studentském svazu, svých prv-
ních textech a snaze působit proti duchu vzmáhajícího se nacistického 
hnutí, o Výmarské republice a všem, co v zárodcích předjímalo vývoj  
v budoucí třetí říši. Mannova kniha je „moudrá a současně, navzdory vší 
hořkosti, svým způsobem veselá“ (Marcel Reich-Ranicki).

::: Heda margoliová-Kovályová Na vlastní kůži

V knize Na vlastní kůži zachycuje Heda Kovályová-Margoliová, manžel-
ka Rudolfa Margolia, popraveného v politických procesech r. 1952, své 
životní vzpomínky od 2. světové války až do roku 1968: útěk z koncen-
tračního tábora, posléze život v dusné atmosféře padesátých let, kru-
tý úděl po mužově popravě v roce 1952. Kniha vyšla poprvé v r. 1972  
v nakladatelství manželů Škvoreckých Sixty Eight Publishers v Toron-
tu, byla přeložena do mnoha jazyků a setkala se se zcela mimořádným 
ohlasem.

::: Karel Pacner Život novináře

Karel Pacner celý život popularizoval na stránkách Mladé fronty/MF 
Dnes vědu. Nebylo to snadné nejen kvůli složitostem přepisu vědeckého 
pohledu na daný problém ve čtivý a přitom odborně správný příběh, ný-
brž i kvůli dogmatickým příkazům komunistických nadřízených a snaze 
je chytře obejít. Hodně času věnoval kosmickým letům – a i z nich se po 
nástupu Sovětů stalo politikum. Jeho největším životním zážitkem byla 
osobní účast na události vypuštění prvních lidí na Měsíc – na startu 
Apolla 11 v červenci roku 1969 na Floridě. 

Po sametové revoluci se věnoval také nejnovějším dějinám a na žá-
dost České televize i špionáži. Své znalosti uplatnil ve čtyřech desítkách 
knih, v rozhlase a televizi. 

Základy mnoha kapitol této knihy sepsal autor spíš pro sebe a své 
blízké už dávno, tak, jak byl po celý život zvyklý pracovat – zapisovat 
důležité prožitky okamžitě a později záznam doplňovat. V knize nechy-
bí ani zážitky z dětství, ani pikantnosti z jeho novinářských začátků, 
prostě jak sám říká, „píšu o všem, na co jsem si vzpomněl“.
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::: Radegast Parolek Kruté a krásné 20. století 
   (V prožitcích současníka)

Edici Paměť nyní obohatí obsáhlé vzpomínky významného českého věd-
ce Radegasta Parolka – literárního historika, komparatisty se zaměře-
ním na baltské jazyky, vysokoškolského učitele a překladatele z litevštiny  
a lotyštiny. Překládal především poezii, je tedy celý život rozkročen mezi 
dvěma póly: objektivním světem vědy a subjektivním světem umění. Ve 
svých pamětech se přiklonil k tomu druhému: nepsal je jako výpověď 
vědce, jako objektivní pohled na minulost, ale jako niternou zpověď, 
pohled „zevnitř“, subjektivní přetavení celé epochy, její atmosféry, pro-
blémů a tendencí. Vznikl tak živý autoportrét – mozaika, mezi jejímiž 
střípky najdeme verše, lyrické vložky, eseje, recenze, literárněvědné úva-
hy – a samozřejmě vzpomínky.

::: Alena Plháková, Olga Pechová
    Život a dílo Vladimíra Tardyho 

Kniha je věnována životu a dílu Vladimíra Tardyho (1906–1987), pro-
fesora Univerzity Karlovy a jednoho z předních českých psychologů  
20. století. Autorky rozebírají jeho vztahy s příbuznými, kolegy a stu-
denty, stejně tak jako jeho zásluhy o rozvoj katedry psychologie na Filo-
zofické fakultě Univerzity Karlovy a o založení Psychologického ústavu 
Československé akademie věd. Prostor je věnován rovněž vývoji jeho 
politických názorů, který ho dovedl k podpisu Charty 77, a jeho ra-
cionalistické filozofii, kterou rozvíjel ve 30., ale také v 70. letech, kdy 
nemohl oficiálně publikovat. Čtenář se také seznámí s Tardyho příno-
sem psychologii osobnosti a jeho publikacemi o dějinách psychologie či 
grafologii. Autorky svou knihu zpracovaly na základě Tardyho publi-
kovaných a nepublikovaných knih a článků, jeho deníků, osobní kore-
spondence a vzpomínek jeho příbuzných, kolegů či studentů. Součástí 
knihy je rovněž Tardyho kompletní bibliografie. Kniha je určena nejen 
psychologům, historikům či filozofům, ale také širšímu publiku se zá-
jmem o dějiny humanitních oborů v českých zemích.

::: miloslav Rechcígl ml. Pro vlast. Padesát let 
    Společnosti pro vědu a umění (SVU)

Kniha, napsaná původně v angličtině (On Behalf of Their Homeland) 
jedním z dlouholetých činovníků a předsedů exilové Společnosti pro 
vědy a umění (SVU) Miloslavem Rechcíglem ml. (* 1930 v Mladé Bo-
leslavi), o celosvětové organizaci, která vykonala mnohé pro zahraniční 
reputaci Československa a jeho nástupnických států. Společnost pro 
vědy a umění založili v roce 1958 čeští a slovenští intelektuálové v za-
hraničí, kteří byli nuceni opustit rodnou zemi po násilném komunistic-
kém převratu v roce 1948. Činnost Společnosti se rozvíjela především ve 
Spojených státech amerických, ale postupně prostřednictvím místních 
skupin expandovala i do zemí západní Evropy či Austrálie. Součástí kni-
hy je nejen bohatá obrazová dokumentace, ale také textové přílohy za-
hrnující např. bibliografii publikací vydaných SVU či zdravice americ-
kých prezidentů Geralda Forda, Jimmyho Cartera a Ronalda Reagana.
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::: Stanislav Rubáš (ed.) 
    Slovo za slovem. S překladateli o překládání

Kniha rozhovorů s dvaceti sedmi představiteli nejstarší generace (data 
narození v období 1920–1935) našich překladatelů (mezi jinými Josef 
Čermák, Josef Forbelský, Ludvík Kundera, Vladimír Mikeš, Antonín 
Přidal či Josef Škvorecký), kterou připravili pracovníci Ústavu transla-
tologie Filozofické fakulty UK. Jednotlivá vyprávění, ať už se týkají pře-
kladů z literatury psané anglicky, francouzsky, italsky, německy, rusky 
či španělsky, nebo překladů z literatur u nás o dost méně známých, jako 
je ta dánská, estonská, islandská, japonská, norská, polská, slovenská či 
srbocharvátská, mohou sloužit nejen jako průvodce po cizích literárních 
krajinách, ale také např. nechávají čtenáře nahlédnout do nakladatelské 
a překladatelské praxe v období minulého režimu a porovnat její nedo-
statky (cenzura i autocezura, praxe takzvaného „pokrývání“ překlada-
telů v nemilosti apod.) s nešvary, které v této oblasti naopak zavládly  
v době porevoluční. 

::: Jean–Paul Sartre Sešity z podivné války

Sešity z podivné války (září 1939–březen 1940) francouzského spisova-
tele a existenciálního filosofa Jeana-Paula Sartra vycházejí u nás poprvé 
(z Carnets de la drôle de guerre, Gallimard, 1995, je přeložil Michal 
Novotný). Sartre je začal psát od prvních zářijových dnů 1939, když 
se po vstupu Francie do války s Německem nechal mezi prvními mo-
bilizovat, dobrovolně opustil skvělou kariéru a odjel v roli meteorologa 
do posádky v porýnském Marmoutier. V prohnilém ovzduší „podivné 
války“ – několikaměsíčního vyčkávání zbraní a rafinovaného působení 
nacistické propagandy na podlomení ducha francouzských vojáků, měl 
na psaní dost klidu, mohl rozvíjet svou filosofii, ovlivněnou E. Hus- 
serlem a hlavně M. Heideggerem, téměř dokončit Bytí a nicotu, uvažovat 
o politice, přečíst a kriticky analyzovat úctyhodné množství literatury, 
a především uvažovat o lidských postojích ke světu, a zvláště o sobě. 
„Chci se změnit,“ píše na několika místech deníku. Jde hlavně o přerod 
pacifisty a antimilitaristy k člověku, jenž chce pochopit a přijmout válku 
jako svou „lidskou skutečnost“, do níž „byl vržen“.

::: evžen Strouhal
    Profesor Čeněk Strouhal, 
    zakladatel české experimentální fyziky

Tato kniha je věnována významné postavě naší vědy Čeňku Strouha-
lovi, prvnímu profesorovi experimentální fyziky na české univerzitě  
v Praze. Autor přibližuje jeho vědecký, pedagogický i organizační od-
kaz, ale i jeho osobní život. Strouhal se uplatnil jako vynikající a oblí-
bený pedagog, autor mnoha vysokoškolských učebnic, ale i jako zdatný 
diplomat a organizátor. Autor shromáždil ze zachovaných dopisů čle-
nům rodiny a pátráním po mnoha archivech jedinečný soubor Strou-
halových dopisů, odhalujících nejen dosud neznámé pozadí některých 
událostí jeho života, nýbrž i dokreslujících jeho povahové rysy a vzácný 
lidský charakter.
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::: Blanka Svadbová (ed.)
    Čtyřhlas Terézy Novákové.
    Teréza Nováková ve světle rodinné 
    korespondence

Rodinná korespondence Terézy Novákové, psaná v rozmezí čtyřiceti 
let, nebyla nikdy zpřístupněna, ačkoli především listy vyměňované se 
synem Arne Novákem přinášejí řadu nových poznatků o jejím tvůr-
čím směřování, duchovním zázemí a výbojích i o osobní emocionalitě 
a prohlubují dosud obecně známý obraz této spisovatelky. Listář nově 
osvětluje rovněž okolnosti života a mnohostranné tvorby Arne Nováka 
a jeho vývoj od individualistických východisek představitele generace 
sklonku 19. století k pojetí českého písemnictví, které oceňuje tradiční 
literární hodnoty. Vhled do soukromého a tvůrčího života, v němž se 
střetával synův svět hrdého jedince se světem matky, vězící v myšlenko-
vém ovzduší předcházejícího století, přitom širokým záběrem pisatelů 
přerůstá v pronikavé postižení soudobého literárního ovzduší i kultur-
ních a společensko-politických souvislostí doby. 

::: Zuzana Švabinská Světla paměti

Autorka, paní Zuzana Švabinská (nar. 1912–2004), byla dcerou malíře 
Rudolfa Vejrycha a adoptivní dcerou slavného malíře a grafika Maxe 
Švabinského. Její kniha má všechny vlastnosti nezbytné pro dobrou 
vzpomínkovou literaturu: bohatou látku, zahrnující téměř celé dvacáté 
století, s velkým, trochu neobvyklým milostným a rodinným příběhem 
na pozadí historických peripetií, množství známých osobností přede-
vším z oblasti uměleckého života a v neposlední řadě autorčin velký vy-
pravěčský talent a schopnost čtivě psát. Kniha je strhujícím vyprávěním 
o Maxi Švabinském, významném umělci, jehož tvorba byla a dodnes je 
předmětem velmi rozporných hodnocení, upřímným a cenným svědec-
tvím doby i poutavým čtením plným zajímavých postřehů a detailů.

::: ilse Weberová Kdy skončí naše utrpení

Ilse Weberová se narodila v roce 1903 ve Vítkovicích u Moravské Ostra-
vy v židovské rodině a již ve 20. a 30. letech minulého století vydala jako 
německy píšící autorka tři knížky pro děti. V té době si také dopisovala 
s Karlem Čapkem. Autorčiny životní osudy od nástupu nacismu v Ně-
mecku až do deportace do Terezína v roce 1942 jsou dokumentovány 
v jejích dopisech švédské přítelkyni Lilian a později i Lilianině matce, 
která se ve Švédsku ujala Ilsina staršího syna. Terezínské období Ilse 
Weberové, kdy byla internována s manželem a mladším synem, je jedi-
nečně dokumentováno její poezií, kterou v letech 1942–1944 napsala  
a jež se díky důmyslné skrýši v ghettu dochovala a autorku přežila. Tato 
poezie je obdivuhodná svým optimismem a potřebou dodávat svým 
druhům v utrpení v bídných terezínských podmínkách sílu, naději  
a také trochu radosti. Ilse Weberová, která se v Terezíně především sta-
rala o nemocné děti, se v roce 1944 dobrovolně přihlásila k dětskému 
transportu do Osvětimi, do něhož byl zařazen i její mladší synek Tomáš, 
a bezprostředně po příjezdu do vyhlazovacího tábora byla i se všemi 
dětmi zavražděna v plynové komoře.
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::: Kateřina Piorecká (ed.)
    O českou literaturu naukovou. 
    diskuse o úloze a organizaci českých 
    humanitních věd v letech 1885–1900 

Antologie v jednom svazku zpřístupňuje základní texty, jež napomoh-
ly formovat české humanitní vědy. Jako nejdůležitější se jevilo zajistit 
humanitním vědám institucionální podmínky, otázky teoretické a me-
todologické nebyly na prvním místě, byť v některých textech byly ale-
spoň implicitně přítomny. První oddíl antologie nabízí všechny texty 
diskuse Jak zvelebovati naši literaturu naukovou?, jež v osmdesátých 
letech proběhla v Athenaeu. Polemika byla vedena v teoretické rovině, 
její podněty se prosazovaly postupně (vydávání všeobecné encyklopedie, 
založení akademie věd, vznik naučných edic atd.). Současně změnila 
společenský diskurz – otevřela prostor pro diskusi. O rok později na 
ni navázaly články zpochybňující pravost Rukopisu královédvorského  
a zelenohorského, odkazují k ní i metodologické a programové stati jed-
notlivých vědeckých disciplín. V dalších oddílech antologie alespoň ve 
dvou sondách nabízí texty, které napomohly formovat historické vědy  
a literární historii a organizovat bádání v těchto oborech. Celé čtvrtsto-
letí polemik charakterizuje úsilí oprostit humanitní vědy od společen-
ských a politických utilitarizací, emancipovat je a rozvíjet v kontaktu se 
soudobými evropskými trendy.

tato uzavřená ediční řada představí v pěti až sedmi svazcích českou 

literární vědu, české literární dějepisectví od 19. století do šede-

sátých let století 20. Na vzniku jednotlivých svazků, které budou 

vycházet s parametry vědecké edice, se podílejí pracovníci Ústavu 

pro českou literaturu Av Čr, Ústavu české literatury a literární vědy 

FF UK a Katedry české literatury JČU.
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edice Šťastné zítřky analyzuje prostřednictvím textů, vzniklých 

jednak během komunistického režimu, jednak po roce 1989 

vliv totalitní ideologie na kulturu, vědu a na život celé spo-

lečnosti. Knihy vycházející v edici Šťastné zítřky zobrazují na 

první pohled vlídnější, ale o to zrůdnější a nebezpečnější tvář 

totalitního režimu, totiž tvář režimní každodennosti.



edice   ŠťAstNé ZítŘKy

::: martin Franc, Jiří Knapík
    Volný čas v českých zemích 1957–1967

Poválečné zkracování pracovní doby a nárůst objemu volného času pa-
třily k jevům, které mimořádně významně ovlivnily vývoj životního 
stylu v padesátých a šedesátých letech. Předkládaná práce na základě 
sond věnovaných jednotlivým formám trávení volného času (např. sbě-
ratelství, kutilství, cestování, taneční zábavy, mimoškolní vzdělávání  
a kulturní činnost) detailně rozebírá některé typické příklady dobových 
volnočasových aktivit, včetně jejich často velmi komplikovaného vztahu 
k tehdejším ideologickým představám. Speciální pozornost pak věnuje 
otázce trávení volného času mládeží, a to i objevujícím se patologickým 
jevům (alkoholismus, počátky narkomanství, tzv. chuligánství).
(více na straně 63)

::: Jakub Jareš, matěj Spurný, Katka Volná a kol.
    S minulostí zúčtujeme! Sebereflexe 
    Filozofické fakulty UK v dokumentech 
   sedmdesátých a osmdesátých let 20. století

Publikace představuje dva dosud nezveřejněné dokumenty z minulos-
ti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy: tzv. Analýzu fakulty z roku 
1971 a Rehabilitační zprávu z roku 1992. Každý z nich je specifickou 
reflexí i interpretací – či desinterpretací – minulosti.

Sedmisetstránkovou Analýzu napsalo v letech 1970–1971 na popud 
nejvyšších orgánů KSČ několik fakultních straníků s cílem vytvořit 
„normalizační“ interpretaci tzv. krizového vývoje na fakultě a násled-
né „konsolidace“. Rehabilitační zpráva podává výklad téhož období  
z hlediska roku 1991, ale pro svou údajnou právní rizikovost nesměla být  
v devadesátých letech publikována. Část z ní se potom dokonce ztratila 
a zbytek byl objeven badatelským týmem shodou náhod.

Edici obou dokumentů uvozují důkladné studie a doplňují vysvětlu-
jící komentáře a téměř dvě stě životopisných medailonků.

::: Pavel Skopal (ed.)
    Naplánovaná kinematografie 
    Český filmový průmysl 1945–1960

Kinematografie prošla v poválečném Československu dvěma význam-
nými změnami – nejprve byla v srpnu 1945 jako první průmyslové od-
větví zestátněna, poté po únorovém komunistickém převratu v roce 1948 
podřízena ideologickým cílům nového režimu. Předkládané texty na 
základě široké škály archivních materiálů zevrubně zkoumají dosud 
opomíjené období konce 40. let a let 50 z hlediska produkčních i distri-
bučních praktik. Cílem sborníku bylo přispět ke komplexnějšímu poro-
zumění tomu, za jakých podmínek byl v poválečných letech realizován 
pokus o radikálně nový model filmové kultury.
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Řada Umění je platformou různých přístupů k výtvarnému 

umění, od monografických publikací významných uměleckých 

osobností až ke knihám soustředícím se na teorii umění a na 

nové přístupy zkoumání výtvarného umění a jeho smyslu.
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::: Pavel Brodský Krása českých iluminovaných 
    rukopisů

Práce seznamuje čtenáře popularizující formou s problematikou ilumino-
vaných rukopisů českého původu. Nejde o novátorské dílo ani o vyčer-
pávající syntézu, ale o úvod do problematiky pro široký okruh zájemců. 
Její nedílnou součástí je obsáhlý obrazový doprovod. Publikace se snaží 
přiblížit čtenáři rozsáhlé a různorodé bohatství české knižní malby co 
nejvšestranněji. Neomezuje se proto na obvyklý slohový vývoj, i když  
i tato kapitola je zde samozřejmě zastoupena, ale věnuje náležitou pozor-
nost i otázkám ikonografickým, pro toto umělecké odvětví mimořádně 
závažným, stejně jako ornamentálním motivům, heraldice, způsobu prá-
ce, donátorství apod. (více na straně 53)

::: Jiří Fajt (ed.) europa Jagellonica 1386–1572.
    Umění a kultura ve střední evropě 
    za vlády Jagellonců

Výstavní katalog česko-německo-polského projektu představuje umění 
a kulturu ve střední Evropě na přelomu pozdního středověku a raného 
novověku, a to nikoliv – jako tomu bývalo doposud – v omezujícím 
národním kontextu, ale vůbec poprvé v širokých mezinárodních souvis-
lostech. Střední a středovýchodní Evropa kolem roku 1500 byla politic-
ky určena vládou litevsko-polské dynastie Jagellonců (1386–1572), jejíž 
příslušníci spravovali v postavení litevských vévodů a polských, českých 
a uherských králů rozsáhlá území rozkládající se od břehů Baltu až k Ja-
derskému a Černému moři. To je řadilo mezi teritoriálně nejmocnější 
královské rody starého kontinentu. Výstavní katalog je členěn úvodními 
statěmi, vykreslujícími nejdůležitější aspekty jagellonské politiky, jejich 
rezidence, dvorskou reprezentaci, umění a kulturu a katalogovými hesly 
představujícími široké spektrum uměleckých artefaktů, které budou v le-
tech 2012–2013 k vidění v Kutné Hoře, Varšavě a Postupimi.

::: Richard Němec
    Architektura – země – vláda. Rezidence 
    Karla iV. v Praze a zemích Koruny české

Kniha se zabývá kulturní tradicí, která tvořila základ výkonu vlády na 
územích kontrolovaných českým králem a římským císařem Karlem IV. 
Předmětem analýzy se staly hlavní královské rezidence v Čechách, re-
zidenční komplexy v Laufu v Horní Falci, v Mylau ve Fojtlandsku, na 
Ojvíně v Žitavsku a v Tangermünde v Braniborsku. Cílem práce je jejich 
zařazení do panovníkovy politické koncepce jako aktivního nástroje 
propagandy při tvorbě zemské domény a zařazení do středoevropských 
dějin architektury vůbec. Rezidenční architektura tvořila pevný rámec 
pro tematizaci zemských symbolů, a tudíž dynastické ideje, a lze ji po-
važovat za raného svědka pozvolné transformace pevnostní architektury 
v architekturu „státotvornou“.

Monografie je příspěvkem ke studiu karlovské profánní architektury, 
která se při zpětném pohledu dá zasadit do kontextu analýzy identito-
tvorné koncepce vlády, která vedla k selektivnímu propojení existující 
tradice se specifickými mocenskými ambicemi a formovala celý prostor 
České koruny.
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::: Taťána Petrasová, Roman Prahl (eds.)
     mezi mnichovem a Prahou: umění 19. století

Práce Mezi Mnichovem a Prahou: umění 19. století, která je dílem kolek-
tivu autorů vedených Taťánou Petrasovou a Romanem Prahlem, se za-
bývá jednou z evropských metropolí, které v 19. století formovaly české 
umění. Po silném vlivu Vídně, vedle Říma a před zásadním příklonem 
k Paříži oslnil Prahu příklad rychle se rozvíjejícího Mnichova, hlavní-
ho města Napoleonem I. založeného Bavorského království. Kulturní 
politika rozsáhlé podpory umění získala Mnichovu označení „město 
umění“. Tuto koncepci všestranné podpory současného umění se sna-
žila přenést Společnost vlasteneckých přátel umění, zakladatelka naší 
první veřejné obrazárny, na Prahu jako staré rezidenční město českého 
království. V devíti kapitolách je tedy podána historie uměleckých styků 
Prahy a Mnichova od počátků 19. století do prosazení secese na praž-
ských výstavách spolku Mánes v letech 1897–1902. 

::: Pavel Preiss
    Václav Vavřinec Reiner. dílo, život a doba
    malíře českého baroka

Monografie předního znalce českého a středoevropského barokního umě-
ní prof. Preisse věnovaná jednomu z nejvýznamnějších malířů této epo-
chy mnohonásobně přesahuje autorovu práci z roku 1970. Preiss chro-
nologicky a velmi detailně sleduje životní osudy a dílo Václava Vavřince 
Reinera, stejně jako dobový historický i myšlenkový kontext, z něhož 
jeho dílo vyrůstalo a těžilo, a zohledňuje moderní poznatky o tomto 
umělci. Vlastní text doprovází oddíl dokumentace, který soustřeďuje 
všechny známé archivní doklady k životu a uměleckým dílům Reinera, 
stejně jako kritický soupis malířových fresek, oltářních obrazů, olejo-
vých skic k freskám a obrazům, portrétů, kabinetních obrazů, kreseb  
a rytin vytvořených podle Reinerových předloh. V katalogu nechybí ani 
obrazy nezvěstné, neověřitelné či díla Reinerovi dříve mylně připsaná.
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Města představují v současném světě nejdůležitější místa rozhodo-

vání, produkce i spotřeby, kde se koncentruje nejen většina obyva-

telstva, ale zejména pracovních míst, služeb i zábavy. v rámci edice 

Urbanismus vycházejí knihy zaměřené na poznání života ve měs-

tech a jejich širším zázemí. texty se věnují poznání současných pro-

cesů ovlivňujících pozici měst v sídelních sítích i vnitřní prostorové 

diferenciaci čtvrtí, sousedství a míst v interdisciplinární perspektivě 

geografie, plánování, sociologie, urbanismu a dalších příbuzných 

disciplín.

::: Jana Temelová, martin Ouředníček (eds.)
    Sociální proměny pražských čtvrtí

Sborník dvanácti studií odborníků z několika akademických pracovišť, 
jehož pořadateli jsou Jana Temelová a Martin Ouředníček, je zaměřený 
na současné sociální proměny pražských čtvrtí. Hlavní město zazna-
menalo v posledních dvaceti letech demokracie a tržní ekonomiky klí-
čové změny ve vnitřní struktuře i organizaci městského prostoru, které 
sem přinesl nový institucionální, ekonomický i mezinárodní kontext 
postsocialistického období. Tyto změny formují prostředí Prahy po roce 
1990 a přinášejí jak pozitiva a nové příležitosti, tak i negativní důsledky 
a problémy. Sborník Sociální proměny pražských čtvrtí obsahuje zpra-
cování celé škály závažných témat od souvislostí populačního vývoje  
s kriminalitou a vnímání bezpečnosti v pražských čtvrtích, přes kvalitu 
života seniorů a témata spojená s životem cizinců, až po proměňující se 
význam funkce centra během dne a otázku veřejných prostor v nových 
rezidenčních čtvrtích. Texty mají jednotnou strukturu a nabízejí čtenáři 
kromě výsledků empirického výzkumu z poslední doby rovněž zasaze-
ní problémů do širšího teoretického rámce a srovnání Prahy s vývojem  
v dalších evropských městech. Sborník představuje hluboké sondy do 
různých oblastí s výraznou dynamikou sociálního prostředí v posled-
ních desetiletích.
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edice vizuální studia si klade za cíl upozornit na proměnu spo-

lečnosti textu ve společnost obrazu a tuto změnu analyzovat. 

v původním významu jsou vizuální studia univerzitní obor, 

který propojil přístupy studií kunsthistorických, filmových, me-

diálních i kulturologických. ve stejném poli se pohybuje i tato 

ediční řada s plánem přinášet jak původní studie, tak přehle-

dové texty domácích i zahraničních badatelů.
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::: Nicolas mirzoeff Úvod do vizuální kultury

Kniha pomáhá čtenáři porozumět proměnám funkce obrazu v moderní 
společnosti, především pak ukazuje její transformaci po nástupu nových 
zobrazovacích médií, jako je fotografie, film a televize či nejnověji počí-
tačová prostředí a internet. Mirzoeffova široká analýza kultury obrazu 
začíná definicí klasického perspektivního zobrazování a směřuje k tech-
nologickým způsobům tvorby obrazů, přičemž se zastavuje u zásadních 
témat – např. zkoumá otázku reprezentace, vizualizace, tělesnosti, ko-
lonizace obrazu a obrazem, simulaci (alternativní) skutečnosti, možnos-
ti vytvoření obrazové (mediální) ikony či počátky globalizace kultury 
obrazu. Kniha je psaná velmi vstřícnou formou a je vhodná jak pro stu-
denty vizuální kultury a médií, tak také pro každého čtenáře, který chce 
dnešní mediální a obrazovou společnost lépe chápat.

::: Kateřina Svatoňová Odpoutané obrazy

Kniha je zaměřena na archeologii virtuálního prostoru a putující kon-
cept „odpoutaných obrazů“, které ho zaplňují a utvářejí. „Odpoutanými 
obrazy“ jsou myšleny obrazy, které se odpoutávají od plochy, okna, rámu 
a centrální perspektivy, přesně vymezených stylových etap, diskurzu 
tradiční uměnovědy. Text zkoumá jednotlivé strategie odpoutávání ob-
razů, nejprve v české moderně přelomu 19. a 20. století, dále se zabývá 
tím, jaký vliv na zobrazování má proměna vědeckého uvažování o pro-
storu a teorie čtyřdimenzionality od počátku 20. století. Cílem knihy 
není pouze popsat historickou proměnlivost úvah o vnímání, o pojetí 
prostoru a alternativních strategií zobrazování, ale zároveň zproblemati-
zovat některé pojmy, které byly vytvořeny pro materiální dvojdimenzi-
onální obraz a začínají být pro virtuální či multimediální, vícedimenzi-
onální obraz nedostatečné.

::: erwin Panofsky
    Význam ve výtvarném umění 
   (revidované vydání)

Nově revidované vydání slavného souboru studií vlivného historika 
umění přináší nejen cenné vhledy do diskusí o dějinách umění ve stře-
dověku a v renesanci, ale je i cenným příspěvkem k dějinám idejí. Kniha 
obsahuje jak výbor z jeho slavných Studií k ikonologii a Života a umění 
Albrechta Dürera, tak i samostatně publikované statě, v nichž se auto-
rovy detailní popisy a bohatá erudice snoubí s obecným vhledem zasa-
zujícím dějiny umění do širšího proudu humanistické kultury. Vychází  
v koedici s nakladatelstvím Malvern.
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::: Libuše Heczková, martina Pachmannová,
    Petr Šámal (ed.)
    Jak odlesk měsíce v jezeře. Genderové reflexe 
    v české teorii a kritice umění, 1865–1945

Antologie dobových publicistických textů (recenzí, esejů, úvah, katalo-
gových textů či polemik) zaměřených na oblast výtvarné kultury. Edi-
toři kladli při výběru a uspořádání důraz nejen na samotnou povahu 
umění, ale také – a to především – na širší kulturní, ideologické a soci-
ální souvislosti, v nichž jsou umělecká díla produkována, prezentována 
a reflektována. Antologie je proto členěna tematicky. Jednotlivé kapitoly 
zachycují vývoj myšlení a názorů na vybrané problémy, včetně ženské-
ho uměleckého vzdělání, uměleckého průmyslu, kategorie „ženského“ 
umění, kolektivních ženských aktivit na poli výstavnictví či psychologie 
pohlaví ve vztahu k umělecké činnosti.

Antologie odkrývá dosud přehlížený rozměr české umělecké kritiky 
a ukazuje, že názory na moderní umění byly ve sledované době u nás, 
podobně jako v jiných evropských zemích, do značné míry genderově 
podmíněné.

v roce 2011 vyšla v edici entomologické klíče kniha 

Jiřího Hávy – Brouci čeledi kožojedovití
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::: Vladimír Novák
    Brouci čeledi potemníkovití (Tenebrionidae)
    střední evropy

„Brouci čeledi potemníkovití (Tenebrionidae) střední Evropy“ autora 
Vladimíra Nováka je další publikace vycházející v edici „Zoologické klí-
če“. V bohatě ilustrovaném moderním klíči s barevnými fotografiemi 
většiny druhů najde čtenář také nové informace o životě a rozšíření 
jednotlivých druhů v oblasti střední Evropy a další zajímavé informace 
o jednotlivých druzích této čeledi. Tato skupina je velmi tvarově vari-
abilní, brouci této čeledi tvoří rozmanitou skupinu s druhy štíhlými, 
protáhlými, plochými, ale i oblými a klenutými, mnohdy s podivným 
až záhadným tvarem těla, často připomínajícím druhy jiných čeledí. 
Autor v knize zpracovává tři dříve samostatné čeledi (potemníkovití, 
květomilovití a měkkokrovečníkovití), které jsou dnes dle nových pravi-
del entomologické systematiky řazeny mezi potemníkovité. Další kniha  
z řady zoologických klíčů pro začínající, amatérské, ale také profesio-
nální entomology pomůže v určování jednotlivých druhů a přiblíží svět 
této méně známé skupiny brouků.

::: Petr Zahradník
    Brouci čeledi červotočovití (Ptinidae) České 
    republiky a Slovenska

Další publikace z edice „Zoologické klíče“ umožňuje determinaci všech 
červotočů žijících v ČR a na Slovensku, a to i včetně druhů, které byly 
nalezeny v sousedních zemích a jejichž výskyt je na předmětném úze-
mí pravděpodobný. Určena je jak specialistům v daném oboru, tak  
i všem dalším zájemců, od amatérských entomologů až po žáky škol  
s hlubším zájmem o biologii. Kniha obsahuje základní informace o če-
ledi Ptinidae, určovací klíče, katalog druhů a obrázky a fotografie téměř 
všech druhů. Obdobná publikace pro daný region dosud nebyla k dis-
pozici, tato mezera je nyní zacelena.

Základní podmínkou pro studium živé přírody je správná identifika-

ce objektu zájmu. U menší části skupin živočichů, zejména u obrat-

lovců, k tomu začasto postačí atlas s popisem druhu a jeho fotogra-

fií, u naprosté většiny bezobratlých je však zapotřebí pro určování 

použít i pro začátečníky srozumitelné, zároveň však vysoce odbor-

ně a moderně zpracované klíče. Podstatnou část svazků edice bu-

dou tvořit klíče k určování hmyzu, stranou zájmu však nezůstanou 

ani ostatní skupiny bezobratlých, jakými jsou například stonožky, 

stejnonožci, mnohonožky, sekáči, štírci.
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živá a neživá příroda přináší vědecké i populárně-naučné stu-

die. Na jedné straně se zde setkáte s obory zabývajícími se or-

ganismy a vším, co s nimi souvisí, tedy od chemických dějů až 

po celé ekosystémy, na straně druhé bude předmětem zkou-

mání planeta Země od nejstarší minulosti až po její zařazení 

v rámci sluneční soustavy. Zvláštní pozornost bude věnována 

vztahům mezi organismy a jejich prostředím a vztahům orga-

nismů navzájem.
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::: milan Kodíček, Vladimír Karpenko
    Biofyzikální chemie

Biofyzikální chemie je poměrně široce definovaný obor spojující různé 
disciplíny. Vychází z fyzikální chemie, jejíž zásady aplikuje na biologic-
ké systémy, takže se kombinuje především s biochemií. Kniha je pojata 
jako základní učebnice a zahrnuje informace, které mohou posloužit 
čtenářům při dalším, hlubším studiu některých oblastí tohoto oboru. 
V jednotlivých kapitolách jsou probrány hlavní bloky fyzikální chemie, 
energetika, elektrochemie a kinetika chemických reakcí vztažené na 
problémy biochemické a biologické. Další kapitoly jsou věnovány někte-
rým důležitým metodám používaným v této oblasti výzkumu, přičemž 
jsou popsány jejich principy a možnosti použití. Kniha je určena jak 
studentům přírodovědných oborů, tak těm, kdo se chtějí blíže seznámit 
s biofyzikální chemií.

::: Jaromír Kolejka Nauka o krajině

Publikace pojednává o prostorových aspektech soudobého studia a vyu-
žívání krajiny. Přibližuje klíčové poznatky krajinářských škol Východu 
i Západu, jejich teoretické a praktické aspekty. Zvláštní pozornost je 
věnována strukturním a dynamickým stránkám krajiny a krajinných 
jednotek, jejich hierarchickému systému a příčinám vzniku krajinných 
jednotek od planetární po místní úroveň. Praktickým potřebám ma-
nagementu krajiny jsou věnovány dodatky popisující procesy tvorby 
krajinných map různého rozlišení, historických změn využití krajiny, 
ekologické stabilizace, optimalizace využívání a hodnocení přírodních 
rizik pomocí geodat a technologií GIS.

::: Ferry Fediuk a kol.
    Hradní kámen přemyslovské doby v Čechách

Kámen a jiný stavební materiál je nedílnou součástí technické, řemeslné 
i obchodní historie každé lokality. Tato kniha se v obecné části věnu-
je kameni, jeho minerálním složkám, vlastnostem, využití, zpracování  
a rozšíření v Čechách. Ve speciální části je zpracováno 50 hradních ob-
jektů přemyslovské doby. Vedle stručného historického popisu zde čte-
nář nalezne mikroskopický a makroskopický rozbor stavebních kamenů 
příslušného hradu, doplněný řadou barevných mikrofotografií, nákresů 
výbrusů i kreseb popisovaných objektů. Slovníček základních geolo-
gických, archeologických a stavebních pojmů umožňuje, aby se v knize 
lépe orientoval i laický čtenář.
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