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jsem velmi rád, že Vás mohu opět pozdravit právě ve 

chvíli, kdy držíte v rukou nový ediční plán Naklada-

telství Academia. V letošním roce nás čeká s největší 

pravděpodobností  zvýšení DPH nejen na knihy, ale 

i na další služby a výrobky spojené s vědou a kulturou.

Rovněž nás zřejmě čeká rozvoj vydávání a prodeje 

elektronických knih, které jistě budou pro řadu z Vás 

vítaným doplňkem ke knize klasické. Osobně se domní-

vám, že papírová kniha přežije, neboť něco, co funguje 

několik století bezchybně, aniž by to potřebovalo ja-

koukoliv technologickou úpravu, jistě bude bezchybně 

fungovat dále. Vedle knihy klasické bude existovat 

kniha elektronická, pro někoho zajímavější, pro ně-

koho méně zajímavá, ale jistě další šance, jak naučit co 

nejvíce lidí vnímat psané slovo a informaci v něm obsa-

ženou.Věřím, že si knižní trh díky Vám čtenářům poradí 

jak s daňovou zátěží, tak s novými technologiemi. 

Dovolte, abych poděkoval všem svým spolupracovní-

kům, autorům, překladatelům, grafikům, bez kterých 

by knihy Nakladatelství Academia neexistovaly. Pře-

devším ale děkuji Vám, vážení a milí čtenáři, že jste 

našim knihám věrni. 

Vážení a milí čtenáři,

Přeji Vám čas a klid na četbu.

Jiří Padevět 
ředitel Nakladatelství Academia
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William SHAKESPEARE: DÍLO
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Vydání kompletního díla Williama Shakespeara v Nakla-

datelství Academia je mimořádnou kulturní událostí hned 

z několika důvodů. Tím prvním je pochopitelně to, že se čes-

kému čtenáři dostává do rukou poprvé celek Shakespearovy 

tvorby, tedy nejen všechny jeho divadelní hry a sonety, ale též 

jeho další, dosud nevydané básnické skladby, především 

umělecky mimořádně působivé Znásilnění Lukrécie a Venuše 

a Adonis, stejně jako díla apokryfní a sporná. Je tak poprvé 

možné skutečně docenit rozpětí celého Shakespearova díla, 

jeho mnohotvárnost, plasticitu, ale i provázanost. 

Druhým důvodem je jednota překladu Shakespearova díla, 

která je daná osobností překladatele, prof. Martina Hilského. 

Jeho shakespearovská erudice jde daleko za čistě filologickou 

akribii, o čemž přesvědčil kulturní veřejnost svou knihou studií 

o každé Shakespearově hře a básni Shakespeare a jeviště svět 

(Academia 2010), která je – i ve světovém kontextu – unikát-

ním pandánem k jeho překladu. Hilského překlad je ale dílem 

nejen špičkového anglisty-filologa a znalce anglické renesance, 

ale též vynikajícího češtináře, jehož smysl pro odstínění jed-

notlivých stylistických rovin, jazykový humor a sílu výrazu uka-

zuje Shakespearovo dílo v jeho jazykovém bohatství a plnosti. 

Jednotlivé části kompletního díla, ačkoli už mnohdy vyšly 

dříve, byly pro toto nové vydání znovu zrevidovány a dopra-

covány, a představují tak zatím poslední stupeň českého 

shakespearovského překládání.

Třetím důvodem je fyzická podoba kompletního díla, totiž 

vydání celého Shakespeara v jednom svazku. Díky kvalitní 

a čisté typografii není jednosvazkové vydání – vycházející 

vstříc požadavkům odborné edice, tj. používající např. číslování 

veršů – na úkor čitelnosti a přehlednosti. Překlad je navíc 

doplněn úvodní obsáhlou životopisnou studií autora a zá-

věrečnými rejstříky postav, mluvícími jmény, chronologií díla 

a základní literaturou. Ve svém celku tak tato jediná kniha 

představuje skutečnou shakespearovskou bibli, zahrnující vše 

potřebné k plnému poznání klíčové postavy světové litera-

tury a kultury.

Další důvody, a není pochyb o tom, že jich je ještě řada, už ale 

necháváme na laskavém čtenáři, kterého tímto zveme do 

fascinujícího světa díla Williama Shakespeara.
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Slavnostní představení knihy proběhne 

v sobotu 14. května 2011 od 14 hodin 

na veletrhu Svět knihy Praha 2011 

v Komorním salonku.

 

Vydání knihy je spojeno se spuštěním 

webových stránek 

www.shakespeare-academia.cz.

Kniha vychází v plátěné vazbě 
a stříbrném kartonovém 

pouzdru. 

Můžete ji také objednat  
v exkluzivní ručně vyrobené 

kožené vazbě.



Nakladatelství Academia on-line
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WWW.IVANKRAUS.CZ – WEBOVÉ STRÁNKY VĚNOVANÉ SPISOVATELI IVANU KRAUSOVI

WWW.IVANKLIMA.CZ – WEBOVÉ STRÁNKY VĚNOVANÉ SPISOVATELI IVANU KLÍMOVI



WWW.HORADUSE.CZ – WEBOVÉ STRÁNKY VĚNOVANÉ KNIZE HORA DUŠE

E-SHOP WWW.ACADEMIAKNIHY.CZ – NABÍZÍME KNIHY VŠECH DOBRÝCH 

NAKLADATELŮ SE SLEVOU AŽ 15 %
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CTIBOR BEZDĚK

JAK RÁD JSEM ŽIL 

Kniha memoárů zprostředkovává sugestivní pohled na svět konce 

19. a začátku 20. století očima Ctibora Bezděka (1872–1956), ro-

dáka z Podivína na Moravě, lékaře a spisovatele. Medicínu studoval 

ve Vídni, kde se seznámil se svou ruskou manželkou, pět let sloužil 

u rakousko-uherského námořnictva na Jadranu, lékařskou praxi měl 

mj. ve Ždánicích na Moravě, v hornorakouských lázních Bad Hall 

nebo na soukromých klinikách v Moskvě v letech 1908–1910, kdy 

také jeho vzpomínky končí. Na pozadí jeho barvitých životních osudů 

defilují překotné události i myšlenkové proudy oné doby.

Lidská paměť je velmi spolehlivá věc. Uchovává si vzpomínky na události, které jsme 

prožili, a navléká si je na dlouhou šňůru našeho vlastního sebepoznání, takže jednou, až 

zestárneme, budeme moci s klidným svědomím říci: „Poslouchejte, děti, tak takhle to 

vlastně se mnou bylo…“ Má-li směřování našich osudů vůbec nějaký smysl, hlídá nám 

jej naše paměť…

Lidská paměť je velmi nespolehlivá věc. I pro ni platí ono známé rčení „sejde z očí, sejde 

z mysli“, velmi ráda retušuje obraz minulosti, aby byl pro nás příznivější, a po nějakém 

čase podléhá mediálním vlivům. Někteří vojáci bojující v druhé světové válce časem 

zapomněli na svá vlastní hrdinství natolik, že po čtyřiceti letech odříkali reportérům jako 

svůj příběh obsah filmu, který byl o nich mezitím natočen.

Lidská paměť je velmi milosrdná věc. Jsou okamžiky, kdy spolehlivě vytěsní všechny 

křivdy a utrpení, aby nám ve vzpomínce nabídla povzbudivý a harmonický obraz doby, 

v níž jsme se společně se svými blízkými těšili pohodě a měli se vzájemně rádi. Nepo-

horšujme se nad tím; vždyť idyla našeho dětství je obrazem, z něhož spolehlivě čerpáme 

sílu proti zlhostejnění a nečekaným turbulencím.

Lidská paměť je velmi nemilosrdná věc. Jsou chvíle, v nichž se i po desetiletích rozpo-

mene do nejmenších detailů na tváře a skutky vrahů, kterým jsme jen o vlas unikli, či na 

nenávistnou slinu, kterou po nás někdo plivnul. Ano, v jistém smyslu platí ono lakonické 

konstatování, že kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat.

Toho všeho si je vědomo Nakladatelství Academia, když čtenářům nabízí v edici Paměť 

memoárově laděné texty nejen významných českých vědců, ale i dalších zajímavých lidí, 

jejichž osudy dobře charakterizují pohnutou dobu 20. století; řada je zpestřena i živo-

topisnými monografiemi a edicemi korespondence. A tak se nám v ní představují fyzici 

i historici, spisovatelé i policisté, civilisté i vojáci, vězňové nacistických i komunistických 

kriminálů, lidé, s nimiž osud zamával už v raném věku, i lidé, kteří život strávili v poklidné 

práci ve své laboratoři. Jejich knihy je dobré číst, protože jejich paměť je i naší pamětí.

PhDr. Antonín Kostlán, CSc.

speci kace: 130 × 200, vázaná; partnerem edice je GALERIE KODLfi 110 × 153 nebo 

edice PAMĚŤ

PŘIPRAVUJEME
Další informace o připravovaných titulech na 

www.academia.cz/edice/pamet.html
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PAVEL KOHOUT 

MŮJ ŽIVOT S HITLEREM, STALINEM A HAVLEM 

GOLO MANN

VZPOMÍNKY A MYŠLENKY 
Mládí v Německu 

Zatím poslední, čtvrtá část memoárománů Pavla Kohouta vychází 

poprvé vtomto svazku pod názvem Předběžná bilance. Je to kapitola roz-

sahem nejmenší, ale z hlediska čtenářů, kteří už možná některou ze 

vzpomínkových knih přečetli, možná nejdůležitější: autor nás vede 

svým životem až do dnešních dnů a nevyhýbá se kontroverzním otáz-

kám – a jako by je od čtenářů očekával, rovnou na ně po svém odpo-

vídá. Všichni, kdo byli dosud k životním postojům Pavla Kohouta 

rezervovaní, by si měli Život s Hitlerem, Stalinem a Havlem přečíst. Mohli 

by být překvapeni, s jakou otevřeností a snahou vyrovnat se s vlastními 

omyly a pochybeními se autor dává publiku v plen... Ano, je v tom 

i dovednost úspěšného dramatika, spisovatele a poválečného proslu-

lého mládežnického poety, který ví, jak čtenáře či diváka zaujmout, ale 

je tam ještě něco navíc: úzkostlivá snaha nesvalovat vinu za své činy 

apostoje na někoho či něco jiného. 

Golo Mann (1909–1994) se ve svých vzpomínkách omezuje takřka 

výlučně na prvních třicet let svého života před emigrací z Německa 

roku 1939, tedy na období dětství a dospívání. Jeho myšlení a vnímání 

dobové situace v Německu je dokumentováno častými citacemi z jeho 

chlapeckých a studentských deníků. Ty jsou ale zároveň součástí textu, 

psaného se značným časovým odstupem významným spisovatelem, 

historikem a publicistou. Záznamy mladého příslušníka socialistické 

mládeže jsou tak doplňovány a komentovány z perspektivy dospělého 

muže, který se mimo jiné v roce 1980 podílel na volební kampani ba-

vorského křesťanského politika Franze Josefa Strausse. V neposlední 

řadě i z tohoto důvodu je kniha zajímavým pramenem pro každého, 

kdo se zajímá o kulturní situaci v Německu před druhou světovou vál-

kou obecně či o rodinnou historii rodiny Mannových zvláště. 

JOSEPH ROTH  

FILIÁLKA PEKLA NA ZEMI

Filiálkou pekla na zemi nazval rakouský spisovatel a berlínský žur-

nalista Joseph Roth (1894–1939) třetí říši. Původem Žid, vyznáním 

katolík a v psaní přesný kritik nacismu odešel z Německa v roce 1933 

do exilu v Paříži. Výbor z tehdejších Rothových dopisů Stefanu Zwei-

govi, některých nezveřejněných rukopisů a zejména článků, jež vy-

cházely v pařížských, ale i pražských novinách v letech 1933 až 1939, 

spojuje pronikavý styl. Autor jím odkrývá nacistické praktiky na poli 

kulturním a duchovním, vysmívá se nacistické mytologii a jazyku, 

jasně pojmenovává jejich smysl a předpovídá budoucí vývoj. Jako 

protiváhu antisemitské, antikřesťanské a protikulturní politiky klade 

Roth jména a díla svých předchůdců a současníků – německy píší-

cích spisovatelů evropského ducha od Petera Altenberga přes Manny 

až po Stefana Zweiga. 

EDICE PAMĚŤ 9



JEAN-PAUL SARTRE

SEŠITY Z PODIVNÉ VÁLKY (září 1939–březen 1940)

CIOMA SCHÖNHAUS 

PADĚLATEL
Neuvěřitelný příběh židovského grafika ve válečném Berlíně  

Jen několik dnů po mobilizaci Francie v září 1939 nastoupil fran-

couzský intelektuál Jean-Paul Sartre, nemilitantní muž a filozof s hlu-

bokým vztahem k německé kultuře, vojenskou službu u meteoro-

logické jednotky v alsaském městečku Marmoutier. „Podivná válka“, 

jak ji sám ve své situaci nazývá, i jeho místo v ní dávají postupně 

vzniknout budoucí deníkové knize Sešity z podivné války, zahrnující 

autorovy úvahy, prožitky, charakteristiky místa, lidí, času, událostí 

i přečtených knih, a to až do března 1940. Výtečná editorská práce 

autorů z okruhu nakladatelství Gallimard z devadesátých let tak 

nyní umožní i českým čtenářům impozantní návrat do nitra filozofa, 

který podstatně ovlivnil intelektuální dění ve 20. století. Má tento 

návrat smysl na počátku neoliberálního 21. století, jež si oblíbilo jiné 

autory a jiné přístupy k výkladu světa? Na to odpovídá Naklada-

telství Academia jednoznačně vydáním díla, jehož překladu se ujal 

Michal Novotný. A navíc: bez znalosti Sartrova způsobu myšlení 

nevíme nic o duchovních kořenech naší doby.

Cioma Schönhaus, narozený v roce 1922 v Berlíně, byl synem rus-

kých emigrantů židovského původu. V letech 1942–1943 pobýval se 

změněnými identitami ilegálně v nacisty ovládaném Berlíně a rafino-

vaně falzifikovanými dokumenty dopomohl stovkám pronásledova-

ných lidí, bez jeho pomoci s největší pravděpodobností odsouzených 

k smrti, k útěku do zahraničí. Posléze byl sám intenzivně hledán 

gestapem a 3. října 1943 utekl s využitím vlastnoručně padělaných 

dokumentů na kole do Švýcarska, kde později vystudoval grafiku, 

germanistiku a psychologii a založil vlastní ateliér pro grafiku a ko-

munikaci. Ve své vzpomínkové knize, přeložené již do několika jazy-

ků, vypráví tento „zachráněný zachránce“ se smyslem pro sebeironii 

poutavé, často až neuvěřitelně znějící příběhy z doby svého pohnu-

tého života v národněsocialistickém Berlíně.

JIŽ VYŠLO
Více informací o vydaných titulech na 

www.academia.cz/edice/pamet.html

ISBN 978-80-200-1697-3

 536 str., 395 Kč 

EDICE PAMĚŤ
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ISBN 978-80-200-1757-4
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ISBN 978-80-200-1587-7
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 440 str., 495 Kč 
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ISBN 978-80-200-1805-2
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ISBN 978-80-200-1706-2

 96 str., 145 Kč 

ISBN 978-80-200-1563-1

 536 str., 650 Kč 

ISBN 978-80-200-1711-6

 496 str., 355 Kč 

ISBN 978-80-200-1606-5

 584 str., 540 Kč 

ISBN 978-80-200-1511-2

 202 str., 225 Kč 

ISBN 978-80-200-1710-9

 444 str., 395 Kč 

ISBN 978-80-200-1813-7

 488 str., 395 Kč 

ISBN 978-80-200-1799-4

 803 str., 525 Kč 
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řada HISTORIE

PŘIPRAVUJEME
Další informace o připravovaných titulech na 

www.academia.cz/edice/historie.html

KAREN ARMSTRONG

VELKÁ TRANSFORMACE

Velká transformace je celkovým vylíčením doby, během níž se rodila 

náboženská víra. Je to jedna z nejoriginálnějších historických knih, 

které byly kdy napsány. Mezi roky 800–300 př. n. l. zažil svět doslova 

explozi nových náboženských koncepcí. Ale proč se právě Sokrates, 

Buddha, Konfucius, Jeremiáš a Lao-c′ – mezi jinými – objevili v roz-

pětí těchto pěti staletí? A proč si ve svých úvahách o lidstvu byli tolik 

podobní? Karen Armstrongová v knize Velká transformace zkoumá 

toto fenomenální období i různá pojítka mezi tehdejší rozmanitou 

skupinkou filozofů, mystiků a teologů. Její pozoruhodná kniha v da-

ném tématu proniká skutečně do hloubky.

Ediční řada Historie, již vydává nakladatelství Academia, je koncipována neobyčejně 

široce. Jedním dechem dodávám, že to není nikterak ke škodě věci. Obsahuje totiž 

jak díla klasická, jejichž badatelský přínos prověřil čas, tak aktuální práce součas-

ných historiků, zahraničních i domácích. Mezi publikace prvního typu patří například 

slavná kniha Josefa Pekaře Valdštejn, která sice byla přepracována v roce 1934, avšak 

dosud představuje jeden ze stěžejních příspěvků ke klíčové otázce třicetileté války, či 

rozměrné dílo již zesnulého třebíčského rodáka Bertholda Waldsteina-Wartenberga 

Řád johanitů ve středověku, plasticky zachycující každodennost rytířského řeholního 

společenství. Je logické, že doslovy renomovaných současných vědců (v prvním pří-

padě Antonína Kostlána, v druhém pak Libora Jana) upozorňují na již zastaralé 

poznatky či překonané interpretace. Svým způsobem se mezi klasiky řadí též knížka 

proslulého francouzského medievisty Jeana-Clauda Schmitta Svatý chrt, skvělá ukázka 

využití interdisciplinárního přístupu k zajímavé, byť zdánlivě okrajové látce. Naproti 

tomu spíše sociologicko-politicky laděná analýza Logika terorismu z pera španělského 

autora Luise da la Corte Ibaneze zkoumá závažný a bolestný fenomén naší současnosti.

Při pohledu na dosud vydané i plánované tituly zájemce snadno zjistí, že edice klade 

důraz na biografie velkých a rozporuplných osobností ze světa politiky i umění 

(Alexandr Makedonský, Kateřina Medicejská, Olga Čechovová, Claus Schenk von 

Stauffenberg, Václav Talich), nevyhýbá se však ani vzpomínkám (opětovné vydání 

Pamětí Edvarda Beneše) i stále diskutovaným a ožehavým otázkám (česko-německé 

soužití). Její hlavní přínos vedle zpřístupňování pozapomenuté historické klasiky 

spatřuji nicméně v prezentaci textů špičkových zahraničních historiků. Mezi ně 

nesporně patří i provokující a provokativní Niall Ferguson (Válka světa). 

prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.

specifikace: 130 × 200 nebo 160 × 240, vázaná s přebalem
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CHRIS BELLAMY 

ABSOLUTNÍ VÁLKA
Sovětský svaz za druhé světové války

PAUL CARTLEDGE

SPARTA

ROBERT CONQUEST 

VELKÝ TEROR 

Ve své vynikající práci, v níž zúročil deset let výzkumu, líčí Chris 

Bellamy v jednom svazku dějiny největšího a nejstrašnějšího konfliktu. 

Druhou světovou válku lze označit za absolutní, protože obě strany 

usilovaly o naprosté vyhlazení svého protivníka. Obě hodily za hlavu 

téměř všechny běžné zábrany, tradičně působící v konfliktech mezi 

takzvanými civilizovanými národy. Bellamy vypráví příběh jak ze so-

větské, tak z německé strany a nevynechává ani dlouhé období od 

srpna 1939 do června 1941, kdy byly Německo a Sovětský svaz spo-

jenci. Autor čerpá z bohatého pramenného fondu, zpřístupněné-

ho po zhroucení Sovětského svazu. Díky hlubokému pochopení vojen-

sko-politické strategie a živému líčení má Absolutní válka aspirace stát se 

základními dějinami tohoto nejkrutějšího konfliktu. Kniha získala ve 

Velké Británii v roce 2008 cenu RUSI (The Royal United Services Insti-

tute) za vojenskou literaturu.

Kniha profesora historie na univerzitě v Cambridgi, jehož životopis 

Alexandra Velikého znají i čeští čtenáři (Academia 2007), podává 

poutavý výklad dějin mocného řeckého státu, který díky své neoby-

čejné vojenské 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 

Leonida 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 Athé-

nami vyhrotily v peloponnéskou válku. V následujících stoletích vliv 

a moc Sparty postupně klesaly.

Dvacáté století bohužel velmi pronikavě odhalilo, čeho je člověk 

schopen – a také kolik toho někdy dokáže vydržet. Toto smutné poz-

nání nám „zajistily“ dva totalitní systémy, Hitlerovo nacistické Ně-

mecko a Stalinův Sovětský svaz. Robert Conquest se ve své knize věnu-

je právě paranoidnímu Stalinovi, který vládl impériu na Východě. 

Státu, kde byly přeplněné věznice, v nichž ti, kteří se něčím provinili, 

byli výjimkami. Státu, kde byli schopni odsoudit člověka za to, že 

spáchal sebevraždu. Státu, kde ti, kdo mučili, byli později mučeni, 

kde ti, kteří zabíjeli, byli později také zabiti – aniž by to ovšem 

znamenalo spravedlivý trest či odplatu.

ŘADA HISTORIE14



LUCIE KOSTRBOVÁ  

MEZI PRAHOU A VÍDNÍ
Česká a vídeňská literární moderna na konci 19. století

JAROSLAV PÁNEK

VILÉM Z ROŽMBERKA
Politik smíru

IVO PEJČOCH 

FAŠISMUS V ČESKÝCH ZEMÍCH
Fašistické a nacionálněsocialistické strany a hnutí v Čechách 

a na Moravě 1922–1945

Monografie Mezi Prahou a Vídní ve třech kapitolách analyzuje kon-

textuální předpoklady, povahu a význam vztahů mezi utvářející se 

českou a vídeňskou literární modernou devadesátých let 19. století. 

Zaměřuje se především na rakouského spisovatele a kritika  Herman-

na Bahra a českého básníka J. S. Machara, důležité iniciátory vzájem-

né literární výměny, akcentuje však i odlišnost a nezávislost obou 

moderních hnutí. 

Kniha sleduje životní dráhu Viléma z Rožmberka, jeho zápasy s od-

půrci i jeho osobní drama, které spočívalo v neschopnosti zplodit 

s některou ze čtyř manželek potomka a nakonec i v nesmírném za-

dlužení rodového majetku. Rozpor mezi vnějšími úspěchy a mezi-

národním věhlasem na jedné straně a osobní tragédií na straně druhé 

tvoří psychologicky podloženou dramatickou pružinu celé knihy. 

Výklad je zarámován výhledy do zemí střední a jižní Evropy, jak je 

zprostředkovaly Vilémovy časté cesty, válečné výpravy a diplomatické 

mise. Cílem publikace je podat mnohostranný portrét vynikajícího 

politika na pozadí předbělohorského českého státu a renesanční 

Evropy.

Kniha se zabývá historií krajně pravicových politických subjektů 

v Čechách a na Moravě v období od počátku dvacátých let do konce 

druhé světové války. V úvodní části je popsán vznik fašismu v Itálii 

a nacionálního socialismu v Německu. Další kapitoly se zabývají 

jednotlivými politickými stranami, které se k těmto ideologiím hlá-

sily a které působily v letech první republiky a protektorátu. Líčení 

vývoje těchto subjektů postupuje chronologicky, značný prostor je 

věnován takzvanému židenickému puči, jedinému pokusu extre-

mistů o násilný státní převrat za éry demokratického Českosloven-

ska. Formace, působící v letech protektorátu, ve většině případů 

kolaborovaly s okupačním nacistickým režimem a publikace se zamě-

řuje i na tento fenomén. 

ŘADA HISTORIE 15



VIRGINIA SMITHOVÁ

DĚJINY ČISTOTY A OSOBNÍ HYGIENY

Britská historička podává ve své knize celistvý pohled na vývoj hygieny 

a péče o zdraví v dějinách, od starověku až do současnosti. Zabývá se 

nejenom prostředky a zařízeními, jichž lidé užívali a které samo-

zřejmě procházely dlouhým technickým vývojem, ale především 

postojem, jaký lidé k hygieně a péči o čistotu a zdraví v různých histo-

rických obdobích zaujímali. Věnuje se také otázce, jaké okolnosti 

tento postoj – a hlavně jeho proměny – ovlivňovaly a jak se chápání 

hygieny a péče o čistotu projevovalo i v dalších oblastech života spo-

lečnosti i jednotlivých lidí.

ISBN 978-80-200-1857-1

 912 str., 795 Kč 

ISBN 978-80-200-1872-4

 504 str., 455 Kč 
ISBN 978-80-200-1858-8

 360 str., 450 Kč 

ISBN 978-80-200-1856-4

 728 str., 655 Kč 

ISBN 978-80-200-1809-0

 532 str., 555 Kč 

JIŽ VYŠLO
Více informací o vydaných titulech na 

www.academia.cz/edice/historie.html

ISBN 978-80-200-1795-6

 736 str., 695 Kč 

ŘADA HISTORIE

OCENĚNÍ
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ISBN 978-80-200-1793-2

 1280 str., 595 Kč 

ISBN 978-80-200-1843-4

 140 str., 225 Kč 

ISBN 978-80-200-1780-2

 352 str., 330 Kč 

ISBN 978-80-200-1791-8

 1876 str., 750 Kč 

ISBN 978-80-200-1782-6

 334 str., 395 Kč 

ŘADA HISTORIE

Magnesia Litera za rok 2010

Nominace v kategorii 

Litera za literaturu faktu

Ceny Nakladatelství Academia 

za rok 2010

Cena poroty 

ISBN 978-80-200-1724-6

 322 str., 335 Kč 
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edice GALILEO

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 ener-

gie a jejích přeměnách v jiné formy, o entropii, volné energii i nedo-

sažitelnosti absolutní (termodynamické) nuly. S pomocí těchto 

zákonů dochází k neodvratitelnému závěru, že vesmír musí jednoho 

dne zemřít.

Edice Galileo, v jejímž rámci již vyšlo či v nejbližší době vyjít má už 32 knih, tvoří 

vlastně páteř ediční činnosti našeho nejprestižnějšího vědeckého nakladatelství 

Academia. Název nebyl volen náhodou – ediční řada přináší knihy renomovaných 

českých i zahraničních autorů, týkající se přírodních věd a jejich vlivu na směřování 

naší civilizace v nejširším slova smyslu. Podobně jako někdejší Galileovy objevy 

otřásly myšlenkovým světem raně novověké Evropy, mají objevy přírodních věd 

obecně své společenské dopady, tu převratné, tu plíživé. Rudý posuv i sociální život 

mravenců se stávají velmi brzy z akademické libůstky čímsi, co může změnit prisma 

nazírání na lidský i mimolidský svět, kolem zdánlivých okrajovostí se mohou 

rozpoutat rozsáhlé diskuse, emoce i nevole – pomysleme jen na kardinály, kteří 

se kdysi odmítali podívat dalekohledem na Galileem objevené Jupiterovy měsíce. 

Z tohoto důvodu se řada knih této edice pohybuje na pomezí věd přírodních 

a společenských a tematická šíře se táhne od biologie, klimatologie přes matematiku, 

fyziku až po filozofii, ekologii a medicínu. Svět i člověk je ostatně jeden a rozdělení 

jeho poznání na jednotlivé disciplíny je spíše věcí konvence a metodologicko-

organizačních záležitostí. Je to právě edice Galileo, která by měla pro naši vzdělanou 

veřejnost zprostředkovat tento plastický pohled na „drama světa“ a dobrodružství 

jeho poznání.

prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.

specifikace: 130 × 200, vázaná s přebalem

PŘIPRAVUJEME
Další informace o připravovaných titulech na 

www.academia.cz/edice/galileo.html
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ANN GIBBONSOVÁ

PRVNÍ LIDÉ

STANISLAV KOMÁREK

OCHLUPENÍ BLIŽNÍ 
Zvířata v kulturních kontextech

IVO KRAUS

FYZIKOVÉ VE SLUŽBÁCH PRŮMYSLOVÉ REVOLUCE

Ann Gibbonsová, která už více než deset let píše o evoluci člověka 

pro časopis Science, je autorkou čtivé a dynamické knihy o hledání 

„spojovacího článku“ mezi lidoopy a lidmi. Přední mezinárodní tý-

my složené z nejlepších paleoantropologů  pátrají v africké poušti 

po pozůstatcích nejstarších hominidů. Kdo z nich uspěje? Kniha 

První lidé nabízí pohled do terénu, ale přináší i osobní příběhy „lovců 

zkamenělin“, jejichž vysoké vědecké ambice a vzájemná rivalita je 

ženou k dalším a dalším novým objevům.

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 obětí, domestikační pro-

cesy a fenomén chovatelství, ochrana zvířat a ochrana druhů, užití 

zvířat v medicínských výzkumech a jako modelu pro chování a fun-

gování lidí a další jednotlivé facie vztahu člověk–zvíře. Jsou zvířata 

divé bestie, ochlupení bližní, či bezduché automaty?

Kniha je souborem 56 medailonů osobností exaktních věd, díky 

nimž došlo v Evropě od poloviny 18. do konce 19. století k pře-

vratným změnám v nejrůznějších oblastech průmyslu. Čtenář se 

dozví, jakou měli hrdinové jednotlivých příběhů národnost, rodin-

né zázemí, kde získali vzdělání a za co jim vděčíme. V roce 1922 Albert 

Einstein napsal: „Vědeckým poznatkům se dá jistě porozumět i bez 

znalosti individuálního vývoje těch, kdo je odhalili. Jednotlivé kroky 

však při takovém objektivním vylíčení vypadají jako náhodné. 

Pochopení, jak byly možné, ba nutné, získá člověk teprve sledo-

váním duševního vývoje jednotlivců, kteří měli na vývoji vědy roz-

hodující účast.“ To je také jedním z důvodů, proč tato kniha vznikla. 

Druhým je hledání odpovědi na otázku, jakou úlohu v tomto období 

sehrála fyzika, nebo naopak, jak průmysl prospěl fyzice. 

EDICE GALILEO 19



NICK LANE 

SÍLA, POHLAVÍ A SEBEVRAŽDA

MARIA OSSOWSKA

MĚŠŤANSKÁ MORÁLKA

KAREL PACNER

ČEŠI V KOSMU

Nebýt mitochondrií, prý bychom možná ještě byli jednobuněčné 

bakterie... Každopádně bychom bez nich neměli dvě odlišná po-

hlaví, stárnutí ani klimakterium. Fascinující a inspirující kniha Nicka 

Lanea v sobě spojuje nejnovější výsledky výzkumu se svěžím, popu-

larizujícím stylem, díky kterému se věda stává lákavým dobrodruž-

stvím.

Klasické dílo polské sociologie a etiky z roku 1956 (angl. vydání 1986). 

Analýzu několika evropských podob měšťanské morálky autorka 

otvírá shrnutím nepříliš vybíravé kritiky „měšťáka“, 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 ně-

mecké společnosti v rozmezí několika staletí  nachází hodnoty a nor-

my skutečných i přisuzovaných rysů měšťanské kultury a morálky 

a hledá jejich vzájemné souvislosti. Zvláštní pozornost věnovala 

i jednotlivým ctnostem, jako je šetrnost či závist, jejichž kořeny vysle-

dovala až u řeckých bohů. Kniha je ceněna zejména pro inspirativní 

a originální pohled na L. B. Albertiho, Volneye či legendárního Ro-

binsona Crusoea z pera Daniela Defoea a pro polemiku s Maxem 

Weberem o vztahu ducha kapitalismu a protestantské etiky.  

Přestože je Česko malá země v srdci Evropy, vyslala jako třetí stát 

(tehdy ještě Československo) na světě svého reprezentanta do ves-

míru. Za „Čechy v kosmu“  lze však v širším měřítku považovat i mno-

ho dalších pracovníků v nejrůznějších oborech, kteří se tematikou 

vesmíru zabývali. Jejich životním osudům a práci je věnována tato 

kniha.
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PETER J. RICHERSON, ROBERT BOYD 

V GENECH NENÍ VŠECHNO

MICHAEL RUSE

CHARLES DARWIN

Lidstvo je v přírodním světě zvláštním jevem. Zatímco se lidé ve 

všech směrech podobají ostatním zvířatům, jejich chování je od-

lišné. 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 živoči-

chů větší, složitější a více mezi sebou spolupracují. Kniha nabízí 

radikální pohled na evoluci lidstva a naznačuje, že naše ekologická 

dominance a sociální systém pramení z psychiky unikátně uzpů-

sobené vzniku složité kultury. 

Charles Darwin je nejen architektem moderní evoluční biologie a je-

ho dílo O vzniku druhů je víc než jen biologickou teorií. Je to soubor 

principů, které mají obrovský dopad na zásadní filozofické otázky 

jak v oblasti vědění (epistemologii), tak v oblasti morálky (etiky) 

a náboženství. Právě touto filozofickou povahou Darwinových myš-

lenek se zabývá kniha známého odborníka na historii a filozofii 

darwinismu Michaela Ruseho.

ISBN 978-80-200-1899-1

 344 str., 355 Kč 

ISBN 978-80-200-1891-5

 360 str., 355 Kč 

ISBN 978-80-200-1860-1

 296 str., 355 Kč 

EDICE GALILEO

JIŽ VYŠLO
Více informací o vydaných titulech na 

www.academia.cz/edice/galileo.html
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ISBN 978-80-200-1730-7

 424 str., 365 Kč 

ISBN 978-80-200-1806-9

 304 str., 295 Kč 

ISBN 978-80-200-1610-2

 376 str., 295 Kč 

ISBN 978-80-200-1740-6

 428 str., 350 Kč 

ISBN 978-80-200-1825-0

 328 str., 330 Kč 

ISBN 978-80-200-1658-4

 308 str., 295 Kč 

ISBN 978-80-200-1698-0

480 str., 395 Kč 

ISBN 978-80-200-1789-5

 472 str., 395 Kč 

ISBN 978-80-200-1800-7

 368 str., 295 Kč 
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ISBN 978-80-200-1753-6

324 str., 355 Kč 

ISBN 978-80-200-1754-3

 360 str., 330 Kč 

ISBN 978-80-200-1664-5

 440 str., 330 Kč 

ISBN 978-80-200-1719-2

 432 str., 395 Kč 

ISBN 978-80-200-1715-4

 224 str., 225 Kč 

ISBN 978-80-200-1713-0

 424 str., 395 Kč 

ISBN 978-80-200-1687-4

 196 str., 225 Kč 

ISBN 978-80-200-1676-8

 488 str., 465 Kč 

ISBN 978-80-200-1714-7

 360 str., 295 Kč 
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edice EUROPA

PŘIPRAVUJEME
Další informace o připravovaných titulech na 

www.academia.cz/edice/europa.html

ROBERT CHALLE 

DENÍK Z CESTY DO VÝCHODNÍ INDIE

Robert Challe (1659–1721), teprve v relativně nedávné době „zno-

vuobjevený“ francouzský spisovatel, ale též cestovatel, kolonialista 

a obchodník, je autorem pozoruhodného cestopisu, údajné kompi-

lace tří deníků, které si psal během obchodní cesty do Indie a vý-

chodní Asie a které vyšly nedlouho po jeho smrti roku 1721. Ožívá 

v nich nejen autentický svět zámořských plaveb do exotických zemí 

a námořnická každodennost, ale obsahují i zajímavé reflexe doby a filo-

zofické a společenské úvahy. 

Europa je co do významu jednou z klíčových edic Nakladatelství Academia, alespoň 

z mého pohledu, tj. z pohledu historika a člověka, který je více než čtvrtstoletí osu-

dově svázán s akademickým prostředím. Esejistická, filozofická, odborná i beletris-

tická díla, sepsaná od časů renesance či, chcete-li, raného novověku až po 20. století, 

jež v ní doposud vyšla, i ta, jež se k vydání teprve připravují, zásadním způsobem 

ovlivnila duchovní klima starého kontinentu v době svého vzniku; stejně intenzivně 

však promlouvají i k hektickému dnešku. Spisovatelé jako Giordano Bruno, Jan Amos 

Komenský, Charles Darwin, Fjodor Michajlovič Dostojevskij, Karl Jaspers, Elias 

Canetti a další jsou přímo esenciálně spjati s tím, co bývá – v nejrůznějším slova 

smyslu – spojováno se slovy Evropa, evropský... Jejich práce navíc byly a jsou po právu 

pokládány za kontroverzní, provokativní a v jistém slova smyslu, s větší či menší nad-

sázkou řečeno, revoluční, vyvolávající, před mnoha lety i nyní, prudké spory. To je 

také jeden z hlavních důvodů, proč mají co říci i čtenářům na počátku třetího milénia 

a proč je v některých částech světa k vydání některých z nich třeba více nakladatelské 

odvahy než v době jejich vzniku. Čtěme jejich slova opakovaně a velmi, velmi pozor-

ně, protože si to zaslouží jako málokterá jiná.

doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

specifikace: 110 × 153 nebo 130 × 200, vázaná s přebalem
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FRANÇOIS-RENÉ DE CHATEAUBRIAND

PAMĚTI ZE ZÁHROBÍ 

Rozsáhlé paměti francouzského spisovatele a politika Françoise-

-Reného de Chateaubriand (1768–1848), psané postupně několik 

desetiletí, byly svým autorem předurčeny k posmrtnému publi-

kování. Mají značný význam historický, neboť autor byl přímým 

účastníkem politického i vojenského dění své doby, od pádu monar-

chie přes revoluční období, Napoleonův konzulát a císařství až k re-

stauraci Bourbonů; po červencové revoluci v roce 1830 odešel do 

ústraní. Vypovídají však také mnohé o Chateaubriandově osobním 

životě a především mají mimořádnou literární hodnotu – dnes jsou 

pokládány za nejživější součást celého Chateaubriandova díla. 

PUBLIUS VERGILIUS MARO

AENEIS

RICHARD RORTY

FILOZOFIE A ZRCADLO PŘÍRODY

Nový překlad životního díla Publia Vergilia Marona (70–19. př. n. l.), 

hrdinského eposu, který tvoří jeden z vrcholů římské literatury. Slav-

ný básník v postavě bájného Aenea  ztělesnil  římský ideál osobní do-

konalosti a epos líčící jeho dramatické osudy představuje základní 

mýtus o vzniku římského národa a říše – v proslulé podsvětní scéně je 

prorokována římská budounost a velikost až do panování císaře 

Augusta. Příběh navazuje na děj Homérovy Iliady: po dobytí Tróje 

vynesl Aeneas z hořícího města na zádech svého otce Anchísa a za-

chránil i svého syna Askania. Jeho posláním je založit jinde novou 

Tróju. 

Kniha Filozofie a zrcadlo přírody představuje Rortyho nejpropraco-

vanější výklad jeho radikální a provokativní kritiky západní filo-

zofické 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 spravovat a zároveň ztělesňovat filozofie 

samotná. Rorty nachází kořen tohoto sebepochopení filozofie v po-

jetí poznání jako přesné reprezentace a snaží se toto pojetí demas-

kovat jako sebeklamné podlehnutí vizuální metaforice zrcadlení, 

vedoucí k pojetí mysli jako průzračného zrcadla skutečnosti. 
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GEORG SIMMEL 

FILOZOFIE PENĚZ

Ke znovuobvjevení díla německého filozofa, sociologa a teoretika kul-

tury Georga Simmela (1858–1918) došlo ve druhé polovině 20. století 

díky proudům postmoderní sociologie. Bývá vyzdvihován jako první 

velký teoretik modernity a jako zakladatel esejistického stylu psaní 

v sociologii. V díle Filozofie peněz (1900) zkoumá duchovní význam 

hospodářského života. Materialistické tvrzení, že kultura vzniká 

z platných hospodářských poměrů, doplňuje Simmel důkazem, že 

ekonomická hodnocení a pohyby jsou výrazem hlubších proudů 

individuálního a společenského ducha. Simmel detailně analyzuje 

podstatu peněz jako prostředku, který poskytuje individuální svo-

bodu a nezávislost, ale zároveň své uživatele odcizuje přímým vaz-

bám materiálním, duchovním i mezilidským. 

ISBN 978-80-200-1862-5

 204 str., 250 Kč 

ISBN 978-80-200-1839-7

 588 str., 495 Kč 

ISBN 978-80-200-1905-9

 208 str., 235 Kč 

ISBN 978-80-200-1886-1

 776 str., 665 Kč 

EDICE EUROPA

JIŽ VYŠLO
Více informací o vydaných titulech na 

www.academia.cz/edice/europa.html
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ISBN 978-80-200-1759-8

 252 str., 265 Kč 

ISBN 978-80-200-1705-5

 420 str., 395 Kč 

ISBN 978-80-200-1712-3

 140 str., 180 Kč 

ISBN 978-80-200-1762-8

640 str., 495 Kč 

ISBN 978-80-200-1790-1

 368 str., 395 Kč 

ISBN 978-80-200-1455-9

 144 str., 165 Kč 

ISBN 978-80-200-1737-6

 412 str., 385 Kč 

ISBN 978-80-200-1801-4

 728 str., 595 Kč 

ISBN 978-80-200-1633-1

 296 str., 365 Kč 
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edice 21. STOLETÍ

PŘIPRAVUJEME
Další informace o připravovaných titulech na www.academia.cz/edice/21-stoleti.html

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 sta-

letou historií antisemitského předsudku, ale jen jeho posledními 

fázemi, tedy obdobím od vzniku státu Izrael do roku 2006, s dů-

razem na poslední léta. Na základě statistických údajů získaných při 

průzkumech veřejného mínění, příkladů antisemitského násilí či 

nejnovějších publikací, článků a karikatur dokazuje nejen přetrvá-

vání předsudků, ale i jejich souvislost s nejnovějšími událostmi na 

Blízkém východě. Nejde však jen o výčet příkladů antisemitismu 

posledních let, ale také o snahu analyzovat jeho příčiny a proble-

matiku spojitosti s událostmi izraelsko-arabského konfliktu.

Kdyby vám někdo řekl, že středem vesmíru je naše Země, asi byste se podivili, usoudili 

byste, že ten člověk žije v šestnáctém století. A zjistíte-li, že knihu, jejíž autor právě 

tuto tezi hlásá, zařadilo Nakladatelství Academia do edice 21. století, podivíte se 

patrně ještě víc. Ona ta teze ale není tak naivní, jak se na první pohled může zdát: 

americký historik John Lukacs své tvrzení vykládá humanisticky, nikoli astronomicky. 

A upozorňuje nás na něco, co se často pomíjí: že věda může být (a bývá) omylná a že 

čistě vědecký přístup ke světu odlidšťuje naše poznání. Říká, že věk, ve kterém jsme žili 

a ve kterém jsme se naučili myslet, končí, nebo už možná skončil. Musíme se kriticky 

zamyslet nad světem, v němž se nacházíme, a znovu uvažovat, jak se k němu stavět.

Podobně neotřelý a kritický pohled mají i další autoři, jejichž díla v edici 21. století 

vycházejí. Co je to vzdělání? Proč usilujeme o vzdělání? Abychom se lépe uplatnili ve 

světě a vydělali víc peněz? To jsou otázky, které klade rakouský myslitel Konrad Paul 

Liessman. Odpovědi jsou překvapivé a velmi kritické k dnešnímu akademickému prostředí.

Politika, globalizace, společenský řád a jeho rozvrat nebo přechod k informační 

společnosti – to jsou hlavní témata dalších svazků z této edice. A všichni autoři zkoumají 

svět kriticky, s jistými obavami a nadějemi, ale vždy s varováním: budeme-li nové jevy 

měřit starým metrem, můžeme se snadno dostat na scestí. Nepochopíme-li včas 

obrovské změny, kterými bychom mohli symbolizovat jedenadvacáté století, a nenaj-

deme-li na ně přiměřenou reakci, mohl by nás nový svět zcela odlidštit a rozdrtit. Lék 

tito myslitelé často paradoxně nacházejí v myšlenkách, které by měly být – a bývaly – 

samozřejmé, ale které jako by 20. století se svými krutými válkami a nástup věku 

bezbřehého konzumu odsunuly jako bezcennou veteš. Jenže nevrátíme-li se k nim, 

varují autoři knih z edice 21. století, může se bezcenná, konzumující a bezmyšlen-

kovitě vraždící veteš stát z nás...

Petruška Šustrová

specifikace: 145 × 180, vázaná s přebalem
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THILO SARRAZIN

NĚMECKO PÁCHÁ SEBEVRAŽDU

Ekonom, bankéř a politik Thilo Sarrazin se v této knize, která se v Ně-

mecku stala největším poválečným bestsellerem literatury faktu (pro-

dalo se jí již zhruba jeden a čtvrt milionu kusů), do hloubky a de-

tailně – v četných obecných polohách i v množství konkrétních 

ilustrací – zabývá sebedestruktivní politikou současného Německa, 

která z krátkozrakého ohledu na sociální rovnost podle jeho mínění 

devastuje školství, páchá škody na demografickém vývoji a podpo-

ruje parazitní způsob života vrstev „stranících se vzdělání“ i práce. 

Sarrazin téměř kontrapunkticky střídá zjednodušený a individuali-

zovaný (i tak ovšem ne vždy lehce stravitelný) odborný jazyk ekono-

mie a sociologie s živým, mnohdy až průzračným jazykem vyprávění 

a úvah a koření jej odpovídajícím množstvím metafor a ironie. 

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 

matně vzpomene, že to bylo dávno a daleko. A málokdo bude vědět, 

že tam od května 1994 panuje „dočasné“ příměří – ani válka, ani mír, 

stav, který 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-neskončila. Jeho Černá zahrada by mohla sloužit jako učeb-

nice 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 Sovětského svazu. Černá zahrada však zdaleka 

není suchá příručka, ale také skvěle napsaný poutavý cestopis, z ně-

hož je velmi dobře cítit, jak autor miluje Jižní Kavkaz i jeho oby-

vatele, jak jim rozumí – a jak ho trápí, že se nedokážou vymanit ze 

slepé uličky vzájemné nenávisti.

EDICE 21. STOLETÍ

ISBN 978-80-200-1881-6

 476 str., 485 Kč 

ISBN 978-80-200-1677-5

 127 str., 225 Kč 

ISBN 978-80-200-1875-5

 204 str., 295 Kč 

JIŽ VYŠLO
Více informací o vydaných titulech na www.academia.cz/edice/21-stoleti.html
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ISBN 978-80-200-1725-3

136 str., 225 Kč 

ISBN 978-80-200-1781-9

 152 str., 215 Kč 
ISBN 978-80-200-1656-0

 112 str., 215 Kč 
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ISBN 978-80-200-1852-6

 252 str., 320 Kč 

ISBN 978-80-200-1869-4

 152 str., 275 Kč 
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Konrad P. Liessmann převzal 

5. října 2010 Cenu Nadace VIZE ´97. 

V Nakladatelství Academia vyšla 

Konradu P. Liessmannovi  

kniha Teorie nevzdělanosti. 
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edice STÍNY

PŘIPRAVUJEME
Další informace o připravovaných titulech na 

www.academia.cz/edice/stiny.html

Tato edice nám systematicky připomíná dvě stránky naší existence: Na jedné straně 

skutečnost, jak píše Jehuda Bauer v Úvahách o holocaustu, že všichni lidé jsou jediný 

druh savců, který v sobě skrývá potenciální schopnost zničit vlastní druh. Je tedy 

výzvou k neustálé bdělosti před jakýmkoliv národoveckým romantismem, kterým šoa 

vždy začíná.

Na druhé straně, a to vidíme nejzřetelněji v Deníku varšavského ghetta Abrahama Lewina, 

všichni lidé, i ti, kteří jsou sužováni nemocemi, hladem, brutalitou a denně jsou 

konfrontováni se smrtí, neztrácejí nikdy naději, a to i když vědí, že brzy zemřou: chtějí 

alespoň o sobě podat zprávu, protože věří, že se z ní přeživší mohou poučit. I své smrti 

dávají znamení naděje.

Podle kabaly má člověk dvě duše: jednu animální, společnou se zvířaty, a jednu 

božskou, která ho činí člověkem a nutí ho se ptát, jako edice Stíny: Proč?

Karel Hvížďala

specifikace: 130 × 200, vázaná s přebalem

ALEXANDER SOLŽENICYN

SOUOSTROVÍ GULAG

První české úplné vydání autorova stěžejního díla, odhalujícího 

a popisujícího poměry v sovětských komunistických koncentrač-

ních táborech, které se stalo synonymem politické a lidské obžaloby 

stalinismu. Solženicyn čerpá jak z vlastních zkušeností politického 

vězně, který prošel hrůzami Gulagu, tak z dobových dokumentů 

a mnoha autentických svědectví. Osud jednoho vězně, sledovaný 

a popisovaný od zatčení po vyšetřování, soud, transport do tábora, 

i další příběhy jednotlivých vězňů pak vedou autora k úvahám o ne-

smyslné krutosti a absurditě sovětského zákonodárství a poměrů 

ve Stalinově říši.
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edice ATLASY A PRŮVODCE

PŘIPRAVUJEME
www.academia.cz/edice/atlasy-a-pruvodce.html

JAN BÍNA, JAROMÍR DEMEK

OD ROVIN K HORÁM 
Regionální geomorfologie České republiky

Krajinně pestré a rozmanité území České republiky rozdělují geo-

grafové – 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 

vymezených územních celků. Činí tak přístupnou formou a i pro po-

třeby turistů (např. výčtem rozhleden a vybraných rozhledových 

míst). Text doprovází více než 260 originálně vytvořených barev-

ných mapek a na 200 krajinných fotografií ilustrujících regionální 

ráz reliéfu našich hor, pahorkatin i nížin.

MARTIN JANOŠKA

MINERÁLNÍ PRAMENY V ČECHÁCH, NA MORAVĚ 
A VE SLEZSKU

Publikace se zabývá významnou složkou neživé přírody – mine-

rálními vodami. Přináší přehledný popis všech hlavních minerálních 

pramenů na území České republiky včetně bohaté a aktuální foto-

dokumentace. Jednotlivé prameny jsou v knize představeny z hle-

diska přírodovědného, kulturně-historického a léčebného, velký 

prostor je věnován proslulým lázeňským místům, jako jsou například 

Karlovy Vary, Mariánské a Františkovy Lázně, Luhačovice, Poděbra-

dy. Srozumitelnou a odlehčenou formou je v knize popsáno 100 

hlavních zřídelních lokalit, kromě toho čtenář objeví také mnoho 

geograficky blízkých a příbuzných minerálních pramenů menšího 

významu. Kniha přináší kompletní a aktuální přehled o stavu mine-

rálních pramenů na území ČR, což je velmi přínosné nejenom pro 

laickou veřejnost, ale také pro odborníky. Může posloužit jako prů-

vodce do přírody, inspirace k výletům a zároveň jako zdroj základ-

ních informací k dané lokalitě. Čtenářům, kteří se s tématem mine-

rálních vod setkávají poprvé, jsou určeny úvodní kapitoly, kde jsou 

objasněny základní pojmy a problémy. 

Žijeme v zemi, která je dost malá, ale také hodně bohatá místy, horninami, ptáky, 

lučními květy i tajemnými houbami. Abychom ji poznali celou, jeden život nestačí. Ale 

s krásami a bohatstvím země se to má jako s vinotékou. Není nutné ji vypít celou, stačí si 

občas vybrat jednu dobrou láhev, jednu dobrou knihu a tou se propít až na dno k fan-

tastickým křídlům nočních motýlů nebo do míst, kudy chodil Karel Hynek Mácha.

RNDr. Václav Cílek, CSc.

specifikace: 130 × 200, vázaná i brožovaná
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VLADIMÍR BRYCH, JAN RENDEK

HRADY, ZÁMKY A TVRZE JIHOČESKÉHO KRAJE

Kniha přibližuje architektonické památky Jihočeského kraje, zejména 

vrchnostenská sídla 12. až 19. století. Jejich stavební podoba a umě-

lecká výzdoba odrážejí dobové nároky a životní styl stavebníků 

a majitelů, stejně jako výtvarný názor střídajících se slohových epoch. 

Těžištěm průvodce jsou majestátní hrady a zámky Rožmberků a ostat-

ních Vítkovců, jejichž majetková základna ležela v jižních Čechách, 

ale kniha zachycuje i neobvyklé množství drobných středověkých 

tvrzí a renesančních rezidenčních dvorů. Bohatě fotograficky vyba-

vená publikace je tak důstojným příspěvkem k 400. výročí úmrtí 

Petra Voka z Rožmberka (1611).

MARTIN KOVÁŘ A KOLEKTIV

LONDÝN – KULTURNĚ-HISTORICKÝ PRŮVODCE

RADOMÍR SOCHA, VÁCLAV HÁLEK, JIŘÍ BAIER, JIŘÍ HÁK 

HOLUBINKY (RUSSULA)

Nový kulturně-historický průvodce Londýnem není v první řadě ur-

čen těm, kteří se chystají vyrazit přes Kanál poprvé, třebaže po něm 

mohou sáhnout i oni. Jedná se spíše o knížku pro ty, kteří se v britské 

metropoli alespoň částečně orientují, mají za sebou „povinné pro-

hlídky“ těch nejvýznamnějších pamětihodností, galerií a dalších 

pozoruhodných míst, a přesto mají pocit, že by chtěli o tomto městě 

vědět něco víc. A právě ono „něco navíc“ tento průvodce nabízí. Čte-

náři v knížce naleznou necelé tři desítky příběhů, jež jsou bytostnou 

součástí historie Londýna v uplynulém století, přirozeně s nezbyt-

nými přesahy do století devatenáctého, respektive jedenadvacátého, 

příběhů spojených s konkrétními místy, památkami, osobnostmi 

a zajímavostmi, jež jim řeknou o městě nad Temží více než ten nej-

lepší „bedekr“. 

Publikace představuje dosud nejkompletnější u nás vydaný přehled 

o rodu holubinek (Russula), které jsou po hřibovitých houbách u naší 

veřejnosti nejpopulárnější a nejznámější skupinou hub sbíraných pro 

kuchyňskou spotřebu. Kniha obsahuje popisy a velký počet barev-

ných fotografií téměř všech druhů holubinek rostoucích na našem 

území. Úvodní část knihy obsahuje kapitoly o historii výzkumu rodu 

u nás a ve světě, hlavní makroskopické a mikroskopické znaky, jakož 

i seznam činidel a ukázky makrochemických reakcí důležitých pro 

přesné určení jednotlivých druhů holubinek. Nechybí ani souhrnné 

údaje o době růstu a místech výskytu zástupců tohoto barevně velmi 

proměnlivého rodu hub. Speciální část knihy je tvořena barevnými 

fotografiemi a texty týkajícími se 153 druhů holubinek, včetně něk-

terých jejich významnějších forem a variet. Mezi vyobrazené druhy 

je zařazena kromě běžnějších druhů také celá řada našich vzácných 

druhů holubinek, jejichž barevné fotografie nebyly v české myko-

logické literatuře dosud publikovány. 
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ŠÁRKA VORÁČOVÁ A KOL.

ATLAS GEOMETRIE
Geometrické útvary

Kniha obsahuje soupis geometrických pojmů bohatě doplněný ilustra-

cemi a fotografiemi. Klasické i méně známé geometrické úlohy jsou 

předkládány v historických souvislostech, s důrazem na  spojení geo-

metrie s technickou praxí, uměním i s grafikou. Kniha je vhodnou po-

můckou do základních či středních škol, kde může sloužit jako zdroj 

inspirace k dalšímu studiu zajímavých částí geometrie. Podrobněji 

jsou popsány pojmy související se středoškolskou geometrií, je ukázán 

jejich význam v nejrozličnějších, mnohdy i překvapujících souvislostech.

JIŽ VYŠLO
Více informací o vydaných titulech na 

www.academia.cz/edice/atlasy-a-pruvodce.html
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řada UMĚNÍ

PŘIPRAVUJEME
Další informace o připravovaných titulech na 

www.academia.cz/edice/umeni.html

KATEŘINA HORNÍČKOVÁ, MICHAL ŠRONĚK (EDS.)

UMĚNÍ REFORMACE V ČECHÁCH (1380–1620)

Monografie, která vznikla při přípravě stejnojmenné výstavy v Císař-

ské konírně na Pražském hradě 2009/2010, je věnována tématu, 

které české dějiny umění dosud poněkud přehlížely. Soubor studií 

několika historiků umění a historiků se podrobně zabývá uměleckou 

tvorbou spjatou s protestantským vyznáním od počátků reformního 

hnutí v závěru 14. století do porážky českých stavů na Bílé hoře. 

Cenným přínosem publikace je revize všeobecně rozšířeného ná-

zoru o negativním vztahu protestantů k výtvarnému umění. Autoři 

sledují, jak umění plnilo funkci konfesijní sebeidentifikace. Publi-

kace se zabývá všemi oblastmi umění – architekturou, malířstvím, 

sochařstvím, uměleckými řemesly.

Široký oborový záběr Nakladatelství Academia by byl sotva dostačující, pokud by se 

v jeho produkci neobjevily publikace z výtvarného umění a architektury. Malířství, 

sochařství, ale i architektura či užité umění jsou citlivou matricí, která reflektuje a za-

chycuje proměny společnosti, její preference, tužby, otázky a ideály. Současné výtvarné 

a vizuální umění si udržuje schopnost, přes veškerou globalizaci a komunikační 

propojenost světa, kritického a často nezávislého přístupu ke skutečnosti a k aktuál-

ním otázkám sociálním, ekologickým, politickým či existenciálním. Výtvarné umění 

a architektura tak před námi nestojí jen jako objekt krásy, umu a zručnosti, ale také 

jako zašifrované poselství z minulosti, které se ale také obrací do budoucnosti. Jeho 

významnou esencí je tajemství. Řada Umění je platformou různých přístupů k výtvar-

nému umění, od tolik očekávaného dokončení syntézy Dějin českého výtvarného umění 

přes monografické publikace významných uměleckých osobností až ke knihám sou-

středícím se na teorii umění a na nové přístupy zkoumání výtvarného umění a jeho 

smyslu. Nakladatelství Academia vydává v této řadě reprezentativní obrazové publi-

kace, jak to ostatně odpovídá nárokům knižní prezentace výtvarného umění, často 

spojené s výstavním projektem. Jsou a budou překládány teoreticky inovativní práce 

zoblasti teorie výtvarného umění a architektury od významných zahraničních autorů. 

prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.

specifikace: 205 × 260, vázaná s přebalem
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JIŘÍ HRŮZA

SVĚT MĚST

Kniha známého historika a teoretika architektury podává syntetický 

výklad o vývoji měst, od měst velkých starověkých civilizací až do 

současnosti. Dílo je rozčleněno do oddílů vycházejících z vývojově 

a geograficky na sebe navazujících kulturních okruhů. Sleduje jak 

celý vývoj lidských sídel, doprovázející archetypální urbanistické 

principy a architektonické komponenty, tak i specifické znaky a vlast-

nosti jednotlivých měst. V popředí autorovy pozornosti je samo-

zřejmě vývoj měst na území České republiky v souvislostech střední 

Evropy a následně vývoj evropských měst, ale samostatné kapitoly 

jsou věnovány i kulturám mimoevropským, zvláště v Asii a v předko-

lumbovské Americe. Ve dvou závěrečných oddílech autor podává 

ucelený výklad o celosvětovém vývoji moderních měst a velkoměst 

od 19. století do začátku 21. století a zamýšlí se nad perspektivami 

nejbližší budoucnosti.

TAŤÁNA PETRASOVÁ (ED.)

MNICHOV–PRAHA: UMĚNÍ 19. STOLETÍ

NIKOLAJ SAVICKÝ

FRANCOUZSKÉ MODERNÍ UMĚNÍ A ČESKÁ POLITIKA 
V LETECH 1900–1939

Práce Mnichov–Praha: umění 19. století, která je dílem kolektivu autorů 

vedených Taťánou Petrasovou a Romanem Prahlem, se zabývá jed-

nou z evropských metropolí, které v 19. století formovaly české 

umění. Po silném vlivu Vídně, vedle Říma a před zásadním příklo-

nem k Paříži oslnil Prahu příklad rychle se rozvíjejícího Mnichova, 

hlavního města Napoleonem I. založeného bavorského království. 

Kulturní politika rozsáhlé podpory umění získala Mnichovu ozna-

čení „město umění“. Tuto koncepci všestranné podpory současného 

umění se snažila přenést Společnost vlasteneckých přátel umění, 

zakladatelka naší první veřejné obrazárny, na Prahu jako staré rezi-

denční město českého království. V devíti kapitolách je tedy podána 

historie uměleckých styků Prahy a Mnichova od počátků 19. století 

do prosazení secese na pražských výstavách spolku Mánes v letech 

1897–1902. 

Jak a proč se do českých veřejných uměleckých sbírek už od roku 

1902 dostávala slavná díla francouzského moderního umění? Proč 

československý stát uvolnil v roce 1923 poměrně značnou částku na 

nákup vynikající kolekce francouzského malířství a sochařství? Za 

jakých okolností získala Moderní galerie v Praze v roce 1937 legen-

dární Gauguinův obraz Bonjour, Monsieur Gauguin? Na tyto a další 

podobné otázky odpovídá na základě důkladného zkoumání archiv-

ních pramenů a obsáhlého výběru z dobové publicistiky tato kniha. 

Autor detailně, i v politických souvislostech popisuje složité osudy 

proslulých uměleckých děl české sbírky moderního francouzského 

umění. Ukazuje se, že vytvoření této sbírky bylo výsledkem šťastné 

souhry historických a politických okolností s aktivní účastí několika 

vynikajících uměleckých historiků a moderních umělců.
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JIŘÍ A. SVOBODA

POČÁTKY UMĚNÍ

IVA KNOBLOCH, RADIM VONDRÁČEK (EDS.)

DESIGN V ČESKÝCH ZEMÍCH / INSTITUCE MODERNÍHO 
DESIGNU OD KONCE 19. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI

Před 35 tisíci lety začal člověk vytvářet umění a tato kniha si klade 

otázku, jak dnes k tomuto fenoménu přistupovat. Vychází z archeolo-

gické databáze, ale využívá také analogií, evolucionistických teorií 

(kap. I) a diskutuje celou škálu hypotéz, které byly na toto téma za 

posledních 150 let vysloveny (kap. II). Ukazuje se, že dávnému umění 

porozumíme lépe, pokusíme-li se je vsadit do původních kontextů 

času, prostoru a samotného člověka – tvůrce (kap. III). Prehistorické 

umění není uniformní. Během tisíciletí prošlo vnitřním vývojem 

(kap. IV), přičemž využívalo širokou škálu materiálů a technik (kap. V). 

Ze světa zvířat vybírá jednotlivé druhy, zřejmě podle určitého klíče 

(kap. VI), zobrazuje samotného člověka (kap. VII) a některé tvary 

redukuje do podoby standardizovaných znaků (kap. VIII). V závěru 

kniha zkoumá seskupování obrazů do tematických celků – příběhů 

a posuzuje je z hlediska interpretačních modelů, které připadají 

v úvahu – magie, šamanismus, rituál a mýtus (kap. IX).  Knihu uzaví-

rá soupis hlavních nalezišť a seznam literatury. 

Publikace vznikla jako výsledek výzkumného grantu Uměleckoprů-

myslového muzea v Praze, které do svého autorského týmu zapojilo 

také externí spolupracovníky z dalších muzejních institucí a vyso-

kých škol. Představuje dějiny designu v českých zemích prostřed-

nictvím institucí, jež vývoj designu ovlivňovaly, důraz je tedy kladen 

na školy, spolky, výrobní podniky a družstva apod. Ve dvaceti kapi-

tolách jsou instituce kontextuálně vztaženy ke stylovému vývoji 

designu souběžně s periodizací dějin výtvarného umění. 

ISBN 978-80-200-1489-6

 1 600 str., 2 195 Kč 
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edice NOVOVĚK
Když před zhruba půltisíciletím vznikl pojem novověk či nová doba, jeho autorům, 

renesančním humanistům, se vše zdálo jasné: byla to právě jejich prožívaná doba, tak 

odlišná od domněle temného středověku a od vzdáleného, ale stále oslnivého 

antického starověku. Později se však obsah novověku zkomplikoval. Pro jedny posu-

zovatele představoval dějiny počínající rozšířením obzoru evropského lidstva o nové 

kontinenty, pro jiné dobu, v níž se prosadil osvícenský rozum nebo v níž převládla 

hromadná průmyslová produkce. Novověk se postupně rozpínal na několik staletí, 

což vytvářelo potřebu vytvářet nové pojmy – raný novověk, industriální a postin-

dustriální éra, soudobé dějiny či dokonce světověk…

Do tohoto periodizačního chaosu, který je navíc rozmanitě nazírán v různých kou-

tech světa, vstoupila edice Novověk a přihlásila se k triadickému pohledu na dějiny. 

Zdaleka ne jen s ohledem na tradici. Při svém založení vycházela z metodologie 

historických věd, v jejichž rámci se jako poměrně samostatné obory vyčlenily vědy 

o antickém starověku a medievistika jako bádání o středověku, zatímco období od 

přelomu 15. a 16. století až do současnosti zůstalo věrné historiografii bez pří-

vlastků. Je to doba bouřlivých proměn, v níž lze zkoumat, popisovat a vykládat dějiny 

světa jako jednoho celku, nikoli již jen jako vývoj jednotlivých, navzájem téměř 

neprovázaných makroregionů. Od propojení kontinentů přes světový obchod a svě-

tovou komunikaci až po světové války a nedílnou odpovědnost lidstva za naši pla-

netu. Novověk je dlouhý úsek dějin lidstva, v němž euroamerická civilizace prožila 

vzestupy a pády a v němž také poznala, že tu není sama, ale že se musí o místo na 

slunci dělit s ostatními civilizacemi. Novověk je doba, kterou prožíváme i my a kterou 

utvářelo nějakých patnáct až dvacet generací před námi. 

Obsáhnout tak obrovskou látku není v silách jediné knižní řady. Taková edice jako 

Novověk se však může pokusit o to, aby přiblížila alespoň některé stěžejní problémy 

a události, které tuto dlouhou periodu charakterizují. Může tak činit ve světovém, 

kontinentálním, národním nebo regionálním měřítku. Může sáhnout po pracích do-

mácích historiků či po překladech, aby českému čtenáři nastavila zrcadlo, v němž nás 

vidí zahraniční odborníci. Žánrově si může zvolit díla syntetická či analytické mono-

grafie. 

Dosavadní převaha politických dějin a tematiky 20. století zatím jen částečně odráží 

zaměření historického výzkumu u nás i v zahraničí. Edice Novověk je však v nemenší 

míře otevřena problematice kulturních, sociálních, intelektuálních a náboženských 

dějin od 16. věku do přelomu 20. a 21. století. Dalšími knihami hodlá tato tematická 

pole postupně pokrývat.

prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr. h. c.

specifikace: 130 × 200, vázaná s přebalem 

40



MARTIN KUČERA

KULTURA V ČESKÝCH DĚJINÁCH 19. STOLETÍ 
(KE ZRODU AVANTGARD)

JANA VOBECKÁ

POPULAČNÍ VÝVOJ ŽIDŮ V ČECHÁCH V 19. A V PRVNÍ 
TŘETINĚ 20. STOLETÍ

Historik Martin Kučera řeší v této monografii jednu ze základních 

otázek výzkumu národních dějin, totiž otázku dějin kultury, která 

podle jeho názoru v české vědecké literatuře dosud není adekvátně 

zpracována. Po obsáhlé první kapitole věnované metodologickým 

východiskům, jež autor nachází v synkrezi několika teoretických 

postupů (především strukturalismu a metodologie fenomenologic-

ké a sémiotické) sledují další kapitoly vývoj od kultury tzv. národ-

ního obrození až po nástup první avantgardy (expresionismu, 

kubismu aj.) před vypuknutím první světové války.

Avantgarda předznamenává nový směr, jakým se za čas budou ubírat 

mnozí. Čím byla židovská populace avantgardní? Svým stylem 

života, společenským vzestupem, úrovní porodnosti, úmrtnosti 

nebo profesní strukturou? Jak a kdy se tak stalo? Obsahem knihy je 

kritické zhodnocení dostupných datových pramenů o židovské 

populaci v Čechách z hlediska jejich věrohodnosti i z hlediska úpl-

nosti zachycení cílové populace, rozbor a analýza jednotlivých demo-

grafických jevů a procesů (porodnosti, úmrtnosti, sňatečnosti, 

rozvodovosti, přirozeného přírůstku a migrace) a jejich interpretace 

v rámci historického i společenského kontextu a se znalostí demo-

grafických zákonitostí, rozbor a analýza socioekonomického posta-

vení Židů v Čechách a jejich příspěvku domácímu hospodářství, 

shrnutí a publikace použitých primárních dat.
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 508 str., 425 Kč 

ISBN 978-80-200-1823-6
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JIŽ VYŠLO
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titulech na www.academia.cz/

edice/novovek.html
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Lidové noviny – Kniha roku 2010 

3. místo

Katolický týdeník 

Dobrá kniha 2011
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edice ŠŤASTNÉ ZÍTŘKY

PŘIPRAVUJEME
Další informace o připravovaných titulech na www.academia.cz/edice/stastne-zitrky.html

JIŘÍ KNAPÍK, MARTIN FRANC A KOL.

PRŮVODCE KULTURNÍM DĚNÍM A ŽIVOTNÍM STYLEM 
V ČESKÝCH ZEMÍCH 1948–1967

Studie o kulturním dění a životním stylu se skládá ze tří částí. Dílo 

představuje nové pojetí problematiky i v mezinárodním kontextu. 

Od podobných lexikografických prací se liší především snahou o jasné 

časové zařazení a rovněž tím, že se opírá o dobové prameny. Autoři 

zde mapují členitou oblast kultury a životního stylu v padesátých 

a šedesátých letech pomocí dobových pojmů a výrazů, prostřed-

nictvím sond do oblastí každodenního života tehdejšího Českoslo-

venska.

Edice Šťastné zítřky analyzuje prostřednictvím textů, vzniklých jednak během komunis-

tického režimu, jednak po roce 1989, vliv totalitní ideologie na kulturu, vědu a na 

život celé společnosti. Knihy vycházející v edici Šťastné zítřky ukazují na první pohled 

vlídnější, ale o to zrůdnější a nebezpečnější tvář totalitního režimu, totiž tvář režimní 

každodennosti.

specifikace: 130 × 200, vázaná s přebalem
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edice PRŮHLEDY

JAN KONVALINKA, LADISLAV MACHALA

VIRY PRO 21. STOLETÍ

Populárně-naučná publikace zachycuje vývoj poznání virů a jejich 

význam především z hlediska humánní medicíny a na několika 

příkladech chorob (neštovice, dětská obrna, AIDS, SARS, chřipka, 

marburg a ebola) popisuje možnosti, jak s těmito infekčními mikro-

organismy bojovat. Další kapitola se zabývá způsoby zneužití virů 

při terorismu a jako biologických bojových prostředků. V závěru autoři 

uvažují o významu virů v současnosti i budoucnosti, o možnostech 

ochrany před virovými nákazami a o využití virů ve prospěch člověka.

MILOSLAV PETRUSEK, JAN BALON 

SPOLEČNOST NAŠÍ BUDOUCNOSTI

Studie věnovaná vybraným rysům naší současné společnosti – histo-

rickým, sociálním, ekonomickým a kulturním tématům. Nejde o učeb-

nici ani prognostickou studii – čtenář v knize najde řadu netradič-

ních či řidčeji se objevujících témat, která nicméně již dnes mnohé 

vypovídají o podobě budoucí společnosti (např. v části věnované 

proměnám práce či tzv. karnevalové kultuře). Nesporným kladem 

esejů je vysoká jazyková kultura a pečlivě uváděné odkazy. Autoři 

umožňují čtenáři srovnat svůj pohled s citacemi z prací jiných 

autorů, aby dokumentovali ani ne tak zdroje svých úvah či  rozdíly 

v přístupu k popisovaným jevům, jako spíše kontext, ve kterém své 

poznatky a závěry formulují. 

Edice Průhledy Nakladatelství Academia chce být příspěvkem domácí vzdělanosti. 

Vychází pro ty, kdož jsou zvídaví a potřebují mít vlastní názor založený na kriticky zhod-

nocené materii. Témata, která Průhledy nazíráme, jsou oborově pestrá, svou podstatou 

aktuální a přitažlivá. Jsou uváděna odborníky, kteří se na rozvoji příslušné vědní oblasti 

sami podíleli a prokázali schopnost jejího srozumitelného tlumočení. Dosavadní tituly 

této edice vycházející od roku 2004 zachycují jednak společensky vysoce závažné pro-

blémy, jako například historický pohled na střety islámu a křesťanství či vyvážené pojed-

nání o nejběžnějším skleníkovém plynu, oxidu uhličitém, hrozbě i nezbytnosti. Na dru-

hém pólu třeba výklad objevů biologických hodin rostlin, umožňujících přizpůsobení 

sezónám roku, či seznámení s exoplanetami, vzdálenými příbuznými naší sluneční sou-

stavy. Nakonec čtenářské pozvání: zkuste se zadívat na svět některým z Průhledů.

doc. Ing. Jan Krekule, DrSc.

specifikace: 145 × 205, brožovaná

PŘIPRAVUJEME
Další informace o připravovaných titulech na 

www.academia.cz/edice/pruhledy.html
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JIŽ VYŠLO
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LITERÁRNÍ ŘADA

PŘIPRAVUJEME
Další informace o připravovaných titulech na 

www.academia.cz/edice/literarni-rada.html

R. MÜLLER, P. ŠIDÁK (EDS.)

SLOVNÍK NOVĚJŠÍ LITERÁRNÍ TEORIE

Slovník pokrývá současnou literární teorii – zhruba poválečnou, 

případně s odkazy na některé zásadní koncepty i dřívější, pokud jsou 

stále předmětem živé diskuse – prostřednictvím jak klíčových kon-

ceptů, tak užších, přesněji definovaných pojmů. Klíčová hesla mohou 

sloužit jako ucelená studie na dané téma, přičemž mnohdy je téma 

jako slovníkové heslo u nás zpracováno poprvé. Kniha podstatnou 

měrou reflektuje mezioborovost literární vědy a časté přesahy do 

dalších disciplín, jako je filozofie, lingvistika, psychoanalýza, 

antropologie atd. Slovník obsahuje přes tisíc hesel, v nichž jsou za-

hrnuty všechny podstatné přístupy, směry, koncepce i školy, které 

utvářely a utvářejí podobu současné literární teorie. Dominantní 

směry či badatelské přístupy jsou navíc pojednány v přehledu na 

konci práce. Součástí je i podrobný bibliografický aparát jak u kaž-

dého hesla, tak v závěru celé knihy. Slovník zaceluje mezeru, která 

dnes v české literárněvědné lexikografii existuje a již naléhavě pociťují 

nejen studenti filologických a uměnovědných oborů vysokých škol, 

ale i širší odborná veřejnost.

Má nějaký smysl zabývat se literaturou, například českou? – Nepříliš velký. Alespoň 

pro toho, kdo si je jist, že je zbytečné se ptát, kdo jsme, odkud a kam jdeme, případně 

se domnívá, že spisovatelé jsou hlupáci píšící knihy jen proto, že nedovedou dělat 

něco pořádného, a ti, kdo o těchto knihách píšou, jsou jen paraziti.

Pokud ale věříte v magii slova a sílu lidské myšlenky pojmenovávat svět, tak prostřed-

nictvím čtení a interpretace literárních děl (a okolností jejich vzniku) vstupujete do 

trojího dialogu. Do dialogu badatelů s autory a jejich dobou, do dialogu badatelů se 

sebou samými a s vlastní schopností porozumět, pochopit, vyložit a vysvětlit, jakož 

i do dialogů badatelů s jejich čtenáři a dalšími badateli, kteří vyslovené názory a postoje 

verifikují, přijímají či odmítají.

A takový dialog není nikdy zbytečný, neboť spoluutváří nejen paměť society (počí-

naje rozmanitými společenstvími až po národy), schopnost její reálné sebereflexe 

v čase a prostoru, ale také obecnější povědomí o naší příslušnosti k celku zvanému 

lidstvo. Stáváme se tak součástí řetězce kontinuálního hledání aktuální odpovědi na 

otázku po smyslu lidské existence. Kdysi i teď a tady.

doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.

specifikace: 140 × 210 nebo 160 × 240, brožovaná či vázaná s přebalem
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KAREL PIORECKÝ

ČESKÁ POEZIE V POSTMODERNÍ SITUACI

PETR RÁKOS

NEÚNAVNÁ SLOVA

Kniha se zabývá básnickou tvorbou mladých debutantů, kteří vstou-

pili do literatury v 90. letech 20. století a jejichž tvorba se rodila ve 

spletitém kontextu posttotalitní kulturní situace, v níž se setkávaly 

velmi rozdílné tradice. Publikace sleduje trojici výrazných linií v rámci 

mladé poezie této doby – linii poezie spirituální, věcné a imagina-

tivní. Ukazuje, jak tato poezie přijímá tradiční lyrické modely, ale 

postupně z nich odstraňuje jakékoli programní a ideové akcenty – tyto 

modely v postmoderní situaci přestávají být součástí velkých pří-

běhů, nejsou rozvíjeny v původní podobě, ale selektivně a s ohledem 

na aktuální stav kultury a myšlení.

Neúnavná slova jsou výborem z díla nejvýznamnějšího českého hunga-

risty, mezinárodně uznávaného profesora Petra Rákose, který jej takto 

sám vybral a uspořádal. Výbor představuje nejen nejvýznamnější te-

matické okruhy životního díla samotného autora a průřez poválečnou 

českou hungaristikou, ale je zároveň vzácným důkazem toho, jak mo-

hou špičkoví představitelé „malých oborů“ inspirovat vědecké myšlení 

a obohatit metodologické aspekty obecně. Rákosovy studie a eseje 

obnažují konkrétní problémy doby, ve které vznikaly, aniž by jí byly 

poplatné, a to i v těžkých dobách 50. a posléze 70. a 80. let. Výbor 

z textů, u nichž polovina vyšla původně maďarsky, doplňuje obsáhlý 

doslov editora knihy Evžena Gála.

ISBN 978-80-200-1880-9

 336 str., 555 Kč 

ISBN 978-80-200-1864-9

 678 str., 595 Kč 

 LITERÁRNÍ ŘADA

JIŽ VYŠLO
Více informací o vydaných titulech na 

www.academia.cz/edice/literarni-rada.html
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ISBN 978-80-200-1746-8

 616 str., 495 Kč 

ISBN 978-80-200-1831-1

 348 str., 390 Kč 

ISBN 978-80-200-1829-8

272 str., 295 Kč 

ISBN 978-80-200-1868-7

 304 str., 295 Kč 

ISBN 978-80-200-1836-6

 472 str., 395 Kč 

LITERÁRNÍ ŘADA

Magnesia Litera za rok 2010  

Nominace v kategorii 

Litera za literaturu faktu

Ceny Nakladatelství Academia 

za rok 2010

Kniha roku 2010 a vítěz kategorie Původní 

vědecká či populárně naučná publikace
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FILMOVÁ ŘADA
Vztah filmu a literatury je stejně dlouhý jako historie filmu samotného. Literatura 

podobně jako divadlo inspirovala film od jeho počátků, dlouho ale nebylo jasné, jak 

se tento vztah bude vyvíjet. Zprvu to dokonce vypadalo, že film zůstane jen zábavou 

a technickou novinkou a nebude schopen zobrazit finesy literárních světů, jak se ale 

technicky vyvíjel a stával se stále vlivnějším vypravěčem příběhů, stal se také samo-

statným médiem, které literaturu svébytně ztvárňuje a adaptuje. Tento proces ovšem 

trval dlouho. Ještě v desátých letech 20. století se za skutečného autora filmu často 

nepovažoval režisér, ale autor námětu či předlohy, a první skutečně pozoruhodné 

adaptace se objevují nejdříve o další desetiletí později, kdy literatura ve filmu stále 

ještě bojuje s absencí zvuku. Dodnes má pro mnohé film v porovnání s literaturou 

přídech „nižšího“ umění a filmové adaptace jsou občas považovány za pouhé deri-

váty. Na druhé straně ale v dnešní době stále častěji konzumujeme literární díla nej-

prve skrze jejich adaptace. Filmová řada nám dovoluje vrátit se k prameni, srovnat 

literární a audiovizuální svět a přemýšlet o jejich možném prolnutí či míjení. Cílem 

této řady tak není napomoci při rozhodování, zda je lepší kniha, nebo film, ale pozvat 

čtenáře do fascinujícího prostoru dotýkání, transmutací a variací, který se nachází 

mezi těmito médii.

PhDr. Petra Hanáková, Ph.D.

specifikace: 130 × 200, brožovaná

JIŽ VYŠLO
Více informací o vydaných titulech na 

www.academia.cz/edice/filmova-rada.html

ISBN 978-80-200-1897-7
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edice ORIENT

PŘIPRAVUJEME
Další informace o připravovaných titulech na www.academia.cz/edice/orient.html

NEZÁMOLMOLK

POJEDNÁNÍ O POLITICE

Spis Sijásat-náme (Pojednání o politice) z konce 11. století shrnuje ná-

zory a zkušenosti největšího seldžuckého vezíra chádži Nezámol-

molka. Většina z padesáti kapitol, z nichž kniha sestává, objasňuje 

politické poměry, uspořádání vládních institucí, rozvrstvení společ-

nosti a zvyky a mravy seldžucké doby. Autor se ve svém pojednání 

snažil podat návod na správnou vládu a vycházel při tom ze svých 

celoživotních zkušeností vezíra. Z hlediska způsobu výkladu se spis 

dělí do dvou částí. První podává rady týkající se vlády, armády, vojen-

sko-lenního systému, zapojování jednotlivých skupin obyvatelstva 

do mocenských struktur, funkcí a úkolů úředníků, správného řízení 

státních záležitostí, dvorské etikety a dobových zvyklostí. Druhá, 

kritická část pojednává o slabinách seldžucké říše a nebezpečích, jež 

jí hrozí. Překlad doplňuje obsáhlá studie o Nezámolmolkově životě 

a díle a o seldžucké říši v tomto období.

Orient není ani zdaleka jedinou celistvou, homogenní oblastí. Skládá se z množství 

svébytných kulturních okruhů, s nimiž se Evropa seznamovala postupně, v závislosti 

na jejich vzdálenosti v prostoru a čase. Toto seznamování a poznávání probíhalo po-

zvolna a uskutečňovalo se odedávna, násilnou i pokojnou cestou, prakticky od doby 

tažení Alexandra Makedonského do Asie, přes křížové války, misionářské výpravy, 

obchodní cesty, zámořské objevy, až po novověkou evropskou koloniální expanzi. 

S vojáky, obchodníky, misionáři a správními úředníky však přicházeli i cestovatelé, 

objevitelé a vědci, kteří zpět do Evropy přinášeli zprávy o vzdálených krajích, jež 

z počátečního líčení exotických kuriozit vyspěly v seriózní vědecké práce zabývající se 

dějinami, kulturami a jazyky zkoumaných oblastí. Evropa si počala uvědomovat, že 

není středem světa, že nejstarší zemědělské civilizace, první státní útvary, nejstarší 

říše vznikly právě v Orientu; bylo tu vynalezeno nejstarší písmo, zaznamenány první 

písemné památky, první literární skladby, dosaženo prvních úspěchů v technologii 

zpracování keramiky, kovů a skla, odhaleny první poznatky v přírodních vědách, lékař-

ství, matematice, astronomii, geografii. Vznikly a existovaly tu svébytné a úctyhodné 

náboženské, filozofické a etické systémy. A konečně i nejhlubší kořeny naší křesťan-

ské evropské civilizace tkví právě v půdě Orientu. To vše stojí za to poznávat i dnes 

prostřednictvím překladů autentických literárních památek Orientu i fundovaných, 

nepředpojatých a zasvěcených studií starších i současných badatelů, orientalistů, kteří 

mají svým čtenářům mnoho co říci. České kulturní prostředí se může právem chlubit 

stále narůstajícím bohatstvím překladů z orientálních jazyků; stačí vzpomenout díla 

přeložená z arabštiny, hebrejštiny, perštiny, turečtiny, jazyků starověkého Blízkého 

východu, indických jazyků, překlady z čínštiny, tibetštiny, japonštiny, korejštiny a mno-

ha dalších. Seznamovat čtenáře právě s takovými knihami je cílem edice Orient.

PhDr. Jiří Prosecký, CSc.

specifikace: 130 × 200 nebo 156 × 232, vázaná 
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CHAN-FEJ-C’ (I–XXIX)

Kniha přináší překlad jednoho ze stěžejních děl klasické čínské 

filozofie, spisu Chan-fej-c’, nazvaného tak po svém autorovi Chan 

Fejovi († 233 př. n. l.). Chan-fej-c’ patří k nejobjemnějším dílům sta-

ročínského písemnictví a představuje kompozičně i slohově vybrou-

šenou sumu legistické nauky, která zejména v závěrečném období 

starověku v Číně převládla a nakonec se stala oficiální ideologií 

sjednocené říše pod vládou prvního císaře Čchinů. Později proto 

sice upadla v nemilost kulturní elity, ale zůstala pevně zabudována 

do institucí čínského státu, v době modernizace byla znovuobjevena 

reformními mysliteli a po založení ČLR našla zastánce v Mao Ce-tun-

govi, který si Chan Feje oblíbil pro jeho protikonfuciánské a neidea-

listické názory. Bez poznání legismu tak nelze porozumět základům 

čínského politického myšlení ani dynamice utváření centralizované 

říše. Vedle sevřených esejů v díle najdeme i nepřeberné množství 

historických a anekdotických narativů, z nichž nemálo bylo přeta-

veno do stručných úsloví užívaných dodnes, a lze na ně tak nahlížet 

i jako na svého druhu encyklopedii starověké čínské kultury. První 

svazek českého překladu obsahuje vedle přetlumočení první polo-

viny díla také zevrubné úvodní statě, seznamující čtenáře především 

s jeho historickým a filozofickým pozadím a s některými překla-

datelskými problémy. 

JIŽ VYŠLO
Více informací o vydaných titulech na 

www.academia.cz/edice/orient.html

ISBN 978-80-200-1912-7
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Zvířecí mýty 

a mytická zvířata
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PŘIPRAVUJEME
Další informace o připravovaných titulech na www.academia.cz/edice/judaica.html

LENKA ULIČNÁ, PAVEL ČECH (EDS.)

DIALOG MYŠLENKOVÝCH PROUDŮ STŘEDOVĚKÉHO 
JUDAISMU (MEZI INTEGRACÍ A IZOLACÍ)

Kolektivní studie se zabývá dějinami a myšlením Židů ve středověku 

a raném novověku. Zdánlivě protichůdné pojmy uvedené v podti-

tulu – „izolace“ a zároveň „integrace“ – vystihují v kostce základní si-

tuaci Židů rozptýlených v diaspoře. Autoři přitom vycházejí z pře-

svědčení, že „dějiny Židů v diaspoře vyžadují studium ne izolované, 

nýbrž nedílně související s obecnou historií“ (jak píše Jiřina Šedinová 

v úvodu). Jednotlivé kapitoly podávají výklad o právním postavení 

Židů pod vládou křesťanství a islámu, sledují hlavní proudy aške-

názského myšlení ve vrcholném středověku a v období tzv. „pražské 

židovské renesance“, věnují se orientálnímu světu sefardských Židů 

před jejich vyhnáním z Iberského poloostrova a po něm. Cílem auto-

rů, představitelů nastupující generace českých judaistů spjatých 

s Filozofickou fakultou UK, bylo vytvořit barvitý obraz dějin židovské 

společnosti a jejího střetávání s většinovou kulturou, přínosný pro 

odbornou veřejnost a zároveň přístupný i širšímu okruhu čtenářů.

V ediční řadě Judaica vycházejí odborné tituly týkající se židovského myšlení od 

starověku po současnost. Jsou to jednak komentované překlady původních prací, z he-

brejštiny, judeo-arabštiny, ale případně i řečtiny, angličtiny nebo francouzštiny, napří-

klad díla Moše ben Majmona (Maimonida), Judy Haleviho nebo Josefa Solovějčika. 

Dále se v ediční řadě připravují profily význačných židovských učenců, jakými byli 

Šelomo Jicchaki (Raši) nebo Moše ben Nachman (Nachmanides). 

V České republice byla vědecká práce v oborech souvisejících s židovskou kulturou ná-

silně přerušena na bezmála padesát let. Po roce 1948 byl rozvoj těchto disciplín z ideo-

logických důvodů omezen a posléze zastaven. V 50. letech se sice podařilo vydat 

několik málo původních prací z oboru židovské historie a hebraistiky, avšak tyto dílčí 

cenné výsledky badatelů tolerovaných institucí, především tehdejšího Státního židov-

ského muzea, nemohly z důvodů nucené izolace navázat kontakt se světovou vědou. 

Teprve od roku 1989 začíná studium židovské kultury nesměle oživovat odkaz minu-

losti. Významným krokem v tomto procesu obnovy bylo opětovné založení oboru 

hebraistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy roku 1991 a posléze i ustavení židov-

ských studií na Husitské teologické fakultě. 

Založením nové edice Judaica nachází česká judaistika jako svébytná disciplína prostor, 

v němž může vejít v dialog s dalšími obory, lingvistikou, historií, literární vědou, filozofií, 

religionistikou nebo sociologií. Připravované publikace přispívají k poznání specifik tra-

dice, která výrazně ovlivnila i nežidovskou kulturu, a jsou dokladem originálního přístu-

pu nové generace českých judaistů, religionistů a filozofů k dějinám židovského myšlení.

Dita Rukriglová, Ph.D.

specifikace: 130 × 200, vázaná 

edice JUDAICA
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JIŽ VYŠLO
Více informací o vydaných titulech na 

www.academia.cz/edice/judaica.html

ISBN 978-80-200-1859-5

212 str., 225 Kč 

ISBN 978-80-200-1848-9

 392 str., 360 Kč 

EDICE JUDAICA

Ukázka z knihy 

CESTA 

ŽIVOTA
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edice MOŽNÉ SVĚTY

PŘIPRAVUJEME
Další informace o připravovaných titulech na 

www.academia.cz/edice/mozne-svety.html

NANCY H. TRAILLOVÁ

MOŽNÉ SVĚTY FANTASTIKY

Kniha, která k literární problematice přistupuje z pozice tzv. teorie 

fikčních světů, se nepokouší o taxonomii fikčních světů v rámci 

celého systému narativní literatury, ale soustředí se jen na typologii 

žánru fantastiky.  Na základě vzájemného poměru oblastí „přiroze-

ného“ a „nepřirozeného“ rozlišuje jednotlivé „mody“ fantastiky, které 

pak dokládá na tvorbě klasiků, jakými jsou Charles Dickens, Ivan 

Sergejevič Turgeněv či Guy de Maupassant. 

Teorie možných světů vznikla na poli logiky a filozofie a záhy se etablovala v prostředí 

literární sémantiky, kde se přetavila do podoby teorie fikčních světů. Jedná se o pří-

stup, který zkoumá pravidla konstrukce na rovině sémiotiky, ale i pragmatiky systé-

mů. Z hlediska tohoto přístupu je například náš svět, který aktuálně žijeme, jen 

jedním z možných světů. Z takové pozice se stává legitimním zkoumat ony možné 

alternativy, které nám mohou odhalit podstatné skutečnosti nejenom o ontologic-

kém statusu světa, jejž tu máme aktuálně k dispozici, ale i o mechanismech a pravid-

lech, jimiž se možné světy konstituují. 

doc. PhDr. Tomáš Kubíček, PhD.

specifikace: 140 × 210, brožovaná

ISBN 978-80-200-1718-5

264 str., 195 Kč 

ISBN 978-80-200-1828-1

 296 str., 330 Kč 

ISBN 978-80-200-1581-5

 160 str., 190 Kč 
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edice VIZUÁLNÍ STUDIA

NICOLAS MIRZOEFF

ÚVOD DO VIZUÁLNÍ KULTURY

Kniha pomáhá čtenáři porozumět proměnám funkce obrazu v mo-

derní společnosti, především pak ukazuje její transformaci po nástu-

pu nových zobrazovacích médií, jako je fotografie, film a televize či 

nejnověji počítačová prostředí a internet. Mirzoeffova široká analýza 

kultury obrazu začíná definicí klasického perspektivního zobrazo-

vání a směřuje k technologickým způsobům tvorby obrazů, přičemž 

se zastavuje u zásadních témat – např. zkoumá otázku reprezentace, 

vizualizace, tělesnosti, kolonizace obrazu a obrazem, simulaci (alter-

nativní) skutečnosti, možnosti vytvoření obrazové (mediální) ikony 

či počátky globalizace kultury obrazu. Kniha je psaná velmi vstříc-

nou formou a je vhodná jak pro studenty vizuální kultury a médií, 

tak také pro každého čtenáře, který chce dnešní mediální a obrazo-

vou společnost lépe chápat.

Naše doba je stále více závislá na obraze. Po celé kulturní dějiny lidstva nebylo těžké 

najít filozofy, státníky či duchovní vůdce, kteří před mocí obrazu varovali – což může-

me vidět už u Platóna. Obraz má totiž vždy schopnost nás znepokojovat, jeho vliv na 

naši kulturu a civilizaci nelze popřít – většinu informací, podnětů i inspirací už nezíská-

váme z textu, ale z obrázků, popřípadě z kombinace obojího. Edice Vizuální studia si 

klade za cíl tuto proměnu společnosti textu ve společnost obrazu popsat a analyzovat.

PhDr. Petra Hanáková, Ph.D.

specifikace: 170 × 235, brožovaná

PŘIPRAVUJEME
www.academia.cz/edice/vizualni-studia.html

ISBN 978-80-200-1625-6

216 str., 225 Kč 

ISBN 978-80-200-1551-8

 144 str., 195 Kč 

JIŽ VYŠLO
Více informací o vydaných 

titulech na 

www.academia.cz/edice/

vizualni-studia.html
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edice GERSTNER

PŘIPRAVUJEME
Další informace o připravovaných titulech na www.academia.cz/edice/gerstner.html

ZDENĚK PŮLPÁN

ODHAD INFORMACE Z DAT VÁGNÍ POVAHY

Čtenáři se dostává do rukou velmi zajímavá kniha z pomezí stochas-

tiky a jejích aplikací, především v medicíně a humanitních vědách. 

Jak ukazuje každodenní praxe každého statistika, v poslední době 

velmi přibývá problémů, které si na jedné straně 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, humanit-

ních oborech a všude tam, kde se data získávají pomocí výběrových 

šetření, tj. pomocí dotazníků.

 

Edice Gerstner přináší nejnovější práce českých i zahraničních vědců z oboru mate-

matiky, fyziky a techniky. Hlavním kritériem textů vydávaných v edici Gerstner je 

vysoká odborná úroveň a nový přístup k řešení tématu.

specifikace: 156 × 252, vázaná

JIŽ VYŠLO
Více informací o vydaných titulech na 

www.academia.cz/edice/gerstner.html

ISBN 978-80-200-1871-7

 264 str., 435 Kč 

ISBN 978-80-200-1729-1

 328 str., 365 Kč 

ISBN 978-80-200-1478-8

 544 str., 495 Kč 
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EDICE GERSTNER

ISBN 978-80-200-1500-6

286 str., 349 Kč 
ISBN 978-80-200-1505-1

 576 str., 495 Kč 
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Ukázka z knihy 

L. Sekaniny a kol.:  

EVOLUČNÍ
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řada PSYCHOLOGIE
V malé řadě Psychologie vycházejí rozsahem nevelké monotematické studie 

z nejrůznějších oborů této široce rozvětvené vědy. Velká řada se zaměřuje spíše na 

obsáhlejší syntetická díla, učebnice či oborová kompendia doplněná bohatými 

ilustracemi a jinými materiály.

specifikace: 140 × 210 nebo 156 × 232 brožovaná či vázaná

JIŽ VYŠLO
Více informací o vydaných titulech na 

www.academia.cz/edice/psychologie.html

ISBN 978-80-200-1679-9

 498 str., 350 Kč 

ISBN 978-80-200-1680-5

 624 str., 395 Kč 

ISBN 978-80-200-1559-4

 752 str., 495 Kč 

ISBN 978-80-200-1524-2

 268 str., 260 Kč 

ISBN 978-80-200-1499-3

 472 str., 240 Kč 

ISBN 978-80-200-1816-8

 372 str., 230 Kč 
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edice ŽENA A VĚDA
Posláním edice je seznámit širokou čtenářskou obec se životními osudy a vědeckým 

dílem žen výjimečně úspěšných ve fyzice, chemii, matematice, biologii, medicíně, umění 

i v humanitních vědách. Nakladatelství Academia naplňuje tento záměr jak překlady 

beletristicky zpracovaných biografií, tak původními tituly od českých autorů, v nichž 

je na konkrétních činech ilustrována rovnocennost žen v různých oborech, zemích 

i historických obdobích.

Na jaké otázky dostávají čtenáři odpověď? Co přivádí talentované ženy ke studiu 

a k vědecké práci – náhoda, příklad v rodině, ctižádost rodičů? Jaké je jejich rodinné 

zázemí: zůstávají svobodné, rozvádějí se, žijí v harmonickém manželství, našly čas i na 

výchovu dětí? Kdo je finančně podporoval? Manžel, rodina, církev, nebo měly placené 

zaměstnání?

Celá čtyři tisíciletí ženy dokazovaly, že jsou ve vědě i technice stejně schopné a úspěšné 

jako muži. Přesto byl názor na jejich přístup ke vzdělání ještě před sto lety většinou 

buď zcela odmítavý, nebo alespoň zdrženlivý. I když jsou dnes emancipační poža-

davky v mnoha zemích víceméně splněny, zcela rovnoprávné postavení ve vědě ženy 

stále ještě nemají. Jistě i proto, že se o jejich práci málo ví. Cílem edice Žena a věda je 

tento nedostatek alespoň u nás odstranit.

prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc.

specifikace: 170 × 240, brožovaná 

JIŽ VYŠLO
Více informací o vydaných titulech na 

www.academia.cz/edice/zena-a-veda.html

ISBN 978-80-200-1607-2

 264 str., 225 Kč 

ISBN 978-80-200-1694-2

 132 str., 50 Kč 

ISBN 978-80-200-1632-2

 536 str., 50 Kč 
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mimo edice – PŘÍRODNÍ VĚDY

JIŘÍ HÁVA 

BROUCI ČELEDI KOŽOJEDOVITÍ (DERMESTIDAE) 
ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

Připravovaná publikace volně navazuje na velmi úspěšnou řadu „Zoo-

logické klíče“, dříve vydávanou též Nakladatelstvím Academia. Na 

již vyšlá díla autor navazuje publikací, ve které zpracovává další 

velmi hospodářsky důležitou čeleď brouků – Dermestidae (kožoje-

dovití). Tato publikace navíc představuje první souborné zpraco-

vání této čeledi brouků v češtině a je zpracována podle nejnovějších 

poznatků vědy. Klíče jsou zpracovány pokud možno na základě ná-

padných a dobře zjistitelných vnějších znaků, pouze tam, kde nelze 

jinak, jsou použity i znaky vnitřní či nesnadno zjistitelné (všechny 

takové jsou vyobrazeny). 

MILAN KODÍČEK, VLADIMÍR KARPENKO

BIOFYSIKÁLNÍ CHEMIE

Biofysikální chemie je poměrně široce definovaný obor spojující růz-

né disciplíny. Vychází z fysikální chemie, jejíž zásady aplikuje na bio-

logické 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 

fysikální chemie, energetika, elektrochemie a kinetika chemických 

reakcí vztažené na problémy biochemické a biologické. Další kapi-

toly jsou věnovány některým 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 biofysikální chemií.

PŘIPRAVUJEME
Další informace o připravovaných titulech na 

www.academia.cz/edice/mimo-prirodni-vedy.html
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MICHAL V. MAREK A KOL.

UHLÍK V EKOSYSTÉMECH ČESKÉ REPUBLIKY 
V MĚNÍCÍM SE KLIMATU

VLADIMÍR MAŘÍK, OLGA ŠTĚPÁNKOVÁ, 

JIŘÍ LAŽANSKÝ A KOL.

UMĚLÁ INTELIGENCE (6)

JOHN G. NICHOLLS, A. ROBERT MARTIN, 

BRUCE G. WALLACE, PAUL A. FUCHS

OD NEURONU K MOZKU

Kniha nabízí ucelený pohled na cyklus uhlíku v podmínkách ČR, a to 

především v kontextu antropogenní klimatické změny. Zabývá se jak 

ekofyziologickými aspekty ukládání uhlíku, tak jeho toky mezi růz-

nými ekosystémy a atmosférou a kvantifikuje primární produkci čtyř 

hlavních ekosystémů. Navrhuje změny ve využívání krajiny z hlediska 

uhlíkových emisí. Atmosférický a ekofyziologický pohled je doplněn 

o sociální šetření, které vyhodnocuje vnímání globálních změn klima-

tu v české společnosti. Dílo je určeno jak pro odbornou veřejnost, tak 

pro studenty přírodovědných oborů.

Šestý díl knihy Umělá inteligence je soustředěn na problematiku roz-

poznávání a automatického zpracování znalostí a představuje čte-

náři techniky, které hrají při řešení těchto úloh zásadní roli. Nabízí 

blok kapitol věnovaný ontologiím, sémantickému webu a jeho ná-

strojům, který je prvním uceleným česky psaným textem o této pro-

blematice. Na tuto část navazují kapitoly věnované automatizaci 

logického dokazování a způsobům reprezentace, získávání i využí-

vání znalostí. Neméně zajímavé jsou i kapitoly, které rozebírají aktuál-

ní problémy zkoumané v oblasti rozpoznávání i způsoby jejich řešení.

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. 

Určeno pro studenty medicíny, neurology a neurofyziology, farmako-

logy, biofyziky a další odborníky zajímající se o studium neurověd.
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MILOSLAV STUDNIČKA

S BOTANIKEM V TROPECH I–III

KAREL ŠŤASTNÝ, 

KAREL HUDEC A KOL.

FAUNA ČR – PTÁCI 3/I 
A 3/II

Fotografiemi provázené dílo složené z povídek motivovaných drob-

nými dobrodružstvími spojenými s přírodovědným, hlavně botanic-

kým bádáním v tropech Latinské Ameriky (Brazílie, Mexiko, Nikara-

gua, Venezuela). Na formu beletrie je naroubováno mnohé, i dosud 

nikde nepublikované odborné sdělení nebo nedořešená velice zají-

mavá otázka či překvapivá etnobotanická souvislost. Populárně vě-

decký charakter textu je záměrně poněkud zastřen dějem, anebo 

lyrikou okouzlujících a přitom poměrně nedostupných míst ve velmi 

exotické přírodě. Vypravěčem je totiž geobotanik i pracovník vý-

značné české botanické zahrady v jedné osobě, tedy člověk žijící 

doslova pospolu s rostlinami, nyní poznávanými v dalekých zemích 

a popisovanými v přirozeném prostředí.

Fauna ČR – Ptáci je reedicí svazků 

o ptácích z řady Fauna ČSSR, které 

vyšly v nakladatelství Academia 

v letech 1972–1983. Současná re-

edice již zahrnuje poznatky jen 

z území ČR. 

III. díl je věnován řádu pěvců. Při-

náší charakteristiku nižších taxonů 

(podřádů a čeledí), klíče k určení 

druhů a systematické zpracování 

všech ptačích druhů zastižených 

na našem území do roku 2005. Vy-

chází ve dvou svazcích.

TOMÁŠ VRŠKA A KOL. 

DYNAMIKA VÝVOJE PRALESOVITÝCH REZERVACÍ III
PŘIROZENÉ LESY ŠUMAVY A ČESKÉHO LESA 
(REZERVACE BOUBÍNSKÝ PRALES, REZERVACE DIANA, 
MILEŠICKÝ PRALES, STOŽEC – MEDVĚDICE)

Stejně jako předchozí dva svazky i třetí díl předpokládané sedmidílné 

řady o českých a moravských pralesovitých rezervacích přináší výsled-

ky opakovaného zkoumání dřevinného i bylinného patra a půdních 

poměrů, tentokrát v rezervacích Šumavy a Českého lesa. Souhrnné 

výsledky výzkumů objasňují historický vývoj rezervací i současnou 

dynamiku vývoje zkoumaného ekosystému. V práci jsou též odvo-

zeny zásady managementu v různě ovlivněných rezervacích na srov-

natelných stanovištích budoucna. Doplněno množstvím tabulek, 

grafů, fotografií a map. 
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ISBN 978-80-200-1767-3

 592 str., 600 Kč 

ISBN 978-80-200-1846-5

 348 str., 295 Kč 

ISBN 978-80-200-1632-2

 536 str., 495 Kč 

ISBN 978-80-200-1769-7

 524 str., 565 Kč 

ISBN 978-80-200-1462-7

 526 str., 550 Kč 

ISBN 978-80-200-1794-9

 332 str., 295 Kč 

ISBN 978-80-200-1824-3

 712 str., 550 Kč 
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JIŽ VYŠLO
Více informací o vydaných 

titulech na 

www.academia.cz/edice/

mimo-prirodni-vedy.html
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časopis ŽIVA
Nejstarší český přírodovědecký časopis založený Janem Evangelistou Purkyněm roku 

1853 přibližuje populárně-naučnou formou poznatky z biologických oborů: moleku-

lární biologie a genetiky, virologie, parazitologie, ekologie a ochrany přírody, botaniky, 

mykologie, fyziologie rostlin i živočichů, zoologie bezobratlých i obratlovců, antropo-

logie, paleontologie a dalších. Zveřejňuje články recenzované našimi předními odbor-

níky a doprovázené originální obrazovou dokumentací. Příspěvky se zabývají jednotli-

vými druhy organismů nebo shrnují dosavadní úroveň znalostí v určitém biologickém 

oboru, případně upozorňují na nové poznatky nebo metody a aplikace základního 

výzkumu v praxi. Součástí každého čísla je kulérová příloha věnována aktuálním infor-

macím, výročním článkům a recenzím. 

specifikace: 6× ročně; 48 str. na křídovém papíře, 16 str. kulérové přílohy cena 69 Kč, pro před-

platitele 49 Kč

ROZHLED V OBORU VEŠKERÉ PŘÍRODY



mimo edice – HUMANITNÍ VĚDY

SVĚTLA ČMEJRKOVÁ, JANA HOFFMANNOVÁ (EDS.)

MLUVENÁ ČEŠTINA: HLEDÁNÍ FUNKČNÍHO ROZPĚTÍ

JAN BALHAR A KOL.

ČESKÝ JAZYKOVÝ ATLAS, DODATKY

Jaká je dnešní mluvená čeština? Docela rozmanitá: nemluvíme všichni 

stejným jazykem, ale každý trochu jinak podle toho, k jaké věkové 

skupině patříme, kde žijeme, jaká je naše profese a jaké máme zájmy. 

Měníme své vyjadřování také v závislosti na tom, zda mluvíme v pro-

středí soukromém či na veřejnosti, případně v médiích. Přesto lze 

určité tendence ve vývoji současné mluvené češtiny naznačit. Publi-

kace se snaží ukázat rysy, které jsou pro uživatele současné češtiny 

charakteristické, a popsat jak variabilitu současné mluvené češtiny 

a její podoby v různých komunikačních situacích, tak i to, na co uži-

vatelé češtiny při jejím každodenním používání narážejí, co pozorují 

a co někdy také nelibě nesou. Kniha se věnuje rovněž proměnám češ-

tiny v klasických médiích, jako je rozhlas a televize, i transformaci 

jazyka v nových elektronických médiích, kde jazyk mluvený čím dál 

tím výrazněji prostupuje do sfér jazyka psaného, a nezapomíná ani 

na odraz mluveného jazyka v současné krásné literatuře. To vše zasa-

zuje do kontextu aktuálních teoretických konceptů mluvenosti a psa-

nosti. Publikace je určena nejen odborníkům-bohemistům, ale též 

publicistům, pracovníkům médií, učitelům a všem zájemcům o češ-

tinu z řad široké veřejnosti.

Český jazykový atlas je jedním z dlouhodobých úkolů Ústavu pro 

jazyk český AV ČR. Připravovali jej pracovníci dialektologických od-

dělení v Brně. Atlas podává všestranný a prohloubený pohled na 

územní rozrůznění českých nářečí a běžné mluvy, postihuje hlavní 

tendence jejich vývoje a představuje tak významný soubor údajů ke 

studiu českého národního jazyka. Dosah atlasu je však mnohem širší. 

Bude mít význam i pro další oblasti společenských věd a zároveň 

bude moci sloužit široké kulturní veřejnosti. Dílo je založeno na 

výsledcích rozsáhlého výzkumu konaného na území českého národ-

ního jazyka podle jednotného výzkumného programu, který zahr-

noval všechny jazykové roviny. Vlastní terénní výzkum prováděli ve 

vybraných obcích zvlášť vyškolení specialisté. Touto akcí se podařilo 

zachytit stav našich nářečí v jejich poslední vývojové fázi. Materiál, 

který atlas přináší, má tedy už i historickou hodnotu.

PŘIPRAVUJEME
Další informace o připravovaných titulech na 

www.academia.cz/edice/mimo-humanitni-vedy.html
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JAROSLAV DAVID

SMRDOV, BREŽNĚVES A RYCHLONOŽKOVA ULICE
Kapitoly z české oikonymie 20. století

JOSEF HEJNIC,  JAN MARTÍNEK

RUKOVĚŤ HUMANISTICKÉHO BÁSNICTVÍ 6
DODATKY

Kniha se zabývá vývojem českých oikonym (místních jmen) v moderní 

době. Zaměřuje se na hlavní vývojové tendence místních jmen, názvo-

tvorbu, motivaci, tvoření jmen a odraz politických a společenských 

změn v oikonymii. Prostřednictvím sledování úlohy honorifikačního 

motivu (oslavná jména) upozorňuje na případových studiích věnova-

ných konkrétním oikonymům (např. Žižkovo pole, Havlíčkův Brod, 

Gottwaldov, Havířov, oikonymie jižního Slovenska, Sudet a východ-

ního Pruska) na specifika české oikonymie ve středoevropském kon-

textu. Pozornost je věnována rovněž vývoji uličních názvů, fungování 

toponym v uměleckém textu, reklamní a mytizační funkci zeměpis-

ných pojmenování.

Rukověť humanistického básnictví je biograficko-bibliografická pří-

ručka zahrnující stručné životopisy českých autorů latinské poezie 

a bibliografii jejich prací pro období od konce 15. století do poloviny 

17. století. V letech 1966–1982 byly vydány svazky 1–5. Řada nových 

zjištění a možnost výzkumu v dosud neprobádaných zahraničních 

knihovnách přinesla nutnost vydání dalšího svazku, v němž by byly 

dodatky shrnuty. Tímto šestým svazkem je nyní práce ukončena 

a může se stát praktickým základem pro další bádání v příbuzných 

oborech.

DUŠAN SOBEK

FRANCOUZSKO-ČESKÝ OBECNĚVĚDNÍ SLOVNÍK 

Slovník je zaměřen na obecnou rovinu vědecké slovní zásoby tvořící 

základ ústního i písemného projevu ve všech vědních oborech (ne-

obsahuje tedy výrazy situačněkomunikativní, např. témata rodina, 

cestování apod.). Je určen uživatelům, kteří již ovládají základy 

francouzského jazyka, především vědeckým a odborným pracov-

níkům, doktorandům, vysokoškolským studentům nefilologického za-

měření, překladatelům atd. Kniha je vybavena CD, které obsahuje 

slovník v elektronické verzi a další soubor s hesly řazenými s ohle-

dem na slovotvorbu, který umožňuje mj. i vyhledávání podle před-

pon či přípon.
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EVA SEMOTANOVÁ (ED.)

AKADEMICKÝ ATLAS ČESKÝCH DĚJIN

SOŇA ŠTRBÁŇOVÁ, ANTONÍN KOSTLÁN A KOL.

STO ČESKÝCH VĚDCŮ V EXILU 
ENCYKLOPEDIE VÝZNAMNÝCH VĚDCŮ Z ŘAD 
PRACOVNÍKŮ ČESKOSLOVENSKÉ AKADEMIE VĚD 
V EMIGRACI

Publikace zpřístupňuje na mapách, kartografických modelech, vy-

obrazeních, grafech a kartogramech hierarchicky uspořádaný sou-

bor vybraných poznatků moderní české historické vědy po roce 1989, 

které se vztahují k českým a slovenským dějinám a které jsou zde 

zasazeny do evropského, především středoevropského prostoru. Cí-

lem projektu bylo zpracování výsledků historického bádání 

v mezinárodních souvislostech. Pět oddílů 

hlavní, atlasové části publikace sleduje jednotlivá historická období: 

pravěk, středověk, raný novověk, novověk a moderní dějiny. Jed-

notlivé historické mapy provázejí odborné komentáře, publikace je 

doplněna dalšími grafickými pomůckami (reprodukcemi pramenů, 

grafy, tabulkami, kartogramy, počítačovými modely atd.).

Encyklopedie přináší zasvěcené medailony věnované stovce význam-

ných vědců ze všech vědních oborů (matematiky, fyzikálních a tech-

nických oborů, chemie a biologie, společenských věd a humanitních 

oborů), o kterých můžeme plným právem hovořit jako o reprezen-

tantech české a zároveň i světové vědy – jde vesměs o někdejší 

pracovníky českých ústavů Československé akademie věd (existovala 

1952–1992), kteří později odešli do exilu a pokračovali ve své od-

borné práci na významných zahraničních pracovištích. Tam mnohdy 

dosáhli tam mimořádných úspěchů a po listopadu 1989 se mnozí 

z nich vraceli do vlasti napomáhat našim vysokým školám a vědeckým 

ústavům při překonávání jejich izolace. Na autorství jednotlivých 

medailonů se podílel široký okruh předních odborníků z různých 

vědeckých institucí pod vedením pracovníků Kabinetu dějin vědy 

Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR S. Štrbáňové a A. Kostlána. Kniha 

je uvedena rozsáhlou úvodní studií A. Kostlána, v níž je shrnuta 

problematika útěku intelektuálních a vědeckých osobností z komu-

nistického Československa v letech 1948–1989. Čtenáře nepochybně 

zaujme i obrazové vybavení knihy, které přináší řadu dosud nezná-

mých a nepublikovaných fotografií a dalších zajímavých dokumentů.

karto-

grafickou metodou a 

MIMO EDICE – HUMANITNÍ VĚDY

JIŽ VYŠLO
Více informací o vydaných titulech na 

www.academia.cz/edice/mimo-humanitni-vedy.html
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KRÁSNÁ LITERATURA

IVAN KLÍMA

Spisy, svazek III
LOĎ JMÉNEM NADĚJE

Ve svazku Loď jménem Naděje se autor formou paraboly zamýšlí nad 

všeobecnými „osudovými“ okolnostmi lidské existence. V novele Loď 

jménem Naděje je to osud společnosti, která se dobrovolně vydá pod 

vedením paranoidního vůdce na cestu zkázy, v novele Ostrov mrtvých 

králů je to osud jedince neschopného vymanit se z „prokletí vlastních 

vzpomínek, které ho vzdalují živým citům a vztahům“. 

IVAN KLÍMA

Spisy, svazek IV
MÁ VESELÁ JITRA

IVAN KLÍMA

Spisy, svazek V
SOUDCE Z MILOSTI

Jedna z nejčtenějších knížek Ivana Klímy vznikala jako ironizující 

relaxace při práci na jeho stěžejním románu Soudce z milosti. Autor 

zpracoval s nadhledem sobě vlastním obyčejné i nezvyklé zážitky 

všedního dne v jednom týdnu.

Autor sám označil knihu za svůj 

životní román. Zápletku tvoří 

trýznivé dilema soudce, který má 

rozhodnout o trestu smrti pro 

usvědčeného vraha. Na tomto zá-

kladě se autorovi podařilo vytvo-

řit nejen pronikavou psychologic-

kou studii, ale také široce pojatý 

a čtenářsky velmi sugestivní obraz 

české společnosti, v níž všechny 

oblasti života ovládá duch tota-

litního systému.

PŘIPRAVUJEME
Další informace o připravovaných titulech na 

www.academia.cz/edice/krasna-literatura.html
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IVAN KRAUS

VEDLEJŠÍ NEBE

WILLIAM SHAKESPEARE

DÍLO
Překlad Martin Hilský

Hrdinou příběhu je Albert. Objevil se kdysi nečekaně v mé mysli. 

Poznamenal jsem si jeho jméno do počítače. Usadil se tam a čekal, co 

se bude dít. Byl trpělivý. Projevil se jako slušně vychovaný budoucí 

literární hrdina,  který ví, že ho autor nemůže pozvat z čekárny na 

papír dřív, než ho políbí Múza. Věděl, že Múza má moc práce a je 

třeba čekat na její polibek. Když na mne – dle pořadníku – došla 

řada, (Múza přijela taxíkem), bylo možno se dát do práce. Její 

polibek nechutnal po Chanelu, spíš po větrovém bonbonu, ale kdo 

by si stěžoval… Na tomto místě musím poděkovat Albertovi, za to, 

že zasahoval do práce velice taktně. Dokonce tak nenápadně, že ani 

nevím, kdo z nás věnoval příběhu více času. O příběhu mohu říci jen 

to, že je ze současnosti, je vážně nevážný nebo nevážně vážný. 

Nejspíš je to asi hořká komedie.

V českém prostředí unikátní vydavatelský počin předkládá čtenáři 

v jednom svazku kompletní dílo Williama Shakespeara, tj. všechny 

hry tragické, komediální, historické i tzv. romance spolu se Sonety, 

dalšími básnickými skladbami (např. Venuše a Adonis či Znásilnění 

Lukrécie) a díly spornými a apokryfními, a to vše v překladu jediné-

ho člověka, předního českého anglisty a shakespearologa Martina 

Hilského. Kompletní dílo je doplněno úvodní studií, každá hra či 

báseň je uvozena stručnou charakteristikou a technickým popisem 

a celek uzavírá přehledný rejstřík shakespearovských postav.

ISBN 978-80-200-1917-2

 180 str., 250 Kč 

ISBN 978-80-200-1675-1

 576 str., 435 Kč 
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KRÁSNÁ LITERATURA

Zveme Vás na stánek Nakladatelství Academia 

na veletrhu 

SVĚT KNIHY PRAHA 2011, 
který proběhne ve dnech 12.–15. května 2011. 

Připravili jsme pro Vás tento program:

Autogramiády na stánku (L 413, Levé křídlo)

Pátek 13. května

15:00 autogramiáda Ivana Krause

16:30 autogramiáda Pavla Kohouta

Sobota 14. května

11:00 autogramiáda Ivana Klímy

Besedy – Komorní sál (Pravé křídlo, balkon vlevo)

Sobota 14. května 

14:00 William Shakespeare – Dílo

Prof. Martin Hilský představí unikátní překlad 

kompletního díla W.Shakespeara v jednom svazku.

16:00 beseda nad knihami z edic Atlasy a Průvodce, 

moderátor RNDr. Václav Cílek.
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uskuteční jednorázový nákup v hodnotě nad 500 Kč, předloží účtenku 

a zažádá o vydání členské karty.

Členská karta Klubu Academia poskytuje slevu 20 % na nákup knih z produkce 
Nakladatelství Academia a 10% slevu na knihy ostatních nakladatelů. 

Sleva se nevztahuje na časopisy s výjimkou Živy.

Členství v Klubu není časově omezené.

Členská karta je přenosná a pro její vydání není potřeba uvádět osobní údaje.

Slevy lze uplatnit pouze v Knihkupectví Academia, a to v Praze, Brně 
a Ostravě. Slevy nelze kombinovat a nelze je uplatnit na již zlevněné zboží.

KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA

Praha: 
Václavské nám. 34 
Národní 7 
Na Florenci 3

Brno: 
nám. Svobody 13 

Ostrava: 
Kulturně-literární centrum
Zámecká 2



KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA

Vaše skutečné knihkupectví

Praha
Václavské nám. 34 

Národní 7 – Na Florenci 3

Brno
nám. Svobody 13

Ostrava
Kulturně-literární centrum 

Zámecká 2

Vaše virtuální knihkupectví
www.academiaknihy.cz

Vyberte si knihy v klidu a pohodlí na www.academiaknihy.cz 
a vyzvedněte si je ve Vašem oblíbeném Knihkupectví Academia.

Sledujte novinky na www.academia.cz a buďte s námi on-line na 
www.facebook.com/knihkupectvi.academia.

Provozujeme také stránky: 
www.ivankraus.cz, www.ivanklima.cz, www.horaduse.cz
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