
Výb�r z nových knih  12/2011 – ostatní spole�enskov�dní obory 
 
1. 1001 knih, které musíte p�e�íst, než zem�ete / editor Peter Boxall ; 
[p�eložili Olga Bártová ... et al.] 
V Praze : Plus, 2011 -- 960 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-259-0080-2 (váz.) 
Sign.: II 109015V1 
literatura ; sv�tová literatura ; p�ehled 
 

Anotace: 
Obsáhlá p�íru�ka p�edstavuje 1001 knih, které se 
nesmazateln� vryly do kulturní pam�ti lidstva.  
V krátkých, výstižných heslech se nám p�ibližují slavní 
auto�i bestseller� i polozapomenutí spisovatelé.  
Kniha je dopln�na bohatým obrazovým materiálem. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. Alchymie a Rudolf II. : hledání tajemství p�írody ve st�ední Evrop� v 16. 
a 17. století / edito�i Ivo Purš a Vladimír Karpenko 
Praha : Artefactum, 2011 -- 839 s. :. -- latina. 
ISBN 978-80-86890-33-3 (váz.) 
Sign.: III 37100V1 
p�írodní v�dy ; astronomie ; biografie ; Rudolf ; Evropa ; alchymie ; století 16 -
17 

 
Anotace: 
Monografie mapující fenomén rudolfínské alchymie v širším 
kulturním a historickém kontextu. 
 
 
 
 
 

 
 



3. Alzheimerova choroba : pr�vodce pro blízké nemocných / Mathilde 
Regnault ; [z francouzského originálu ... p�eložila Daniela Šimková] 
Praha : Portál, 2011 -- 119 s. ;. -- �eština. 
ISBN 978-80-262-0010-9 (brož.) 
Sign.: II 108956V1 
Alzheimerova choroba ; ošet�ovatelská pé�e ; domácí pé�e 
 

Anotace: 
Tato p�ehledná p�íru�ka nabízí pomoc p�íbuzným a blízkým 
t�ch, kte�í touto nemocí trpí.  
Poskytuje podrobné a všestranné rady týkající se každodenní 
pé�e, dává návod, jak jednat v r�zných situacích v kontaktu s 
nemocným, jak s ním komunikovat, co zajistit, kam se obrátit o 
pomoc, jak se starat o léka�skou pé�i.  
Zárove� radí, jak z�stat p�ítomen i ve své rodin� a 

nep�estupovat hranice možností svých sil. 
 
 
 
 
 
 
4. �erná labu� : následky vysoce nepravd�podobných událostí / Nassim 
Nicholas Taleb ; [p�eložil Jan Ho�ínek] 
Litomyšl : Paseka, 2011 -- 478 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7432-128-3 (váz.) 
Sign.: II 109005V1 
pravd�podobnost ; spole�nost ; prognóza ; spole�enské v�dy ; prognostika ; 
teorie poznání 

 
Anotace: 
Kniha analyzuje fenomén �erných labutí, tj. nep�edvídaných 
jev� a událostí s významným dopadem na život jedince nebo 
celé spole�nosti, jakým byl nap�. teroristický útok z 11. zá�í 
2001, fenomenální úsp�ch spole�nosti Google �i nedávná 
globální finan�ní a ekonomická krize. 
 
 
 

 
 
 
 



5. �eskoslovenský rok 1938 / Robert Kva�ek, Miloš Heyduk 
D��ín : Polart, 2011 -- 197 s., [28] s. obr. p�íl. :. -- �eština. 
Sign.: II 109070V1 
d�jiny dvacátého století ; mezinárodní vztahy ; politika ; historiografie ; 
�eskoslovensko ; 1938 
 

Anotace: 
Vnitropolitické i zahrani�n� politické okolnosti, otázky 
nevyhnutelnosti p�ijetí diktátu Benešem a naší vládou jsou a 
stále budou p�edm�tem diskuzí politik� i historik�.  
Práce docenta PhDr. Roberta Kva�ka, DrSc. pat�í v tomto 
sm�ru k t�m nejzasv�cen�jším.  
Kniha �eskoslovenský rok 1938 je dopln�nou a rozší�enou 
verzí titulu, který poprvé oslovil naše �tená�e v roce 1988. 
 
 

 
 
 
 
 
6. D�jiny �eských zemí / Jan Randák a kolektiv 
Praha : Knižní klub, 2011 -- 432 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-242-3205-8 (váz.) 
Sign.: III 37090V1 
d�jiny starov�ku ; d�jiny st�edov�ku ; d�jiny novov�ku ; d�jiny dvacátého století 
; �esko 

 
Anotace: 
Jedine�ná syntéza �eských d�jin sleduje vývoj na našem 
území od prvních stop �lov�ka po sou�asnost.  
Texty a bohatý obrazový doprovod provázejí �tená�e 
dlouhým p�íb�hem našich d�jin a p�itažlivým, 
moderním zp�sobem ho seznamují s klí�ovými 
událostmi, politickými zm�nami, sociálním a kulturním 
prost�edím i s významnými osobnostmi. 
 
 

 
 
 
 
 



7. D�jiny hudby V. Hudba 19. století / Na�a Hr�ková (ed.) ; [ze slovenského 
originálu ... p�eložil Vít Roubí�ek] 
Praha : Euromedia Group, 2011 -- 463 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-249-1700-9 (váz.) 
Sign.: II 105934/5V1 
hudba ; d�jiny ; tv�rce ; d�jiny hudby ; století 19 
 

Anotace: 
Kniha je koncipována jako organický celek a p�edstavuje 19. 
století ve t�ech velkých oddílech.  
První oddíl nazvaný „Hudba“ zachycuje formou kroniky i 
samostatných úvah širší historické souvislosti, duchovní 
proudy a nové hudební trendy hudby 19. století.  
Druhý oddíl  „Hudebníci“ p�ináší deset portrét� klí�ových 
skladatelských osobností.  
T�etí oddíl s názvem „Hudební druhy, žánry, kultury“ 

pojednává o st�žejních hudebních druzích a žánrech zpracovávaného období a 
také o rozvíjejících se národních kulturách. 
 
 
 
 
 
8. Dílo / William Shakespeare ; p�eklad Martin Hilský 
Praha : Academia, 2011 -- 1677 s. ;. -- �eština. 
ISBN 978-80-200-1903-5 (váz.) 
Sign.: III 37106V1 
literatura ; poezie ; drama ; Shakespeare, William, ; anglická literatura 

 
Anotace: 
V �eském prost�edí unikátní vydavatelský po�in p�edkládá 
�tená�i v jednom svazku kompletní dílo Williama 
Shakespeara v p�ekladu p�edního �eského anglisty a 
shakespearologa Martina Hilského.  
Kompletní dílo je dopln�no úvodní studií, každá hra �i 
báse� je uvozena stru�nou charakteristikou a technickým 
popisem a celek uzavírá p�ehledný rejst�íky 
shakespearovských postav. 
 

 
 
 
 



9. Etika a komunikace v medicín� / Radek Ptá�ek, Petr Bart�n�k a kolektiv 
Praha : Grada, c2011 -- 528 s. -- �eština. 
ISBN 978-80-247-3976-2 (brož.) 
Sign.: II 109036V1 
etika ; komunikace ; vcít�ní ; medicína ; léka�ská etika 
 

Anotace: 
Publikace p�edstavuje komplexní pohled na etiku a komunikaci 
v medicín�, která zahrnuje celou �adu obecných, ale i díl�ích a 
speciálních témat, p�i�emž zasahuje do hlubších teoretických i 
praktických souvislostí. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
10. Historica : velký atlas sv�tových d�jin s více než 1200 mapami / Ludwig 
Könemann (hlavní redaktor) ; [z n�meckého originálu ... p�eložila Blanka 
Pscheidtová] 
Praha : Slovart, 2011 -- 512 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7391-377-9 (váz.) 
Sign.: III 37101V1 
d�jiny ; spole�nost ; kultura ; mapa 

 
Anotace: 
Originální encyklopedická u�ebnice sv�tových d�jin. 
Více než 1 200 historických map, 300 chronologických 
tabulek a p�es 20 000 historických fakt� 
zprost�edkovává d�jiny sv�ta v globálním pohledu, 
tabulkov� a pedagogicky.  
P�i tvorb� historických map byl d�raz kladen na 
p�ehlednost.  
Údaje se optimalizovaly tak, aby byly jednozna�né, 
srozumitelné a lehce zapamatovatelné. 

 
 
 
 
 



11. Historie bank a spo�itelen v �echách a na Morav� / Pavel Ju�ík 
Praha : Libri, 2011 -- 190 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7277-488-3 (váz.) 
Sign.: III 37102V1 
bankovnictví ; d�jiny ; �esko ; spo�itelna 
 

Anotace: 
Kniha vychází k 260. výro�í založení první banky na našem 
území - Královské privilegované úv�rní banky v Brn�, ale 
vypráví i o vzniku první zastavárny v Praze, tzv. 
Schwarzenberské banky, prvních spo�itelen a akciových �i 
zemských bank a o rozvoji pen�žnictví v habsburské 
monarchii, �eskoslovensku a �R, a to až do roku 2011. 
Vedle historie bankovnictví p�ináší informace o tom, jak se 
vyvíjely hlavní bankovní služby a technologie. 
 

 
 
 
 
 
 
12. Historie srdce / Ole Martin Hoystad ; [z norského originálu ... p�eložila 
Daniela Mrázová] 
Zlín : Kniha Zlín, 2011 -- 289 s., [24] s. obr. p�íl. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-87497-40-1 (brož.) 
Sign.: I 33997V1 
filozofie ; literatura ; kulturní antropologie ; kulturní d�jiny 

 
Anotace: 
V centru pozornosti knihy norského profesora Oleho Martina 
Hoystada stojí srdce jako kulturní fenomén.  
Autor sleduje jeho vnímání v prvních písemných kulturách 
Blízkého východu, v antické filozofii a v Bibli, vydává se po 
stopách arabského vlivu na rytí�skou kulturu vrcholného 
st�edov�ku, aby zachytil okamžik zrození romantické lásky, 
jejímž nositelem je práv� srdce. 
 

 
 
 
 



13. Christianizace �eských zemí ve st�edoevropské perspektiv� / Ji�í Hanuš a 
kolektiv 
Brno : Matice moravská pro Výzkumné st�edisko pro d�jiny st�ední Evropy: 
prameny, zem�, kultura, 2011 -- 390 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-86488-77-6 (váz.) 
Sign.: II 109102V1 
d�jiny ; náboženství ; k�es�anství ; d�jiny um�ní ; literatura ; �esko ; 
christianizace 
 

Anotace: 
Publikace p�ináší soubor metodologicky i obsahov� 
originálních p�ísp�vk� p�edních �eských historik�, znalc� 
d�jin um�ní a literatury.  
P�edkládá myšlenkov� ucelené úvahy na témata v 
domácím prost�edí známá (dílo solu�ských brat�í) i mén� 
známá (lidové misie, náboženská vzd�lávací �etba, 
christianizace obrazem, misijní dílo �eské emigrace ve 20. 
století apod.). 
 
 

 
 
 
 
 
14. Kmeny - sou�asné m�stské subkultury / auto�i projektu Vladimír 518, 
Karel Veselý ; fotografie Tomáš Sou�ek 
V Praze : Yinachi, 2011 -- 517 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-903973-2-3 (brož.) 
Sign.: III 37095V1 
subkultura ; sociologie ; životní styl 
 

Anotace: 
Kniha o vizuálním stylu �eských subkultur.  
Kniha vznikla pod vedením Vladimira 518 a ve fotkách a 
textech p�edstavuje aktuální podobu pražských komunit od 
hip hopu a hardcore, p�es gotiky a neohippies, až po 
motorká�e, fanoušky tuningu �i milovníky japonské 
popkultury.  
Jejich vizuální a životní styl mapuje více než t�i sta 
barevných snímk� fotografa Tomáše Sou�ka. 

 
 



 
15. Metahistorie : historická imaginace v Evrop� devatenáctého století / 
Hayden White ; [p�eložil Miroslav Kotásek] 
Brno : Host, 2011 -- 608 s. -- �eština. 
ISBN 978-80-7294-376-0 (brož.) 
Sign.: II 109053V1 
d�jiny novov�ku ; historiografie ; filozofie d�jin ; století 19 
 

Anotace: 
Významné a rozsáhlé dílo amerického teoretika historiografie 
je brilantní analýzou historické metodologie devatenáctého 
století. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
16. Národní o�ista : retribuce v povále�ném �eskoslovensku / Benjamin 
Frommer ; [z originálu ... p�eložil Jakub Rákosník] 
Praha : Academia, 2010 -- 504 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-200-1838-0 (váz.) 
Sign.: II 109073V1 
d�jiny dvacátého století ; soud ; trestní právo ; �eskoslovensko ; kolaborace ; 
vále�ný zlo�in ; retribuce ; 1939-1948 

 
Anotace: 
Kniha osv�tluje stíhání více než jednoho sta tisíc podez�elých 
vále�ných zlo�inc� a kolaborant� prost�ednictvím �eských 
soud� a trestních komisí po 2.sv�tové válce.  
Na rozdíl od publikací, které vykreslují retribuci spíše jako 
politickou spravedlnost prosazovanou komunisty, autorova 
práce, oprošt�ná od jakýchkoliv politických vliv� anebo stále 
se opakujících tradi�ních zkreslujících výklad�, je dokladem, 
že až do Února 1948 existovala u soud� a p�íslušných komisí 

up�ímná snaha o objektivní posouzení viny. 
 
 
 
 



17. Návrat k sociálnímu p�vodu : vývoj sociální stratifikace �eské 
spole�nosti v letech 1989 až 2009 / Tomáš Katr�ák, Petr Fu�ík 
Brno : Masarykova univerzita, 2010 -- 213 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7325-241-0 (CDK : brož.) 
Sign.: II 109100V1 
sociální nerovnost ; sociální mobilita ; trh práce ; sociální p�vod ; sociální 
stratifikace ; 1989-2009 
 

Anotace: 
Kniha mapuje nerovnosti spojené s pozicemi na �eském trhu 
práce, ukazuje jejich vývoj a prom�nu a p�itom odpovídá na 
otázku, jak spole�enská zm�na v minulých dvaceti letech 
ovlivnila tyto nerovnosti.  
Auto�i analyzují vzestupné a sestupné kariérní posuny v 
letech 1989 až 2009 a ukazují, že jim dominuje návrat k 
sociálnímu p�vodu. 
 

 
 
 
 
 
18. Notebook pro seniory : vydání pro Windows 7 / Josef Pecinovský 
Brno : Computer Press, 2011 -- 216 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-251-3178-7 (brož.) 
Sign.: II 109002V1 
výpo�etní technika ; p�enosný po�íta� ; starší �lov�k ; Internet ; elektronická 
pošta ; práce s po�íta�em 

 
Anotace: 
Srozumitelný výklad je p�izp�soben pot�ebám senior�, 
nevynechává žádný d�ležitý krok, vyhýbá se zdlouhavým i 
náhlým skok�m, látku odm��uje v p�im��ených dávkách, 
aby se �tená� neztratil v záplav� novinek. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



19. Nová sociální rizika : a pro� se jim nevyhneme / Jan Keller 
Praha : Sociologické nakladatelství, 2011 -- 197 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7419-059-9 (brož.) 
Sign.: I 33988V1 
sociální politika ; reforma ; spole�nost ; ekonomika ; sociologie ; sociální riziko 
 

Anotace: 
Práce pojednává o problematice nových sociálních rizik, 
která nejen popisuje, nýbrž se snaží objasnit jejich ší�ení v 
souvislosti s p�echodem k tzv. popr�myslové spole�nosti a 
procesem deindustrializace. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
20. Panovníci �eských zemí ve faktech, mýtech a otaznících : Sob�slav I., 
Vladislav II., Sob�slav II., Jind�ich Korutanský, Karel IV., Vladislav II. 
Jagelonský, Maxmilián II. Habsburský, Karel VI., Leopold II. / Vladimír 
Liška 
V Praze : XYZ, 2011 -- 218 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7388-595-3 (váz.) 
Sign.: II 109020V1 
d�jiny st�edov�ku ; �esko ; panovníci 

 
Anotace: 
Autor se vrací s již t�etím dílem úsp�šných medailonk� 
významných �eských král� a knížat.  
Tentokrát d�kladn� p�edstaví Sob�slava I., Vladislava II., 
Sob�slava II., Jind�icha Korutanského, Karla IV., Vladislava 
II. Jagelonského, Maxmiliána Habsburského a Karla VI. 
Texty dopl�uje bohatý ilustra�ní materiál. 
 
 
 

 
 
 



21. Podivné ticho : hledání mimozemské inteligence 2.0 / Paul Davies ; [z 
anglického originálu ... p�eložil Martin Žofka] 
Praha : Nakladatelství Argo, 2011 -- 246 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7363-393-6 (Doko�án : váz.) 
Sign.: II 109074V1 
fyzika ; astronomie ; vesmír ; mimozemská inteligence 
 

Anotace: 
Kniha Podivné ticho nám p�edkládá zhodnocení minulých i 
stávajících d�kaz� existence E. T. a vede nás po vzrušující cest� 
sm�rem k budoucnosti. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
22. Podivuhodné k�ivky, po�ítání králík� a jiná matematická dobrodružství 
/ Keith Ball ; [z anglického originálu ... p�eložil Jaroslav Drahoš] 
Praha : Doko�án, 2011 -- 230 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7363-289-2 (Doko�án : váz.) 
Sign.: II 109075V1 
matematika ; aritmetika ; geometrie 
 

Anotace: 
Autor rozebírá deset tematických okruh� z matematiky, s níž 
se denn� setkáváme.  
Postupuje od snadného a samoz�ejmého zadání, posléze však 
dospívá k matematice hodné.  
Pestrý výb�r látky pokrývá �adu p�itažlivých obor�, jako je 
nap�. kódování, p�ekvapivý zp�sob výpo�tu obsahu plošných 
obrazc� (Pickova v�ta), Malá Fermatova v�ta a desetinné 
zlomky, fraktální k�ivky, pravd�podobnost, že dva jevy 
nastanou sou�asn� apod. 

 
 
 
 
 



23. Pracovní dráhy žen v �eské republice / Alena K�ížková ... [et al.] 
Praha : Sociologické nakladatelství, 2011 -- 258 s. -- �eština. 
ISBN 978-80-7419-054-4 (Sociologické nakladatelství : brož.) 
Sign.: II 109007V1 
žena ; gender ; profesní dráha ; trh práce ; diskriminace ; sociologický výzkum ; 
�esko 
 

Anotace: 
Tato kniha sleduje v biografické perspektiv� životy žen z 
r�zných v�kových skupin v odlišných fázích rodinného cyklu i 
v r�zných situacích na trhu práce, a to na pozadí historického 
vývoje sou�asné �eské spole�nosti i v kontextu teoretických 
p�ístup� feministické sociologie ke studiu pracovní a rodinné 
sféry. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
24. P�emysl Otakar II. : král na rozhraní v�k� / Josef Žemli�ka 
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011 -- 752 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7422-118-7 (váz.) 
Sign.: II 109056V1 
d�jiny st�edov�ku ; historiografie ; politika ; spole�nost ; biografie ; P�emysl 
Otakar ; �esko ; Evropa ; panovník ; století 13 

 
Anotace: 
Náš p�ední odborník na d�jiny p�emyslovské epochy se ve 
své nejnov�jší monografii zabývá vládou a diskutabilní 
osobností pátého �eského krále.  
Kniha se nezabývá pouze politickým d�ním, stejná pozornost 
je v�nována také pronikání gotické kultury, zakládání m�st, 
velké kolonizaci, jež práv� za P�emysla vrcholila, jakož i 
vzestupu pozemkové aristokracie a jejímu st�etu s 
panovníkem, jenž byl jednou z p�í�in P�emyslova pádu. 
 

 
 
 



25. Rétorika v evropské kultu�e i ve sv�t� / Ji�í Kraus 
Praha : Karolinum (nakladatelství), 2011 -- 248 s. -- �eština. 
ISBN 978-80-246-2001-5 (brož.) 
Sign.: II 109066V1 
�e�nictví ; kultura ; spole�nost ; Evropa ; kulturní d�jiny 
 

Anotace: 
Kniha vymezuje postavení rétoriky v systému kultury a 
vzd�lanosti od starov�ku po dnešek.  
Zkoumá pokles jejího významu v období racionalismu a 
osvícenství, uvádí p�í�iny, v jejichž d�sledku byly rétorice  
p�isuzovány negativní konotace, a vysv�tluje, pro� si rétorika ve 
20. století dokázala své pozice znovu vydobýt. 
 

 
 
 
 
 
 
26. Rožmberkové : stru�ný pr�vodce výstavou / [uspo�ádal a edi�n� upravil 
Martin Gaži] 
V �eských Bud�jovicích : Národní památkový ústav, územní odborné 
pracovišt�, 2011 -- 203 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-85033-33-5 (brož.) 
Sign.: II 109057V1 
d�jiny st�edov�ku ; architektura ; výtvarné um�ní ; politika ; spole�nost ; 
Rožmberkové (rod) ; šlechtici 

 
Anotace: 
K výro�í �ty� staletí od vym�ení Rožmberk� byla 
uspo�ádána souhrnná výstava, která upozor�uje na politické, 
kulturní, hospodá�ské a zejména patronátní a mecenášské 
aktivity p�íslušník� rodu, jehož vlada�i byli vnímáni jako 
první po králi a od 13. století zejména na jihu �ech 
vybudovali rozsáhlé dominium.  
Kniha krom� výb�rového katalogu exponát� dopln�ného 
zasv�cenými komentá�i zahrnuje také ší�e orientované 

studie p�edních odborník� na danou problematiku. 
 
 
 
 



27. Sociální služby v �R v teorii a praxi / Pavel �ámský, Jan Sembdner, 
Dagmar Krutilová 
Praha : Portál (vydavatelství), 2011 -- 263 s. -- �eština. 
ISBN 978-80-262-0027-7 (brož.) 
Sign.: II 109063V1 
sociální služba ; sociální pé�e ; legislativa ; �esko ; standardy 
 

Anotace: 
Auto�i se snaží v komplexní form� zprost�edkovat své 
zkušenosti a znalosti všem, kdo sociální služby poskytují, 
p�sobí �i budou p�sobit v oblasti sociální pé�e v �R a také 
adresát�m t�chto služeb.  
V publikaci zohled�ují nejnov�jší vývoj v této oblasti, v�etn� 
p�íslušné legislativy.  
P�inášejí rady a doporu�ení p�i tvorb� a zavád�ní standard� 
kvality sociálních služeb, jež mohou pomoci poskytovatel�m 
zmín�ných služeb usp�t p�ed inspekcí kvality a zlepšovat 

jejich práci. 
 
 
 
 
 
28. Starov�ké �ecko : encyklopedická p�íru�ka / [Lesley Adkins & Roy A. 
Adkins ; z anglického originálu ... p�eložila Dana Adámková] 
V Praze : Slovart, 2011 -- 506 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7391-580-3 (váz.) 
Sign.: II 109058V1 
d�jiny starov�ku ; spole�nost ; kultura ; politika ; ekonomika ; náboženství ; 
	ecko ; každodenní život 

 
Anotace: 
Publikace je uspo�ádána do deseti kapitol pokrývajících 
jednotlivá témata jako hospodá�ství, obchod nebo 
náboženství.  
Jednotlivé kapitoly jsou dále tematicky �len�ny a navíc 
n�která témata procházejí n�kolika kapitolami, v nichž jsou 
pojednávána z odlišné perspektivy. 
 
 

 
 
 



29. Sv�ty posledních Rožmberk� / Václav B�žek a kolektiv 
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011 -- 791 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7422-092-0 (váz.) 
Sign.: II 109059V1 
d�jiny novov�ku ; spole�nost ; politika ; historiografie ; <<z >>Rožmberka, Petr 
Vok, ; <<z >>Rožmberka, Vilém, ; �esko ; Evropa ; šlechtici ; každodenní život 
 

Anotace: 
Pestrá mozaika vztah� nejen v Království �eském, ale i v celé 
Evrop�.  
Kapitoly se zam��ují na intimní prostor Rožmberk� za dve�mi 
soukromých komnat, na sv�t ve�ejný, na každodennost jejich 
šlechtických p�átel i na život poddaných na jejich panství. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
30. T. G. Masaryk - politický myslitel / Marie L. Neudorflová 
Praha : ARSCI, 2011 -- 254 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7420-023-6 (váz.) 
Sign.: II 109104V1 
biografie ; filozofie ; politika ; spole�nost ; d�jiny dvacátého století ; Masaryk, 
Tomáš Garrigue, 

 
Anotace: 
Význam T. G. Masaryka bývá obecn� nejvíce spojován s jeho 
zásluhami o vznik samostatného �eskoslovenského státu. 
Tomuto triumfu však p�edcházela �ty�i desetiletí trvající 
práce, kdy se jako filozof, sociolog a politik zamýšlel nad 
nápravou nerovnoprávného postavení �eských zemí v 
rakouské �íši a hledal cesty k rychlejší demokratizaci �eské 
spole�nosti. 
 

 
 
 
 
 



31. Templá�i : fakta a mýtus / Michael Haag ; [z anglického originálu ... 
p�eložila Klára Pet�íková] 
V Praze : Slovart, 2011 -- 367 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7391-444-8 (váz.) 
Sign.: II 109047V1 
d�jiny st�edov�ku ; k�es�anství ; kultura ; politika ; Templá�i 
 

Anotace: 
Pr�vodce po d�jinách �ádu templá��, jejich kultu�e i 
historických lokalitách. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
32. Um�ní / Robert Cumming ; [z anglického originálu ... p�eložila Jana 
Novotná] 
V Praze : Slovart, 2007 -- 512 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7209-971-9 (váz.) 
Sign.: II 109067V1 
um�ní ; d�jiny um�ní ; výtvarné um�ní ; um�lci 

 
Anotace: 
Zásadní p�ehled o hlavních hnutích a stylech od antického 
um�ní až po um�ní konceptuální. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



33. Um�ní �eské reformace : (1380–1620) / Kate�ina Horní�ková, Michal 
Šron�k (eds.) ; auto�i odborných studií a katalogových hesel Milena Bartlová ... 
[et al.] 
Praha : Academia, 2010 -- 555 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-200-1879-3 (váz.) 
Sign.: III 37107V1 
d�jiny st�edov�ku ; d�jiny novov�ku ; výtvarné um�ní ; náboženství ; �esko ; 
reformace ; století 14-17 
 

Anotace: 
Soubor studií historik� se podrobn� zabývá um�leckou 
tvorbou spjatou s protestantským vyznáním od po�átk� 
reformního hnutí v záv�ru 14. století do porážky �eských 
stav� na Bílé ho�e.  
Cenným p�ínosem publikace je revize všeobecn� 
rozší�eného názoru o negativním vztahu protestant� k 
výtvarnému um�ní.  
Auto�i sledují, jak um�ní plnilo funkci konfesijní 
sebeidentifikace. 

 
 
 
 
34. Vilém z Rožmberka : politik smíru / Jaroslav Pánek 
Praha : Academia, 2011 -- 543 s., [16] s. barev. obr. p�íl. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-200-2029-1 (váz.) 
Sign.: II 109093V1 
d�jiny novov�ku ; biografie ; spole�nost ; politika ; <<z >>Rožmberka, Vilém, ; 
�esko ; šlechta ; století 16 

 
Anotace: 
Cílem publikace je podat mnohostranný portrét vynikajícího 
politika na pozadí p�edb�lohorského �eského státu a 
renesan�ní Evropy. 
 
 
 
 
 

 
 
 



35. Vzd�lanost jako živý dialog s minulostí : vše, co musíte v�d�t, chcete-li 
rozum�t p�ítomnosti / Dietrich Schwanitz ; p�eložili Daniela Pet�í�ková a 
Miroslav Pet�í�ek 
Praha : Prostor (nakladatelství), 2011 -- 551 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7260-256-8 (váz.) 
Sign.: II 109008V1 
kultura ; d�jiny um�ní ; d�jiny filozofie ; d�jiny literatury ; kulturní d�jiny 

 
Anotace: 
Monografie se zabývá vzd�laností jako specifickou civiliza�ní 
ideou, která se historicky rozvinula v n�mecky mluvících 
zemích a je odlišná od kultury chování aristokraticko-urbánní 
spole�nosti západní Evropy.  
První �ást skicuje obrysy klasické vzd�lanosti.  
Druhá �ást se zabývá komunikací, pojednává o pravidlech, 
podle kterých se komunikuje mezi vzd�lanci, o zp�sobech, 
jak v�d�ní používat. 

 
 
 
 
 
36. Zdravotní postižení a pomáhající profese / Jan Michalík a kol. 
Praha : Portál (vydavatelství), 2011 -- 511 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7367-859-3 (váz.) 
Sign.: II 109014V1 
handicap ; mentální handicap ; t�lesn� postižený ; zrakov� postižený ; sluchov� 
postižený ; sociální služba ; �esko ; zdravotní postižení ; pomáhající profese ; 
sociální pomoc ; porucha komunikace 

 
Anotace: 
Publikace je ur�ena pro široký okruh pracovník� tzv. 
pomáhajících profesí, kte�í se v �eské republice v rámci své 
�innosti setkávají s osobami se zdravotním postižením.  
Cílem knihy je p�inést nové a komplexní informace o 
fenoménu zdravotního postižení a jeho dopadech na �lov�ka 
v sou�asné �eské spole�nosti. 
 
 

 
 
 



37. Židovský stát : pokus o moderní �ešení židovské otázky / Theodor Herzl ; 
[z n�meckého originálu ... p�eložil Ond�ej Buddeus ; p�edmluvu napsal Marek 
�ejka] 
Praha : Academia, 2009 -- 139 s. ;. -- �eština. 
ISBN 978-80-200-1712-3 (váz.) 
Sign.: I 33995V1 
politika ; sionismus ; Židé 
 

Anotace: 
Kniha p�edstavuje zásadní dokument sionistického hnutí, 
který má svou platnost nejenom v kontextu národních 
otázek p�edcházejících minulému století, ale dodnes 
neztrácí na plasticit�, zvláš� tím, že �tená�i se p�i rozvíjení 
Herzlova sm�lého a detailního plánu nutn� vybaví, jakými 
cestami se historie Žid� ubírala v dob� p�ed samotným 
založením státu Izrael v roce 1948.  


