
Výb�r z nových knih  1/2012 – ostatní spole�enskov�dní obory 
 
1. 1989 : pád východního bloku / Victor Sebestyen ; [p�eklad Petr Š�astný] 
Brno : Computer Press, 2011 -- 432 s., [8] s. obr. p�íl. -- �eština. 
ISBN 978-80-251-3235-7 (brož.) 
Sign.: II 109134V1 
d�jiny dvacátého století ; politika ; spole�nost ; Evropa; 1989 
 

Anotace: 
Victor Sebestyen ve své knize detailn� rozebírá jednotlivé 
události i dlouhodobé procesy, které pádu p�edcházely, a 
to nejen v samotných zemích st�ední a východní Evropy, 
ale i v dalších �ástech studenou válkou rozd�leného sv�ta. 
Opírá se o desítky rozhovor� se sv�dky a ú�astníky t�chto 
d�j� i o nov� odkryté archivní materiály. 
 
 
 

 
 
 
 
2. Angažované d�jepisectví : stranická historiografie mezi stalinismem a 
reformním komunismem (1950-1970) / Vít�zslav Sommer 
V Praze : Univerzita Karlova., 2011 -- 508 s. ;. -- �eština. 
ISBN 978-80-7308-378-6 (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova : váz.) 
Sign.: II 109171V1 
historiografie ; politika ; komunismus ; socialismus ; d�jiny dvacátého století ; 
�esko ; komunistická strana ; d�lnické hnutí ; 1950-1970 

 
Anotace: 
Kniha se zabývá vývojem stranické historiografie mezi lety 
1950-1970 v kontextu prom�n �eskoslovenského 
komunismu.  
Stranické d�jepisectví vzniklo na po�átku padesátých let 
jako zvláštní historiografický projekt fungující v rámci 
aparátu komunistické strany, jehož úkolem bylo 
zpracovávat minulost KS� a d�lnického hnutí. 
 
 

 
 
 



3. Bída relativismu / Raymond Boudon ; p�eložil Ivo Možný 
Praha : Sociologické nakladatelství, 2011 -- 262 s. ;. -- �eština. 
ISBN 978-80-7419-049-0 : 
Sign.: II 109172V1 
filozofie ; sociologie ; sociální v�dy ; relativismus ; sociologie kultury 
 

Anotace: 
Kniha Raymonda Boudona brání tu verzi sociální v�dy, jež 
neústí v pesimismu �i nihilismu, �áste�n� také proto, že 
autor oživuje ideu morálního cít�ní a obhajuje ideu v�d�ní 
zdravého rozumu.  
Shrneme-li argumentaci této knihy do jedné v�ty, bude znít 
takto: Sociální v�dy p�inesly nesporn� mnohé významné 
výsledky, ale také, zejména v posledních letech, p�isp�ly k 
etablování chybn� koncipovaných a problematických idejí, 

jež nez�staly bez sociálních a politických následk�. 
 
 
 
 
 
4. �eské zem� za prvních P�emyslovc� v 10. - 12. století. I. díl, �ele� sv. 
Václava / David Kalhous 
Praha : Libri, 2011 -- 150 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7277-492-0 (váz.) 
Sign.: II 109081V1 
d�jiny st�edov�ku ; historiografie ; �esko ; P�emyslovci ; století 10-12 

 
Anotace: 
Autor stru�n� p�edstaví historické metody i prameny pro 
d�jiny �eských zemí 10.–12. století, sleduje utvá�ení 
„Boheman�“ v raném st�edov�ku a jejich za�le�ování do 
k�es�anského sv�ta.  
Dále se zabývá utvá�ením církevních struktur, jež rovn�ž 
napomohly jak utvá�ení spole�né identity, tak prosazení moci 
a disciplíny u obyvatel. 
 

 
 
 
 
 
 



5. Etika pro pomáhající profese / Ji�í Jankovský 
Praha: Triton, 2003 -- 223 s. -- �eština. 
ISBN 80-7254-329-6 (brož.) 
Sign.: II 102968 
etika ; náboženství ; pomáhající profese ; sociální komunikace ; prosociální 
chování 

 
Anotace: 
P�edkládaná kniha si ne�iní nárok na úsp�šné nalézání 
odpov�dí na složité otázky lidské existence, ale podobá se 
spíše hledání nejr�zn�jších souvislostí a vztah�.  
Cílem je p�edevším snaha upozornit �tená�e na mnohé 
etické problémy související s vlastním výkonem 
pomáhajících profesí.  
Nabízí mu jednak nám�ty k zamyšlení a snaží se jej p�im�t k 
dalšímu studiu nazna�ených etických otázek a problém�. 
Upozor�uje také na možná rizika p�i výkonu pomáhajících 

profesí, ale zárove� mu ponechává dostate�ný prostor k zaujmutí vlastního 
názoru na �ešené otázky, pop�ípad� i k polemice. 
 
 
 
 
6. Fair trade / David Ransom ; [z anglického originálu ... p�eložil Daniel 
Hrabina] 
Brno : Dopln�k, 2011 -- 137 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7239-258-2 (brož.) 
Sign.: II 108919V1 
obchod ; trh ; p�ípadová studie ; fair trade 

 
Anotace: 
Autor v knize podává strukturovaný p�ehled tematiky fair 
tradu dopln�ný o praktické p�íklady.  
Analyzuje hnutí fair trade bez zaml�ování jeho sou�asných 
rozpor� a na základ� svých zkušeností navrhuje i reálná 
�ešení t�chto problém�. 
 
 
 
 

 
 
 



7. Jak zákazník vnímá zna�ku : nahlédn�te s pomocí neurov�dy do hlav 
spot�ebitel� / Erik du Plessis ; [p�eklad Ji�í Fadrný] 
Brno : Computer Press, 2011 -- 256 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-251-3529-7 (brož.) 
Sign.: II 109137V1 
marketing ; reklama ; trh ; mozek ; výzkum ; neurov�da ; spot�ebitel ; nákup 
 

Anotace: 
Autor s pomocí neurov�dy odhaluje zp�sob, jak lidé uvažují 
o zna�kách, analyzuje jejich nákupní chování, zkoumá vliv 
dlouhodob�jších pocit� na rozhodování.  
P�enáší poznatky z výzkumu mozku do sv�ta reklamy a 
zjiš�uje tak, co se odehrává v hlavách spot�ebitel�. 
Neuromarketing je nový trend na poli marketingového 
výzkumu. 
 

 
 
 
 
 
 
8. Klasické židovství : kultura a historie rabínské doby / Günter Stemberger ; 
[z n�meckého originálu ... p�eložila Marie Holá] 
Praha : Vyšehrad, 2011 -- 237 s. ;. -- �eština. 
ISBN 978-80-7429-185-2 (váz.) 
Sign.: II 109083V1 
judaismus ; kultura ; d�jiny ; politika ; náboženství ; literatura ; mystika 

 
Anotace: 
Text p�ináší nejnov�jší výsledky bádání z oblasti judaistiky, 
historie a archeologie, ale sou�asn� se opírá o odkaz tradi�ní 
rabínské literatury. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



9. Lidé me�e, modlitby a práce : t�i stavy v �eském st�edov�kém myšlení / 
Wojciech Iwa�czak ; [p�eložila Marta Be�ková] 
Praha : Argo, 2011 -- 239 s. ;. -- �eština. 
ISBN 978-80-257-0434-9 (váz.) 
Sign.: II 109174V1 
d�jiny st�edov�ku ; spole�nost ; �esko ; sociální stratifikace ; kulturní d�jiny ; 
každodenní život ; století 14-15 
 

Anotace: 
Polský historik  zp�sobem zkoumá podobu u�ení o trojím 
lidu v �eském prost�edí 14. a 15. století.  
Autor popisuje  jak p�ebírání model�, zrozených v 11.-12. 
století, tak jejich adaptaci na �eské podmínky, na sociáln� 
diferenciovanou spole�nost, v níž již hrála významnou úlohu 
dynamicky se rozvíjející m�sta.  
Stejn� detailním zp�sobem zkoumá i husitskou ideologií 
ovlivn�né první pokusy o pop�ení u�ení o trojím lidu a 

prosazení republikánského vid�ní sv�ta, v n�mž p�estávalo platit d�ív�jší 
hierarchické uspo�ádání. 
 
 
 
 
 
10. Pr�vodce kulturním d�ním a životním stylem v �eských zemích 1948-
1967. [Svazek] I., [A-O] / Ji�í Knapík, Martin Franc a kol. 
Praha : Academia, 2011 -- 645 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-200-2019-2 (váz.) 
Sign.: II 109090/1V1 
 
 
Pr�vodce kulturním d�ním a životním stylem v �eských zemích 1948-1967. 
[Svazek] II., [P-Ž] / Ji�í Knapík, Martin Franc a kol. 
Praha : Academia, 2011 -- 1297 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-200-2019-2 (váz.) 
Sign.: II 109090/2V1 
d�jiny dvacátého století ; historiografie ; kultura ; spole�nost ; politika ; životní 
styl ; volný �as ; �esko ; 1948-1967 
 
 
 
 
 



  
 
Anotace: 
Dílo p�edstavuje nové pojetí problematiky i v mezinárodním kontextu. Od 
podobných lexikálních prací se liší p�edevším snahou o jasné �asové za�azení a 
o podloženost na základ� dobových pramen�.  
Auto�i zde mapují �lenitou oblast kultury a životního stylu v padesátých a 
šedesátých letech pomocí dobových pojm� a výraz�, prost�ednictvím hesel a 
sond do oblastí každodenního života tehdejšího �eskoslovenska. 
 
 
 
 
11. Ráj, peklo a o�istec ve st�edov�kých vid�ních / [p�eložili ... Jana 
Engelbrechtová ... et al. ; z latinských originál� vybrali Magdalena Moravová a 
Martin Nodl] 
Praha : Argo, 2011 -- 279 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-257-0543-8 (váz.) 
Sign.: II 109177V1 
k�es�anství ; st�edov�k ; st�edov�ký rukopis ; k�es�anské pojetí ; zjevení ; 
posmrtný život 

 
Anotace: 
Výbor latinských st�edov�kých vid�ní, zahrnuje okolo 
dvaceti nejznám�jších text�.  
Jedná se o velice významné doklady specificky 
st�edov�kého žánru, vypráv�ní revenant�, tedy lidí, kte�í 
zdánliv� zem�eli a p�i cest� na onen sv�t jim bylo povoleno 
nahlédnout do pekla, o�istce �i ráje.  
Ve všech p�ípadech se však jednalo o vypráv�ní 
s evidentním moralistickým podtextem, plné hrozivých i 
fantastických výjev�, jež tak dob�e známe z obraz� 

Hieronyma Boschenebo dalších st�edov�kých malí��. 
 



12. �ízení pracovního výkonu v podnikové praxi : cesta k efektivit� a 
výkonnosti / Michael Armstrong ; p�eložil a p�edmluvu napsal Josef Koubek 
Praha : Fragment, 2011 -- 400 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-253-1198-1 (váz.) 
Sign.: II 109142V1 
�ízení ; výkonnost ; podnik ; kou�ování ; personální �ízení ; efektivita ; pracovní 
výkon 
 

Anotace: 
V knize se uznávaný odborník v oblasti �ízení lidských 
zdroj� v�nuje jedné z nejnov�jších koncepcí �ízení 
pracovník�, a sice koncepci �ízení pracovního výkonu. 
Vedle nezbytných definic a teoretických východisek uvádí 
množství faktických informací a p�íklad� praktického 
uplatn�ní této koncepce.  
Vyjmenovává existující modely tohoto �ízení, reakce 
manažer�, vedoucích tým� i �adových pracovník� a 

podrobn� se zabývá uplatn�ním této koncepce v praxi i vyhodnocováním 
systému �ízení pracovního výkonu a jeho efektivnosti. 
 
 
 
 
 
13. Šepot buše / Jaroslav Mareš ; [ilustroval Vladimír Rimbala] 
Praha : Motto, 2011 -- 268 s., [64] s. obr. p�íl. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7246-588-0 (váz.) 
Sign.: II 109165V1 
p�íroda ; živo�ich ; reálie ; Afrika ; cestopis 

 
Anotace: 
Cestovatel a spisovatel Jaroslav Mareš jezdí do Afriky tém�� 
padesát let.  
V cestopisné knížce Šepot buše zúro�il nejen své bohaté 
zkušenosti s Afrikou, ale p�edevším svou velkou lásku k 
�ernému kontinentu. 
 
 
 

 
 
 
 



14. Šlechtická kultura v 18. století : filozofové, mystici, politici / Ivo Cerman 
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011 -- 761 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7422-122-4 (váz.) : 
Sign.: II 109179V1 
kultura ; filozofie ; politika ; literatura ; d�jiny novov�ku ; osvícenství ; šlechtici 
; století 18 
 

Anotace: 
P�edkládaná kniha zapomenutou kulturu znovu oživuje, a to 
za pomoci mnoha nov� objevených literárních výtvor�.  
Na sv�tlo zde mnohdy poprvé p�icházejí šlechti�tí spisovatelé, 
politici a mystici, jejichž dílo je významným obohacením 
�eských kulturních d�jin.  
Rozsáhlý výklad ukazuje �eskou šlechtu jako aktivního 
spolutv�rce evropského osvícenství. 
 

 
 
 
 
 
 
15. Úsp�šný prodej firmy : ve správný �as a za dobrou cenu / Les Nemethy ; 
[p�eklad Radek Blaheta] 
Brno : Computer Press, 2011 -- 208 s. ;. -- �eština. 
ISBN 978-80-251-3417-7 (váz.) 
Sign.: II 109138V1 
podnik ; plánování ; p�ípadová studie ; strategie ; prodej 

 
Anotace: 
Autor se b�hem své  kariéry v oblasti financí zú�astnil prodeje 
stovek firem ve 40 zemích sv�ta.  
Své zkušenosti shrnul do praktické p�íru�ky, která krok za 
krokem provede podnikatele plánováním prodeje firmy – od 
správného na�asování, nastavení hodnoty až po dokon�ení 
transakce.  
Kniha obsahuje p�ípadové studie z reálného života a popisuje 
hlavn� principy prodeje firmy. 

 
 
 
 
 



16. Zbývá jen hluk : naslouchání dvacátému století / Alex Ross ; [p�eložil 
Petr Kopet] 
Praha : Doko�án, 2011 -- 578 s. ;. -- �eština. 
ISBN 978-80-257-0558-2 (Argo : váz.) 
Sign.: II 109182V1 
hudba ; politika ; spole�nost ; století 20 

 
Anotace: 
Autor ve své knize mapuje v nejširších souvislostech hudbu 
20. století.  
Zam��uje se na hudbu tzv. vážnou, ale i na její spojitost i s 
jinými žánry.  
Sv�j �tivý výklad zasazuje do historického kontextu a 
odhaluje i p�ekvapivé souvislosti politické. 


