
Výběr z nových knih 1/2016 – ostatní společenskovědní obory 
 

1. 89 nejdůležitějších manažerských teorií pro praxi / James McGrath, Bob 

Bates ; z anglického originálu The little book of big management theories... and 

how to use them ... přeložila Hana Škapová -- 1. vydání 

Praha : Management Press, 2015 -- 261 stran -- cze 

ISBN 978-80-7261-382-3 

Sign.: II 113680V1 

manažerský personál ; personální řízení ; teorie ; motivace ; management ; 

leadership ; strategické řízení ; podniková kultura 

 

Tato kniha nabízí výběr z toho, co je na poli teorie 

managementu k dispozici a navíc i možnosti uplatnění těchto 

teorií v každodenní manažerské praxi.  

Je psaná zhuštěným, digestivním stylem, kdy každé teorii jsou 

věnovány dvě stránky. Na nich se seznámíte se základními 

myšlenkami každé z nich. 

 

 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448975 

 

 

 

2. Bratři Wrightové / David G. McCullough ; překlad: Petr Šťastný -- 1. vydání 

V Brně : CPress, 2015 -- 309 stran, 16 nečíslovaných stran ilustrovaných příloh: 

-- cze 

ISBN 978-80-264-0950-2 

Sign.: II 113688V1 

biografie ; dějiny ; Wright, Orville, ; Wright, Wilbur, ; letectví ; americká próza 

 

Dvojnásobný držitel Pulitzerovy ceny David McCullough 

předkládá napínavý příběh dvou odvážných bratrů, Wilbura a 

Orvilla Wrightových.  

Ve své knize se opírá o nesmírné bohatství písemné pozůstalosti 

rodiny Wrightových, včetně soukromých deníků, zápisníků, knih 

výstřižků a více než tisícovky dopisů ze soukromé 

korespondence, jež vypráví lidskou část příběhu bratrů 

Wrightových. 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448992 

 

 



3. Budování státu : reprezentace Československa v umění, architektuře a 

designu = Building a state : the representation of Czechoslovakia in art, 

architecture and design / Milena Bartlová, Jindřich Vybíral a kol. ; překlad: 

Daniel Morgan -- Vydání první 

Praha : UMPRUM, 2015 -- 381, 136 stran -- cze, cze eng 

ISBN 978-80-87989-01-2 

Sign.: III 38227V1 

dějiny dvacátého století ; umění ; architektura ; Československo ; design 

 

Rozsáhlou bilingvní publikaci, která doprovází výstavu ve 

Veletržním paláci Národní galerie v Praze (ve dnech 19. 11. 2015 

až 7. 2. 2016), připravil kolektiv pedagogů Katedry teorie a dějin 

umění VŠUP v Praze spolu se studenty a externími 

spolupracovníky.  

Kromě podrobného vědeckého katalogu všech vystavených 

exponátů obsahuje odborné studie, detailněji přibližující vybraná 

témata a je bohatě ilustrován. Představuje umělecká díla různých kvalit a 

nejrůznějších médií, která se v letech 1918-1939 a 1945-1992 podílela na 

reprezentaci československého státu.  

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448959 

 

 

 

4. Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století / Ivan 

Malý a kol. 

Praha : Národní muzeum, 2015 -- 268 stran -- cze 

ISBN 978-80-7036-470-3 

Sign.: II 113661V1 

společnost ; kultura ; dějiny dvacátého století ; socialismus ; Československo ; 

sociologie kultury ; století 20 

 

Jednotlivé kapitoly této kolektivní monografie se věnují 

vybraným aspektům české společnosti a kultury doby 

osmdesátých let dvacátého století, a to z různých pohledů a často 

i nečekaných perspektiv, od mezinárodního kontextu přes růst 

násilí na fotbalových stadionech a další společenské i kulturní 

otázky po detailní sondy do dění roku 1989. 

 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448904 

 

 



5. Encyklopedie mytologie germánských národů / Jitka Vlčková -- Třetí 

vydání 

Praha : Nakladatelství Libri, 2015 -- 255 stran 

ISBN 978-80-7277-539-2 

Sign.: II 113657V1 

mytologie ; reálie ; severská mytologie 

 

Kniha se soustřeďuje na rozlehlou geografickou oblast osídlenou 

v minulosti germánskými kmeny (pevninská Evropa, 

Skandinávie, Britské ostrovy a Island) a doplňkově se zabývá i 

Finskem, které do oblasti geograficky náleží.  

Hesla se zabývají prameny, z nichž se mýty rekonstruují, ale 

především jednotlivými bohy a mytologickými postavami pro nás 

podivuhodného a cizího panteonu. 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448897 

 

 

 

 

6. Chrám i tvrz : kniha o češtině / Pavel Eisner 

Praha : XYZ, 2015 -- 762 stran 

ISBN 978-80-7505-272-8 

Sign.: II 113690V1 

čeština ; jazyk ; lingvistika ; jazyková kultura 

 

Poutavé vyprávění o naší mateřštině, o úžasné kulturní stavbě 

podobné chrámu i tvrzi.  

Proslulé dílo, jež je nejen odborným výkladem, ale především 

vyznáním lásky k českému jazyku. Téměř na osmi stech stranách 

autor postihuje češtinu ve všech jejích mnohotvárných a 

nevyčerpatelných aspektech, z hlediska mluvnického i 

slohového. 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=449005 

 

 

 

 

 

 

 



7. Karel Zeman a jeho kouzelný svět / Ludmila Zemanová, Linda Zeman 

Spaleny ; fotografie: Antonín Horák, Jiří Tarantík, Bohuslav Pikhart, Josef 

Vítek, Zdeněk Krupa, Pavel Kosek, Ludmila Zemanová a soukromý archiv 

Karla Zemana -- 1. vydání 

Brno : CPress, 2015 -- 261 stran 

ISBN 978-80-264-0941-0 

Sign.: III 38233V1 

film ; animovaný film ; biografie ; Zeman, Karel, ; režie 

 

Kniha vypráví životní příběh Karla Zemana od jeho dětství, 

představuje jeho díla, inspirační zdroje, jednotlivé fáze realizace i 

ohlasy, které díla vyvolala u nás i v zahraničí.  

Unikátní je i svým množstvím nashromážděného obrazového 

materiálu, který čerpá ze soukromého archivu a přináší i dosud 

nepublikované ilustrace a fotografie. 

 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=449008 

 

 

 

8. Odsouzeni k modernitě : co hledá sociologie a našla beletrie / Jan Keller ; 

ilustrace Boris Jirků -- První vydání 

Praha : Novela bohemica, 2015 -- 198 stran 

ISBN 978-80-87683-53-8 

Sign.: II 113668V1 

sociologie ; společnost ; politika ; modernita ; postmoderní společnost ; sociální 

problémy ; sociální proces 

 

Kniha esejů dokládá v jedenadvaceti kapitolách jednoduché 

tvrzení: Ani moderní společnost se nevyhnula tomu, o čem byli 

staří Řekové přesvědčeni, že je osudem veškerých dějin. Svědectví 

o odsouzení ke stále témuž nachází Jan Keller v románech století 

devatenáctého i v novelách století dvacátého.  

Nalézá v nich rovněž dlouhou řadu projevů toho, co bývá 

vydáváno za příznaky takzvané postmoderní společnosti. Diagnóza 

modernity v dílech literární klasiky se překvapivě shoduje s 

mnohem pozdějšími a dokonce současnými sociologickými teoriemi. 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448914 

 

 

 



9. Ota Pavel postskriptum : ohlédnutí za životem a dílem mimořádně 

nadaného spisovatele / Pavel Kovář -- 1. vydání 

Praha : XYZ, 2015 -- 139 stran, 8 nečíslovaných stran obrazové přílohy 

ISBN 978-80-7505-274-2 

Sign.: I 34383V1 

spisovatel ; biografie ; dějiny dvacátého století ; Pavel, Ota, ; česká literatura 

 

Kniha vychází jako vzpomínka na mimořádně nadaného umělce. 

 

 

 

 

 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448993 

 

 

 

 

10. Patroni, klienti, příbuzní: sociální svět Starého Města pražského ve 14. 

století / Martin Musílek -- Vydání první 

Praha: Václav Žák - Casablanca, 2015 -- 358 stran: -- cze 

ISBN 978-80-87292-29-7 

Sign.: III 38211V1 

dějiny středověku ; sociální dějiny ; město ; společnost ; migrace ; Praha 

(Česko) ; Staré Město (Praha, Česko) ; mobilita ; sociální vrstva ; sociální 

skupina ; století 14 

 

Odborná práce Martina Musílka vychází z podrobného průzkumu 

nejstarších dochovaných knih Starého Města pražského.  

Autor se zde snaží poskytnout co nejširší obrázek o societě 

Starého Města po polovině 14. století, kdy dochází k ústupu 

starých radních rodů ve správě města na úkor nově nastupujících 

a bohatnoucích zástupců řemesel. 

 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448808 

 

 

 

 

 

 



11. Václav II. : král na stříbrném trůnu : 1283-1305 / Libor Jan -- Vydání 

první 

Praha : Argo, 2015 -- 739 stran, 32 nečíslovaných stran barevných obrazových 

příloh: 

ISBN 978-80-257-1544-4 

Sign.: II 113672V1 

dějiny středověku ; biografie ; společnost ; politika ; kultura ; Václav ; panovník 

; Přemyslovci 

 

V monografii předposledního přemyslovského panovníka autor 

přináší nové pohledy založené na několikaletém studiu pramenů i 

moderní literatury.  

V první části knihy představuje panovníkův život v souřadnicích 

domácí i zahraniční politiky, ve druhé se zamýšlí nad 

fungováním středověkého státu, dvorským prostředím a rytířskou 

kulturou, jíž se právě okolí tohoto posledního velkého 

Přemyslovce vyznačovalo. 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448920 


