Výběr z nových knih 12/2015 – ostatní společenskovědní obory
1. Čtení o Elišce Krásnohorské : v bojích o Smetanu, Hálka a Minervu /
Libuše Heczková ed. -- Vydání první
Praha : Institut pro studium literatury, 2015 -- 193 stran: -- cze
ISBN 978-80-87899-28-1
Sign.: I 34363V1
literatura ; literární kritika ; kultura ; společnost ; feminismus ; dílo ;
Krásnohorská, Eliška, ; česká literatura ; století 19-20
Předmluva editorky zasazuje uváděné texty do literárněhistorických souvislostí a představuje Elišku Krásnohorskou jako
všestrannou a významnou osobnost české kultury a společnosti
19. století.
Další informace přinášejí medailonky osobností zastoupených v
antologii. Knihu uzavírá výběrová bibliografie jednak autorská,
zachycující knižní publikace a publicistiku, kritickou a
feministickou činnost E. Krásnohorské, a jednak bibliografie
odkazová, shromažďující ve výběru literaturu o ní.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448616
2. Dlouhodobá péče : geriatrické aspekty a kvalita péče / Iva Holmerová a
kolektiv -- 1. vydání
Praha : Grada Publishing, [2014] -- 176 stran -- cze
ISBN 978-80-247-5439-0
Sign.: II 113576V1
starší člověk ; péče ; sociální služba ; psychika ; geriatrie ; dlouhodobá péče ;
zdravotní péče ; sociální zařízení ; domov pro seniory ; kvalita života
Monografie se zabývá zdravotní problematikou chronických stavů
způsobujících disabilitu, které jsou v našich podmínkách a v
našem zdravotnictví považovány za „casus sociales“. Jednotlivé
kapitoly publikace jsou věnovány problematice funkčního stavu a
hodnocení jak somatických, tak psychických funkcí pacientů
vyššího věku s ohledem na plánování a poskytování dlouhodobé
péče, věnují se také interprofesionální spolupráci.
Obsáhlá část se zabývá problematikou kvality dlouhodobé péče a prezentuje
výsledky projektu autorského kolektivu – kritéria kvality a standardy
dlouhodobé péče.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448617

3. Knihy kacířů se mají číst / mistr Jan Hus ; z latinského originálu poprvé
přeložil a doprovodným slovem opatřil Martin Wernisch -- První vydání
Praha : Kalich, 2015 -- 93 stran -- cze
ISBN 978-80-7017-223-0
Sign.: I 34340V1
náboženství ; teologie ; křesťanství ; církev ; Hus, Jan, ; kacířství
Hlásil se Jan Hus vědomě k tradici kacířských buřičů, jak se zdá
napovídat titul této knížky? Anebo je skutečnost, jež vysvítá z
jejího textu, nejen složitější, ale také sympatičtější?
Z latinského originálu poprvé přeložil a doprovodným slovem
opatřil Martin Wernisch.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448192

4. Prehistorie rodu Homo / Václav Soukup -- Vydání první
V Praze : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2015 -- 1150 stran -cze
ISBN 978-80-246-2966-7
Sign.: II 113592V1
člověk ; pravěk ; genetika ; kultura ; biologie ; antropologie ; evoluce ;
paleoantropologie
Kniha Prehistorie rodu Homo se pokouší odpovědět na
nadčasovou otázku spjatou s existencí lidského rodu: “kdo jsme,
odkud jsme a kam jdeme”.
Hlavními hrdiny této encyklopedicky koncipované vědecké
monografie jsou předci člověka a fenomén kultury.
Autor své čtenáře nejdříve systematicky seznamuje se současnými
poznatky z oblasti paleoantropologie, genetiky a primatologie.
Teprve poté předkládá svou vlastní interpretaci evolučního příběhu rodu Homo a
formuluje své názory na vznik lidské kultury a umělecké kreativity.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448713

5. Vládkyně všech nemocí : příběh rakoviny / Siddhartha Mukherjee ; překlad
Jan Šmarda -- 1. vydání
Brno: Masarykova univerzita, 2015 -- 517 stran: -- cze
ISBN 978-80-210-7761-4
Sign.: II 113629V1
nemoc ; dějiny ; medicína ; biologie člověka ; výzkum ; věda ; terapie ; rakovina
; onkologie
Kniha je poutavou kronikou nemoci, s níž lidé žijí a umírají
více než pět tisíc let.
Příběh rakoviny začíná prvními doloženými zmínkami ve
starověku, graduje epochální bitvou ve dvacátém století, kdy
se lidé snažili nemoc vyléčit, ovládnout a porazit, a zatím
končí radikálně novým pochopením její podstaty.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448813

6. Vyvlastněný hlas : proměny genderové kultury české společnosti 19481989 / Hana Havelková, Libora Oates-Indruchová (eds.) ; další autorky a autoři:
Petra Hanáková, Barbara Havelková, Kateřina Kolářová, Petra Klvačová, Jan
Matonoha, Denisa Nečasová, Petr Roubal, Věra Sokolová, Veronika Šprincová,
Ivan Vodochodský, Kateřina Zábrodská -- Vydání první
Praha : Sociologické nakladatelství, 2015 -- 512 stran:
ISBN 978-80-7419-096-4
Sign.: II 113585V1
gender ; kultura ; společnost ; politika ; žena ; sociologický výzkum ; Česko ;
1948-1989
Autoři této knihy mapují proměny genderové kultury české
společnosti v letech 1948 až 1989. V tomto procesu se vždy
projevovaly jak emancipační, tak tradicionalistické tendence.
Autoři ukazují, jak celá řada aktérů – organizací, odborných
komunit i jednotlivců – jednala tak, že spoluvytvářela
genderovou kulturu státního socialismu po celé období jeho
trvání, a to i přesto, že komunističtí ideologové vyvlastnili
agendu českého předválečného ženského hnutí žen.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448632

