Výběr z nových knih 2/2016 – ostatní společenskovědní obory
1. Analýza diskurzu a mediální text / Soňa Schneiderová -- První vydání
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015 -- 164 stran
-- cze
ISBN 978-80-246-2884-4
Sign.: II 113794V1
lingvistika ; filologie ; hromadné sdělovací prostředky ; společnost ; psychologie
; manipulace ; diskurs ; textová analýza
Práce představuje analýzu diskurzu, její základní postupy a
společná metodologická východiska vlastní nejrůznějším
disciplínám.
Největší pozornost je však věnována lingvistické analýze textu,
tomu, co analýza diskurzu přináší pro pochopení některých jevů
textu. Analýze jsou podrobeny texty tištěných a televizních
médií, a to ve dvou rovinách dané problematiky. V první z nich
jde o to ukázat, jak jsou jazyk a žánry dnešních médií ovlivňovány současnými
vnějšími podmínkami soudobé společnosti a jak pod tímto tlakem média
komunikují s publikem.
Druhá část konkrétních rozborů se věnuje tomu, jak jednotlivá média prezentují
stejné události a jak odlišné verze skutečnosti předkládají.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=449729
2. Analýza privatizačního procesu v České republice / Karel Zeman -Vydání první
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015 -- 294 stran
-- cze
ISBN 978-80-246-2939-1
Sign.: II 113799V1
privatizace ; ekonomika ; Česko ; hospodářská politika ; národní hospodářství
Cílem této monografie je zpracování základních teoretických
východisek a testování praktické aplikovatelnosti ekonomických
teorií
renomovaných
ekonomických
fundamentalistů,
strukturované analýzy právního rámce, institucionálního
zajištění, vlastního vývoje privatizačního procesu a
makroekonomické a statistické analýzy privatizačního procesu
jako celku.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=449736

3. Císař Karel IV. : 14. 5. 1316 - 29. 11. 1378 / Jiří Tomáš -- 1. vydání
Praha : Baset, 2016 -- 189 stran
ISBN 978-80-7340-159-7
Sign.: II 113838V1
dějiny středověku ; politika ; společnost ; kultura ; biografie ; Karel ; panovník
Kniha o Karlu IV. zachycuje příběh člověka a politika,
spoluurčujícím po třicet let osudy středověké Evropy, ale i
budovatele na svou dobu nevšedního formátu.
Knihu doplňuje téměř sto dvacet dobových vyobrazení, starých
rytin, iluminací z nejrůznějších kronik a kodexů, vedut, map,
stavebních plánů, portrétů, fotografií nejrůznějších rukopisů i
staveb, pečetí, soch či náhrobků.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=449863

4. Co je bulvár, co je bulvarizace / Barbora Osvaldová, Radim Kopáč (editoři)
-- Vydání první
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016 -- 142 stran
-- cze
ISBN 978-80-246-3229-2
Sign.: II 113797V1
hromadné sdělovací prostředky ; společnost ; žurnalistika ; etika ; bulvární
média ; sociální interakce
Monografie o bulváru je více zaměřena na obtížné definování
tohoto fenoménu, na jeho historii i současnost. Několik autorů a
autorek popisuje svoji zkušenost s bulvárem a bulvárními médii.
Bulvarizace je slovo, které se v poslední době objevuje poměrně
často. Jedním z cílů této publikace je přinést čtenářům orientaci v
tématu a také jim umožnit o fenoménu nezaujatě přemýšlet,
protože jak vyplývá z některých příspěvků, takzvaná bulvární
žurnalistika nemá jen záporné stránky.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=449733

5. Českoslovenští prezidenti / Marie Ryantová a kol. -- Vydání první
Praha ; Litomyšl : Paseka, 2016 -- 339 stran
ISBN 978-80-7432-500-7
Sign.: II 113745V1
dějiny dvacátého století ; politika ; biografie ; Československo ; prezident ;
století 20
Kniha Českoslovenští prezidenti byla inspirována úspěšným
titulem Čeští králové (Paseka 2009) a stejně jako ona přináší
populární formou nejnovější poznatky v podání předních
odborníků zabývajících se jednotlivými vrcholnými politiky.
Jedenáct kapitol tak postupně představí zakladatele státu T. G.
Masaryka, všechna funkční období Edvarda Beneše včetně jeho
exilového působení, tragický úděl Emila Háchy, osud pěti
komunistických vládců i krátké tříleté prezidentské období
Václava Havla, které tento úsek dějin uzavírá.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=449538

6. Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století :
cyklický vývoj ekonomiky v procesu gradující globalizace / Eduard Kubů,
Jindřich Soukup, Jiří Šouša eds. -- Vydání první
Praha ; Ostrava : Nová tiskárna Pelhřimov, 2015 -- 606 stran -- cze, cze slo
ISBN 978-80-7464-774-1
Sign.: II 113747V1
hospodářská krize ; ekonomika ; globalizace ; nezaměstnanost ; Česko ; století
19-21
Těm, kteří hledají porozumění v kontextu vývoje českých zemí
a střední Evropy, je určena publikace kolektivu autorů z
vysokých škol a vědeckých pracovišť, jež nahlíží krize,
hospodářský cyklus interdisciplinárně v poli rozprostírajícím se
mezi historií a ekonomií.
Široce pramenně založené dílo poslouží jako vhodný informační
zdroj v pedagogickém procesu nejen na ekonomických školách,
ale i dalších školách společenskovědního zaměření, ať již
posluchačům historie, sociologie či práva.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=449541

7. Jan Hus v představách šesti staletí a ve skutečnosti / Jaroslav V. Polc -Vydání: první
Vranov nad Dyjí : A.M.I.M.S., 2015 -- 128 stran
ISBN 978-80-7266-403-0
Sign.: II 113760V1
dějiny středověku ; křesťanství ; církev ; společnost ; stát ; biografie ; Hus, Jan, ;
reforma církve ; 1371-1415
První část textu profesora Polce ukazuje, jak si jednotlivé
generace od 15. století až do 20. století vytvářely svůj vlastní
pohled na Husa.
Nejenže popisuje různá klišé v pohledu na osobnost mistra Jana
Husa, ale zasazuje jejich vnik do zajímavých historických
souvislostí.
Druhá část textu pak poskytuje fakta, podle kterých si čtenář
sám může porovnat, nakolik tyto obrazy odpovídají a nebo
velmi často neodpovídají tomu, kým byl Jan Hus ve skutečnosti.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=449582

8. Karel IV. : na dvojím trůně / Jaroslav Čechura
[Praha] : Rybka Publishers, 2016 -- 229 stran, 72 stran nečíslovaných barevných
obrazových příloh
ISBN 978-80-87950-18-0
Sign.: II 113841V1
dějiny středověku ; biografie ; politika ; kultura ; umění ; Karel ; panovník
Kniha předního českého historika Jaroslava Čechury přístupným
a čtivým způsobem představuje široké veřejnosti život a dílo
jedné z nejvýznamnějších osobností českých i evropských dějin
– českého krále a římského císaře Karla IV.
Čechurův plastický portrét přibližuje Karlovu osobnost z
několika pohledů, které se vzájemně prolínají – z pohledu
politicko-historického, kulturního, ale i lidského.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=449867

9. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace / Jan Hendl -Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání
Praha : Portál, 2016 -- 437 stran
ISBN 978-80-262-0982-9
Sign.: II 113805V1
kvalitativní výzkum ; věda ; strategie ; data
Příručka se stala standardní učebnicí. Ukazuje, z jakých zdrojů
metody kvalitativního výzkumu vycházejí, a představuje hlavní
výzkumné plány užívané v této oblasti. Popisuje kvalitativní
metody sběru dat, jejich kódování, vyhodnocování a interpretaci.
Pozornost věnuje i počítačovým nástrojům sloužícím
kvalitativnímu výzkumu, psaní zprávy o výzkumu a hodnocení
jeho kvality.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=449749

10. Národní identity a identifikace : Česká republika - Visegrádská čtyřka Evropská unie / Vlachová Klára (ed) -- Vydání první
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým
ústavem AV ČR, v.v.i., 2015 -- 204 stran -- cze
ISBN 978-80-7330-285-6
Sign.: II 113845V1
národ ; identita ; stereotyp ; Visegrádská skupina ; Evropská unie ; Česko ;
sociální identita ; evropská integrace ; sociální skupina
Kniha se zabývá národní identitou Čechů a Češek z různých
pohledů. Reflektuje, že lidé mají více sociálních identit a tyto
identity jsou významně ovlivňovány sociálními skupinami,
kterých jsme členy – věk, pohlaví, zaměstnání, vyznání, sídlo, a
také občanství.
Hlavní pozornost autorky a autoři věnují sociální skupině zvané
národ, sociálním emocím (národní hrdosti), které lidé k národu
mají, národním předsudkům a stereotypům.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=449872

11. Sociologie města 20. a 21. století / Slavomíra Ferenčuhová -- Vydání první
Brno : Masarykova univerzita, 2013 -- 290 stran
ISBN 978-80-7419-162-6
Sign.: II 113781V1
sociologie ; město ; urbanizace ; sociologický výzkum ; dějiny sociologie ;
století 20-21
Kniha představuje historii sociologie města, nabízí nové čtení a
interpretace klasických prací z 19. a 20. století a rámcový přehled
dosavadních teorií města.
Zároveň mapuje některé aktuální debaty, které se odehrávají na
poli mezioborových urbánních studií a které výrazně mění způsob,
jakým se dnes sociální vědci dívají na města.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=449711

12. Sport a pohyb v životě seniorů / Pavel Slepička, Jiří Mudrák, Irena
Slepičková -- Vydání první
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015 -- 162 stran
-- cze
ISBN 978-80-246-3110-3
Sign.: II 113800V1
starší člověk ; sport ; pohyb ; motivace ; životní styl ; zdravý životní styl ;
pohybová aktivita ; psychosociální aspekty
Autoři se zaměřili na možnosti sportu a pohybu jako součásti
životního stylu při naplňování uvedeného přání. Věnují pozornost
zejména sociálním a psychologickým efektům různých forem
pohybových aktivit na psychosociální zdraví seniorů.
Prezentované poznatky vycházejí z dlouhodobého výzkumu
zaměřeného na hledání souvislostí mezi životním stylem seniorů
a jejich pohybovým režimem i s nástinem praktického využití.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=449737

13. Umělecká Paříž : průvodce po stopách spisovatelů, básníků, malířů,
hudebníků a bohémů / Václav Fiala -- Druhé přepracované a rozšířené vydání
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015 -- 363 stran
ISBN 978-80-7422-365-5
Sign.: II 113808V1
kultura ; umění ; dějiny ; osobnost ; umělec ; kulturní dědictví ; Paříž (Francie) ;
místopis
Druhé přepracované a rozšířené vydání znovu provází čtenáře
francouzskou metropolí, místy spojenými s osudy tvůrců
uměleckých děl z celého světa i avantgard, které změnily dějiny
výtvarného umění.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=449754

14. Žurnalistika a společnost / Denis Mcquail ; z anglického originálu
Journalism and society ... přeložili Alice N. Tejkalová a Roman Hájek ;
předmluva k českému vydání Alice N. Tejkalová a Roman Hájek -- První české
vydání
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016 -- 254 stran
-- cze
ISBN 978-80-246-3093-9
Sign.: II 113802V1
žurnalistika ; společnost ; hromadné sdělovací prostředky ; tisk ; dějiny ;
komunikace ; média
Kniha představuje přehlednou syntézu základních pohledů na
charakter a poslání žurnalistiky a nabízí teoretické základy pro její
zkoumání a reflexi.
Díky přístupnému stylu zpracování ji ocení nejen odborná
veřejnost, akademičtí pracovníci, studenti komunikačních oborů
(případně politologie a sociologie), ale také všichni zájemci o
problematiku vývoje současných médií.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=449739

