Výběr z nových knih 11/2015 – ostatní společenskovědní obory
1. Češi a jejich sousedé : meziskupinové postoje a kontakt ve střední Evropě
/ autorský kolektiv: Sylvie Graf, Martina Hřebíčková, Magda Petrjánošová,
Alicja Leix -- Vydání první
Praha : Academia, 2015 -- 349 stran -- cze, cze slo
ISBN 978-80-200-2489-3
Sign.: II 113507V1
národnost ; identita ; sociologický výzkum ; mezikulturní komunikace ;
stereotyp ; skupina ; chování ; národní identita ; mentalita ; sociální interakce ;
Češi ; Slováci ; Němci ; Poláci ; Rakušané
Monografie shrnuje výsledky výzkumu meziskupinových postojů
a kontaktu v pěti zemích střední Evropy.
Věnuje se národním stereotypům neboli představám o typických
vlastnostech představitelů určitých národů. Srovnává postoje k
vlastnímu a sousedním národům a odhaluje faktory, které je
ovlivňují. Zabývá se vnímáním Čechů, Němců, Rakušanů, Poláků
a Slováků nejen během vzájemných setkání.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448324
2. Dvě těla krále : studie středověké politické teologie / Ernst H. Kantorowicz
; [přeložila Daniela Orlando] -- Vyd. 1.
Praha : Argo, 2014 -- 619 s. -- cze
ISBN 978-80-257-1240-5
Sign.: II 113527V1
dějiny středověku ; náboženství ; moc ; politika ; teologie ; Evropa ; politická
teologie ; panovník
Publikace k nejvýznamnějším knihám o dějinách středověkých
politických a teologických představ a idejí.
Původem německý historik odhaluje podstatu sakrality královské
moci a královské vlády ve středověku. Prostřednictvím
pronikavých analýz, v nichž konfrontuje názory středověkých
teologů s myšlenkovými koncepty anglických právníků 16.
století, dospívá ke zjištění, že právě ve 12. a 13. století se z ryze
politických důvodů a jednoznačným politickým účelem zrodila představa o
rozdvojení králova těla, tedy fyzického, konkrétního těla panovníka, které
umírá, a mystického těla vládce, který žije a vládne věčně.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448372

3. Eschatologie v díle Jana Husa / Lucie Mazalová -- Vydání první
Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2015 -- 370 stran: -- cze, cze
lat
ISBN 978-80-210-7953-3
Sign.: II 113475V1
dějiny středověku ; křesťanství ; teologie ; Hus, Jan, ; eschatologie ; interpretace
; korespondence ; kázání ; století 15
Kniha představuje Husovy myšlenky o posledních věcech tak, jak
nám je dnes zprostředkovává jeho dílo a jeho život, které tvoří
nerozlučný celek. Vychází z obsahového, jazykového a
literárněhistorického rozboru Husových vybraných, zejména
latinských kázání a korespondence.
Zohledňuje však také další jeho díla i tvorbu jiných, pro tuto
problematiku relevantních autorů – především Milíče z
Kroměříže, Matěje z Janova a Johna Wyclifa. Představuje tak Husovu
eschatologii v širším, především reformačním kontextu.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448190

4. Ismy : umění 20. století ; s esejem Poznámky k interpretaci umění 20.
století / Jaroslav Sedlář
Montreal ; Wien ; Strasbourg : Meridian World Press, [2014] -- 604 stran
ISBN 978-0-9685293-5-5
Sign.: I 34343V1
umění ; výtvarné umění ; modernismus ; umělecký styl ; filozofie umění ; české
umění ; století 20
Historik Jaroslav Sedlář předkládá encyklopedii abecedně
seřazených hesel z dějin výtvarného umění 20. století.
Kniha obsahuje výklad nejdůležitějších hnutí, tendencí, technik
apod. Zabývá se českým výtvarným umění, které staví do
mezinárodního kontextu.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448329

5. Jak (ne)být sám (se) sebou : problém autenticity : zrod a cíle moderního
člověka ve světle filozofie a literatury / Jan Kosek -- První vydání
Praha : Dokořán, 2015 -- 327 stran
ISBN 978-80-7363-703-3
Sign.: II 113376V1
společnost ; člověk ; individualismus ; svoboda ; sociální chování ; filozofie ;
modernita ; autenticita
Kniha vypráví příběh utváření, vzestupů a pádů moderního
západního člověka, který se svými představami o světě a svém
místě v něm výrazně odlišuje od lidí antiky a středověku.
Hluboké změny, započaté italskou renesancí, německou reformací
a ranou modernitou 17. století, se promítají do lidské psychiky a
přes osvícenství až po dnešek vedou k požadavkům větší svobody
a autenticity.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=447796

6. Koučování : kouč: kdy, jak a proč / Michaela Daňková -- 3., aktualizované
a rozšířené vydání
Praha : Grada, 2015 -- 166 stran
ISBN 978-80-247-5549-6
Sign.: II 113462V1
koučování ; řízení ; manažerský personál ; sociální interakce
Koučování není všelék, ale je dobré si uvědomit, že se jedná o
účinný způsob řízení, který nám může hodně pomoci. Stačí jen
uplatňovat jej na správných místech a u správných lidí.
Inspirujte se proto v právě aktualizované a doplněné knize.
Obohatí váš rejstřík práce s lidmi, pochopíte díky ní hlavní
principy koučování a naučí vás naplňovat je v každodenní praxi.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448142

7. Lidské potřeby ve stáří / Hugo Přibyl
Praha : Maxdorf, [2015] -- 96 stran
ISBN 978-80-7345-437-1
Sign.: II 113433V1
stáří ; starší člověk ; péče ; výzkum ; Česko ; stárnutí ; kvalita života ; lidské
potřeby ; ageismus
Publikace je určena všem, kteří se zajímají o problematiku stáří a
stárnutí, zejména těm, kteří jsou v přímém, každodenním
kontaktu se seniory.
Autorovým záměrem bylo ve zjednodušené formě shrnout
základní teoretické poznatky, a jak název prozrazuje, zaměřit se
přitom na potřeby seniorů.
Cílem bylo poukázat na rozdíl ve vnímání potřeb starších a
mladších seniorů, k čemuž autorovi pomohl osobní průzkum a jeho dlouholeté
zkušenosti v praktické geriatrii.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448066

8. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat / Jan Hendl -Páté, rozšířené vydání
Praha: Portál, 2015 -- 734 stran:
ISBN 978-80-262-0981-2
Sign.: II 113551V1
statistika ; analýza ; zpracování dat ; metaanalýza
Autor představuje statistiku a metodologii vědy srozumitelně,
zejména s ohledem na potřeby studentů humanitních a sociálních
oborů.
Výklad ilustruje na řadě příkladů, probírá etapy empirického
výzkumu a základní pojmy statistiky, popisnou statistiku,
nezbytné partie z teorie pravděpodobnosti, testování hypotéz,
korelační a regresní analýzu, neparametrické metody a hodnocení
kvalitativních dat, základní metody analýzy rozptylu a vybrané metody
vícerozměrné analýzy.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448458

9. Středověk v nás / Martin Nodl -- Vydání první
Praha: Argo, 2015 -- 311 stran:
ISBN 978-80-257-1576-5
Sign.: II 113444V1
dějiny středověku ; společnost ; kultura ; chování ; rodina ; nemoc ; ekonomika ;
sociální problémy
Autor se v této esejisticky pojaté práci zamýšlí nad jen
zdánlivou moderností současného světa. Na příkladech
středověkého a současného vnímání času, prostoru, prožívání
dětství a stáří, eschatologie, vztahu k penězům, k uzavírání
manželství, k migracím na větší vzdálenosti i uvnitř města
ukazuje, jak mnoho mají lidé současnosti společného s lidmi
středověku, jak se v mnoha ohledech jen zdánlivě změnily
každodenní mody lidského chování a myšlení.
Mimo to si detailně všímá stále rostoucí dohlížitelské role státu, jenž člověka
současnosti v mnoha ohledech zbavuje dřívější svobody, stejně jako ho ve
svobodném uvažování omezují společenské stereotypy a předsudky.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448079

10. Vyvážený leadership : dynamika manažerských dovedností / Karel
Pavlica, Eva Jarošová, Robert B. Kaiser -- 2. aktualizované a rozšířené vydání
Praha : Management Press, 2015 -- 238 stran -- cze
ISBN 978-80-7261-289-5
Sign.: II 113399V1
řízení ; personální řízení ; dovednost ; komunikace ; řešení konfliktů ;
zaměstnanec ; leadership
Autoři předkládají nový úhel pohledu na vedení lidí, nabízejí
podněty pro rozvoj manažerských kompetencí a upozorňují na
hranice, za kterými se ze silných stránek mohou stát nedostatky.
V kontextu manažerského působení vyváženost představuje
koncept mnohostranného, přizpůsobivého a situačně přiměřeného
leadershipu.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=447841

11. Základy interkulturního soužití / Dana Moree -- Vydání první
Praha : Portál, 2015 -- 204 stran
ISBN 978-80-262-0915-7
Sign.: I 34333V1
kulturní identita ; mezikulturní komunikace ; kulturní diverzita
multikulturalismus ; sociologie kultury

;

Autorka knihy vychází z předpokladu, že pro úspěšné zvládnutí
kulturních konfliktů je nutné reflektovat několik rovin interakce.
Člověk musí především rozumět své identitě, chápat, jak působí
kultura, a naučit se reagovat na rozdíly dané právě kulturními
odlišnostmi.
Teoretické koncepty zasazené do kontextu každodenní reality
ilustrují konkrétní praktické příklady a doplňují je drobná
interaktivní cvičení k jednotlivým tématům.
Kniha je strukturována jako cesta od jednotlivce k druhému – tedy od práce s
identitou a kulturou po zvládání konkrétních situací.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=447974

