
Výběr z nových knih 7-8/2015 – ostatní společenskovědní obory 
 
1. Dialogické interpretace / Jana a Bohuslav Hoffmannovi -- Vydání první 
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015 -- 392 stran 
-- cze 
ISBN 978-80-246-2942-1 
Sign.: II 113080V1 
literatura ; dialog ; práce s textem ; interpretace ; česká literatura ; 
korespondence ; intertextualita 
 

Anotace: 
Dva autoři – lingvistka a literární vědec – se ve svých 
individuálních i společných studiích zaměřují na široce chápanou 
dialogičnost jako základ výstavby různých typů textů a snaží se 
uplatňovat dialogismus jako analytickou metodu. 
 
 

 
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=445952 
 
 
 
2. Jan Hus známý i neznámý : resumé knihy, která nebude napsána / Jiří 
Kejř -- Vydání druhé, upravené 
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015 -- 148 stran, 
8 nečíslovaných stran obrazových příloh 
ISBN 978-80-246-3031-1 
Sign.: II 113087V1 
dějiny středověku ; křesťanství ; teologie ; církev ; stát ; reforma ; biografie ; 
Hus, Jan, ; soudní proces ; století 14-15 

 
Anotace: 
Jiří Kejř vypráví čtivou formou příběh života mistra Jana Husa, 
zvláštní pozornost zaměřuje na průběh a okolnosti jeho procesu 
na kostnickém koncilu.  
Autor ve dvanácti kapitolách své knihy vysvětluje a uvádí na 
pravou míru nepřesná či zavádějící tvrzení, která se objevují v 
bohaté odborné i popularizující husovské literatuře.  

Usiluje porozumět složité osobnosti Jana Husa, vysvětlit pohnutky jeho jednání, 
proniknout do jeho myšlenkového světa. 
 
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=445959 
 



3. Listy z Kostnice / Jan Hus ; do současné češtiny převedl Alexandr Flek -- 
Vydání první 
Praha : Biblion, 2015 -- 165 stran 
ISBN 978-80-87282-22-9 
Sign.: I 34314V1 
křesťanství ; církev ; teologie ; katolicismus ; reforma ; Hus, Jan, ; Katolická 
církev. ; Kostnice (Německo) ; století 15 
 

Anotace: 
Husovy Listy z Kostnice nám přinášejí jedinečné svědectví z pera 
samotného reformátora. Uvádějí nás do jeho osobního dramatu. 
Mistrovy texty, přeložené do současného jazyka jsou překvapivě 
čtivé a strhující.  
Vidíme v nich Jana Husa nejen jako kazatele a teologa, ale také 
jako přítele a člověka. Člověka, který poznal pravdu tak velikou, 

že za ní neváhal položit svůj život. 
 
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=445904 
 
 
4. Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou / překlady, komentáře a poznámky 
Jana Nechutová a Jana Fuksová -- Vydání první 
Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2015 -- 120 stran -- cze, cze 
lat 
ISBN 978-80-210-7873-4 
Sign.: II 113162V1 
teologie ; křesťanství ; reforma ; církev ; Hus, Jan, ; křesťanský život ; disputace 
; kázání ; polemika ; století 14-15 

 
Anotace: 
Mistr Jan Hus je v této knize představen svými latinskými texty 
především jako polemik a univerzitní učitel. Z polemických spisů 
byl pro překlad zvolen projev proti Angličanu Johnu Stokesovi a tři 
traktáty proti prodeji odpustků. Z univerzitního působení Mistra 
Jana vzešlo několik promočních promluv, jsou zde podány ty, které 

dosud do češtiny překládány nebyly. Jsou zajímavé tím, že osobnost českého 
reformátora ukazují jinak, než jak o něm obvykle uvažujeme, a také svým 
svěžím jazykem a stylem.  
Vedle obou témat, která prozrazuje titul knížky, jsou zde dva texty teologického 
obsahu, ovšem s tehdy aktuálním společenským dosahem: kázání Jděte i vy na 
mou vinici a kvestie O třech pochybnostech.  
 
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=446345 

http://is.muni.cz/do/rect/nakladatelstvi/publikace/210-7873/210-7873-Ob-V.jpg�


5. Osm teorií náboženství / Daniel L. Pals ; [z anglického originálu ... přeložila 
Lucie Valentinová] -- Vyd. 1. 
Praha : ExOriente, 2015 -- 483 s. -- cze 
ISBN 978-80-905211-2-4 
Sign.: II 113164V1 
náboženství ; teorie ; filozofie ; sociologie ; psychologie 
 

Anotace: 
Palsova kniha se ihned po svém prvním vydání v Oxford 
University Press stala vyhledávaným úvodem do studia 
náboženství a dnes je na světových universitách pokládána za 
osvědčenou učebnici, z níž čerpají své znalosti studenti 
religionistiky i dalších příbuzných oborů.  
Autorův vstřícný způsob zpracování látky však činí z jeho díla 

poutavé a srozumitelné čtení i pro všechny laické zájemce o fenomén 
náboženství. 
 
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=446347 
 
 
 
 
6. První česká království / Martin Wihoda -- Vydání první 
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015 -- 438 stran -- cze 
ISBN 978-80-7422-278-8 
Sign.: II 113071V1 
dějiny středověku ; politika ; společnost ; Česko ; království 
 

Anotace: 
Důraz na tradice a zemské zvyklosti ovlivnil veřejné mínění, 
které se stavělo ke královské hodnosti buď lhostejně, nebo ji 
vnímalo jako cizí, dílem přímo škodlivou novotu. Možná i proto 
dosud nebylo zcela zřejmé, jaká byla ideová a programová náplň 
prvních českých království, totiž Vratislavova a Vladislavova, a 
proč uspěl teprve koncept Přemysla Otakara I.  

Tento na komparaci hodnot knížecích a královských Čech založený výklad 
nabízí neotřelý pohled na dlouhý a obtížný zrod české státnosti v širším 
středoevropském kontextu. 
 
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=445908 
 
 
 



7. Rétorika a komunikace / Irena Žantovská -- První vydání 
Praha : Dokořán, 2015 -- 287 stran 
ISBN 978-80-7363-712-5 
Sign.: II 113167V1 
řečnictví ; dějiny ; sociální komunikace ; ústní projev ; interpersonální 
komunikace ; veřejné vystoupení 
 

Anotace: 
Kniha Rétorika a komunikace je uceleným kompendiem 
provázejícím čtenáře širokým a členitým světem komunikace v 
minulosti i současnosti.  
Nejprve představí samotný pojem lidské komunikace a základní 
komunikační funkce, zvláštní pozornost věnuje komunikaci 
neverbální a komunikační situaci, včetně řečnických triků a 

protitriků. 
 
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=446350 
 
 
 
8. Rodičovské dráhy : dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické 
perspektivě / Petr Fučík, Beatrice Chromková Manea (eds.) ; [kolektiv autorů 
Petr Fučík ... et al.] -- 1. vyd. 
Brno : Masarykova univerzita, 2014 -- 187 s. -- cze 
ISBN 978-80-210-6551-2 
Sign.: II 112966V1 
porodnost ; sociologie rodiny ; sociologický výzkum ; rodičovství ; 1993-2012 

 
Anotace: 
Kolektiv autorů z Masarykovy univerzity zpracoval komplexní 
sociologickou zprávu o přístupu dnešních Češek a Čechů k 
rodičovství.  
Jak se u nás v posledních dekádách změnila úroveň plodnosti? 
Jak se mění její načasování a kontext? Jak se vyvíjejí odlišnosti 
v chování jednotlivých vzdělanostních skupin a existují v této 
sféře chování regionální rozdíly?  

Při hledání odpovědí na tyto otázky čerpali autoři převážně z ojedinělého 
datového zdroje, jímž je databáze narozených mezi lety 1993–2012. 
Longitudinální data v daném rozsahu nebyla dosud analyzována, a jejich 
interpretace tak skýtá nové perspektivy. 
 
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=445140 
 



9. Segregace, vzdělávací příležitost a závazky států / Dalibor Jílek, Jaroslav 
Větrovský, Katarína Šmigová -- Vydání první 
Praha : Wolters Kluwer, 2015 -- 198 stran 
ISBN 978-80-7478-762-1 
Sign.: II 113169V1 
segregace ; vzdělávání ; právo na vzdělání ; práva dítěte 
 

Anotace: 
Autorský kolektiv se problematikou segregace v oblasti vzdělání 
zabýval z rozsáhlého hlediska a vypracoval hloubkovou studii, 
která zahrnuje důkladnou teoretickou reflexi pojmů diskriminace a 
segregace, rozbor historie povinného a všeobecného školství a 
přehled mezinárodních závazků států souvisejících s kodifikací 
práva na vzdělání.  

Takto komplexně pojatá studie bude obohacením nejen odborné debaty 
právníků, ale také celospolečenské diskuse o jednom z klíčových lidských práv. 
Kniha obsahuje kompletní rejstřík všech citovaných judikátů. 
 
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=446352 
 
 
 
 
10. Vedení procesu změny : osm kroků úspěšné transformace podniku v 
turbulentní ekonomice / John P. Kotter, z anglického originálu Leading change 
... přeložili Hana Škapová a Michal Čakrt -- 2. aktualizované vydání 
Praha : Managenemt Press, 2015 -- 228 stran -- cze, cze eng 
ISBN 978-80-7261-314-4 
Sign.: II 112955V1 
manažerský personál ; podnik ; přeměna ; leadership ; podniková kultura 

 
Anotace: 
Autor vychází z analýzy více než stovky společností usilujících o 
úspěšnou transformaci a posílení konkurenceschopnosti. 
Odhaluje nejčastější chyby, jichž se manažeři v průběhu realizace 
procesu dopouštějí, a navrhuje osm kroků, které vedou k úspěšné 
transformaci. 
 

 
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=445085 
 
 


