
Výběr z nových knih 9/2015 – ostatní společenskovědní obory 
 
1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První 
vydání 
Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran 
ISBN 978-80-247-5453-6 
Sign.: II 113215V1 
Edice:Průvodce (Grada) 
Internet ; software ; počítač ; bezpečnost 
 

Anotace: 
Autor podává vyvážený, přehledný a dostatečný návod pro výběr 
vhodného software, rady pro volbu správné ochrany, a také návod 
co běžný uživatel potřebuje, čím se má zabývat a věnovat 
zvýšenou pozornost, příp. jaký typ ochrany je možné pominout. 
 
 

 
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=446743 
 
 
 
 
2. Čtení o Jaroslavu Seifertovi : hledání proměn autorovy poetiky / Jiří 
Flaišman (ed.) -- Vyd. 1. 
Praha : Institut pro studium literatury, 2014 -- 160 s. -- cze 
ISBN 978-80-87899-12-0 
Sign.: I 34318V1 
poezie ; literární kritika ; Seifert, Jaroslav, ; poetika 

 
Anotace: 
Antologie Čtení o Jaroslavu Seifertovi přináší třináct textů 
žánrově různorodé povahy, které byly napsány v průběhu takřka 
osmdesáti let.  
Rozsáhlejší výklady díla Jaroslava Seiferta v jeho komplexnosti 
doplňují texty portrétující jednotlivá období básníkovy tvorby i 
texty bezprostředně reagující na vydání některé z autorových 
sbírek. 

 
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=446599 
 
 
 



3. Estetika v proměnách prožitků : cesty, propasti a pasti estetiky / Jiří 
Vaněk -- 2. vyd. 
Praha : ARSCI, 2014 -- 367 s. -- cze 
ISBN 978-80-7420-040-3 
Sign.: II 113203V1 
estetika ; filozofie ; představivost ; myšlení ; jazyk ; symbolika 
 

Anotace: 
Kniha charakterizuje základní podoby estetické zkušenosti, 
jako je krása, ošklivost, vznešenost, půvab nebo 
pitoresknost, vyznačuje povahu mentálních předpokladů pro 
jejich vytváření a recepci (fantazii, intuici, metaforické a 
symbolické myšlení i principy kultivace jazyka). 
Charakterizuje jejich projevy v zakoušení těla, kýče a v 
estetice situací a událostí. 
 

 
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=446596 
 
 
 
 
4. Jazyky světa : historie a současnost / Jozef Genzor -- 1. vydání 
V Brně : Lingea, 2015 -- 672 stran 
ISBN 978-80-7508-061-5 
Sign.: II 113277V1 
jazyk ; lingvistika ; slovní zásoba ; vývoj jazyka 

 
Anotace: 
Publikace z oblasti lingvistické antropologie se zabývá  
vývojem tvarosloví a slovní zásoby od prajazyka až po 
současnost. 
 
 
 
 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=447175 
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5. Karikatura a její příbuzní : obrazový humor v českém prostředí 19. 
století / Roman Prahl, Radim Vondráček a Martin Sekera -- Vyd. 1. 
V Plzni : Západočeská galerie, 2014 -- 255 s. -- cze 
ISBN 978-80-7467-068-8 
Sign.: III 37967V1 
humor ; kultura ; společnost ; Česko ; století 19 
 

Anotace: 
Kniha představuje karikaturu a další projevy humoru i satiry 
zejména v jejich vizuální podobě během 19. století. Naznačuje 
historické kořeny karikatury a sleduje její vývoj i souvislost s 
příbuznými obory – od optických hříček, fyziognomických a 
pantomimických studií přes specializované časopisy až po 
uplatnění humoru i satiry v plakátu a pohlednici.  

Odkrývá rozsáhlou oblast této tvorby v českých zemích i tvůrců odtud 
pocházejících – velmi proslulých (např. Mikoláš Aleš, František Gellner, Karel 
Hlaváček, Alfred Kubin, František Kupka, Josef Lada, Josef Mánes, Luděk 
Marold, Jakub Schikaneder, Hanuš Schwaiger, Max Švabinský), ale zároveň i 
mnoho dnes téměř neznámých, ovšem ve své době velice výrazných tvůrců 
obrazového humoru. 
 
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=446594 
 
 
 
6. Konflikty ve firmách : příčiny, následky, řešení / Vojtěch Bednář -- Vydání 
1. 
Praha : Management Press, 2015 -- 148 stran 
ISBN 978-80-7261-347-2 
Sign.: II 113287V1 
řízení ; personální řízení ; podnik ; komunikace ; interpersonální vztahy ; 
sociální komunikace ; konflikt ; sociální interakce 

 
Anotace: 
Kniha přehledně a poučeně popisuje dynamiku konfliktů ve 
firmách a v manažerské praxi – jejich příčiny, způsoby vzniku a 
jednotlivá stadia jejich vývoje, učí, jak jednotlivé fáze rozpoznat, 
jak se na konflikty připravit a jak je řídit. 
 
 

 
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=447270 
 



7. O českou národní identitu / František Kautman -- 1. vyd. 
Praha : Pulchra, 2015 -- 635 s. -- cze 
ISBN 978-80-87377-62-8 
Sign.: I 34319V1 
dějiny dvacátého století ; filozofie politiky ; Česko ; filozofie dějin ; národní 
identita ; politika ; společnost 
 

Anotace: 
Rozsáhlá práce Františka Kautmana provede čtenáře naší téměř 
stoletou historií.  
Analyzuje vliv společenských i politických zvratů a proměn na 
svébytnost českého národa a snaží se nalézat možná východiska 
pro jeho začlenění do soudobého světa. 
 

 
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=446602 
 
 
 
 
8. Public relations / Denisa Hejlová -- První vydání 
Praha : Grada Publishing, 2015 -- 250 stran -- cze 
ISBN 978-80-247-5022-4 
Sign.: II 113220V1 
vztah k veřejnosti ; plánování ; komunikace ; etika ; případová studie 

 
Anotace: 
Publikace představuje jak základní teoretické přístupy a 
koncepty, tak důležité poznatky ze souvisejících disciplín, a 
popisuje specifické oblasti PR včetně jejich etických a 
legislativních hranic. Jednoznačným odlišením od ostatních knih 
je silný důraz na domácí vývoj a případové studie, které umožní 
čtenáři snadnou orientaci v tématech, která jsou mu blízká. 

Kniha však využívá i řadu mezinárodních teorií a výzkumů (např. European 
Communication Monitor či Edelman Trust Barometer), které jsou nezbytné pro 
pochopení celosvětového vývoje oboru. 
 
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=446748 
 
 
 
 



9. Starověké báje a pověsti / Rudolf Mertlík ; [ilustroval Petr Sládek] -- Vyd. 
4., V Argu 1. 
Praha : Argo, 2014 -- 457 s. -- cze 
ISBN 978-80-257-1087-6 
Sign.: II 113202V1 
dějiny starověku ; literatura ; antická literatura ; antická mytologie 
 

Anotace: 
Soubor nejznámějších starověkých bájí a pověstí, které na základě 
děl nejslavnějších antických básníků převyprávěl Rudolf Mertlík, 
jeden z nejvýznamnějších českých překladatelů z klasických 
jazyků.  
Díky němu se mohou čtenáři všech generací čtivou a přístupnou 
formou seznámit se stěžejním tématem antické literatury, se 

světem starověkých mýtů, bohů a hrdinů. Kniha představuje jeden ze základních 
a hlavních zdrojů poznání antické kultury. 
 
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=446595 
 


