
Výb�r z nových knih  11/2011 – ostatní spole�enskov�dní obory 
 
1. Absolutní válka : Sov�tský svaz za druhé sv�tové války – moderní d�jiny 
/ Chris Bellamy ; [z anglického originálu ... p�eložil Pavel Vereš] 
Praha : Academia, 2011 -- 774 s., [24] s. barev. obr. p�íl. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-200-1821-2 (váz.) 
Sign.: II 108966V1 
d�jiny dvacátého století ; válka ; Rusko ; SSSR ; druhá sv�tová válka ; 1939-
1945 
 

Anotace: 
Ve své práci lí�í autor v jednom svazku d�jiny nejv�tšího a 
nejstrašn�jšího konfliktu v d�jinách.  
Druhou sv�tovou válku lze ozna�it za absolutní, protože ob� 
strany usilovaly o naprosté vyhlazení svého protivníka a o 
likvidaci jeho politické existence.  
Autor s mimo�ádným úsilím vypráví p�íb�h jak ze sov�tské, tak 
n�mecké strany a nevynechává ani dlouhé období od srpna 

1939 do �ervna 1941, kdy byly N�mecko a Sov�tský svaz spojenci. 
 
 
 
 
2. Dlouhé stíny Mnichova : Mnichovská dohoda o�ima signatá�� a její 
dopady na �eskoslovensko / Jan Kuklík, Jan N�me�ek, Jaroslav Šebek 
Praha : Auditorium, 2011 -- 390 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-87284-18-6 (váz.) 
Sign.: II 108968V1 
d�jiny dvacátého století ; politika ; mezinárodní vztahy ; �esko ; Mnichovská 
dohoda ; století 20 

 
Anotace: 
Publikace lí�í dopady Mnichovské dohody na mezinárodní 
politiku a diplomatické vztahy �eskoslovenska.  
P�ináší nové, dosud nezve�ejn�né informace z londýnských a 
amerických archiv�. 
 
 
 

 
 
 
 



3. Drogová závislost a rodina / Marina Barnardová ; [z anglického originálu ... 
p�eložil Ji�í Bareš] 
Praha : Triton, 2011 -- 202 s. ;. -- �eština. 
ISBN 978-80-7387-386-8 (brož.) 
Sign.: II 108914V1 
toxikomanie ; závislost ; rodina ; vztah rodi�e-dít� 
 

Anotace: 
Kniha je výsledkem výzkum� týkajících se nejen závislosti na 
návykových látkách, ale p�edevším vlivu zneužívání 
návykových látek na celý rodinný systém.  
Je rozd�lena do kapitol, které popisují vliv užívání 
návykových látek u jednotlivých �len� rodiny a dopad na 
ostatní její p�íslušníky. 
 
 

 
 
 
 
 
4. Hlavou ze� 2011 : úvahy nad civilizací a její budoucností / Ivan M. Havel 
... [et al. ; editor Aleš Palán] 
Praha : Dybbuk, 2011 -- 238 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7438-055-6 (brož.) 
Sign.: II 108903V1 
civilizace ; politika ; etika ; ekonomie ; kultura ; globalizace ; ekologie 
 

Anotace: 
Sborník je první pokus p�edstavit �tená��m myšlení 
vybraných �eských osobností, zástupc� sou�asné v�dy, 
kultury, duchovních, filosofických i jiných sm�r�.  
Sborník by m�l být ur�en jak pro �tená�e hledající v�decké 
poznatky, tak i pro ty, kte�í se zajímají o informace z oblasti 
futurologie a lidské imaginace. 
 
 
 

 
 
 
 
 



5. Homosexualita v d�jinách �eské kultury / Martin C. Putna a kol. 
Praha : Academia, 2011 -- 494 s., [24] s. barev. obr. p�íl. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-200-2000-0 (váz.) 
Sign.: II 108943V1 
homosexualita ; literatura ; um�ní ; kultura ; spole�nost ; �esko ; kulturní d�jiny 
 

Anotace: 
Kniha p�edstavuje první souborné zpracování tématu 
homosexuality v �eské kultu�e, konkrétn� v literatu�e, 
výtvarném um�ní, divadle a filmu.  
�eské osobnosti, díla a fenomény jsou p�itom vždy 
vztahovány k obecn�jším tendencím euroamerické kultury a 
jsou analyzovány metodami vycházejícími z vývoje 
p�íslušných disciplín sv�tové v�dy. 
 
 

 
 
 
 
 
6. Krajní pravice a krajní levice v �R / Martin Bastl ... [et al.] 
Praha : Grada Publishing, 2011 -- 285 s. ;. -- �eština. 
ISBN 978-80-247-3797-3 (brož.) 
Sign.: II 108986V1 
politologie ; komunismus ; anarchismus ; nacionalismus ; �esko ; krajní pravice 
; krajní levice ; neonacismus 

 
Anotace: 
Kniha si klade za cíl p�ehledn� popsat a v základních rysech 
analyzovat vývoj a hlavní atributy p�sobení krajní levice a 
krajní pravice v �eské republice v prvním desetiletí 21. století. 
Pokouší se identifikovat hlavní události a procesy, které se v 
t�chto �ástech politického spektra objevily. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



7. Kultura : biokulturologická perspektiva / Martin Soukup ; [ilustrace Marek 
Žid�v] 
�ervený Kostelec : Pavel Mervart, 2011 -- 367 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-87378-96-0 (váz.) 
Sign.: II 108944V1 
kultura ; biologie ; evoluce ; biokulturologie ; antropologie ; darwinismus 
 

Anotace: 
Kniha p�edstavuje první p�vodní �eskou práci v�novanou pojmu 
kultura z hlediska biokulturologie.  
Autor staví na antropologickém a kulturologickém zacházení s 
pojmem kultura, které dává do souvislosti s historickým 
vývojem darwinisticky orientovaných výklad� kultury.  
Zvláštní pozornost je v knize v�nována klí�ovým koncepcím a 
pojm�m sociobiologie, evolu�ní psychologie, etologie �lov�ka, 

memetiky, behaviorální ekologie �lov�ka a p�ístup� ozna�ovaných koevoluce 
gen� a kultury. 
 
 
 
 
 
8. Lidská p�irozenost jako úkol �lov�ka : filosofická interpretace Etiky 
Nikomachovy / Stanislav Synek 
Praha : Togga, 2011 -- 256 s. -- �eština. 
ISBN 978-80-87258-53-8 (brož.) 
Sign.: I 33985V1 
etika ; morálka ; filozofie ; Aristotelés, ; lidská spole�nost ; p�irozenost 

 
Anotace: 
Úlohou p�edkládané studie je interpretovat klí�ové pojmy 
Aristotelovy etiky a pokusit se jednak p�isp�t k lepšímu 
porozum�ní této myslitelské pozici, jednak oživit n�které 
otázky a akcenty, které v sou�asné etické diskusi bu� chybí, 
nebo podléhají zna�ným zjednodušením. 
 
 
 

 
 
 
 
 



9. N�mecko páchá sebevraždu : jak dáváme svou zemi všanc / Thilo Sarrazin 
; [z n�meckého originálu ... p�eložil František Štícha] 
Praha : Academia, 2011 -- 432 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-200-2018-5 (váz.) 
Sign.: I 33987V1 
p�ist�hovalectví ; sociální integrace ; sociální politika ; školská politika ; 
zam�stnanecká politika ; N�mecko ; multikulturalismus ; sociální problém 
 

Anotace: 
Autor v knize na základ� svých bohatých zkušeností z politiky 
a státní správy podává b�itkou, p�edevším na �íslech a 
statistikách založenou analýzu toho, jak N�mecko podkopává 
samotné základy svého budoucího blahobytu, sociálního smíru 
a spole�enské stability. 
 
 

 
 
 
 
 
10. Pavu�ina závislosti : alkoholismus jako nemoc a možnosti efektivní 
lé�by / Ji�í Heller a Olga Pecinovská (eds.) 
Praha : Togga, 2011 -- 215 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-87258-62-0 (brož.) 
Sign.: I 33993V1 
alkoholismus ; závislost ; terapie ; prevence 

 
Anotace: 
Auto�i upozor�ují na stále nedostate�né znalosti vývoje 
alkoholismu a jeho osudové nebezpe�í p�i ztráte kontroly.  
Je známo, že tato nemoc stále uniká pozornosti, jak léka��, 
kte�í pozd� poznávají pravou p�í�inu n�kterých a to velmi 
�astých a r�zných somatických potíží svých pacient�, jež jsou 
kone�ným d�sledkem jejich zatajeného alkoholismu, tak laické 
ve�ejnosti, která projevy alkoholického opojení toleruje. 

 
 
 
 
 
 
 



11. Politika a média v konzumní spole�nosti / Vlastimil R�ži�ka 
Praha : Grada Publishing, 2011 -- 181 s. -- �eština. 
ISBN 978-80-247-3667-9 (brož.) 
Sign.: II 108829V1 
politika ; hromadné sd�lovací prost�edky ; spole�nost ; konzumní spole�nost 
 

Anotace: 
Publikace si klade za cíl mapovat, analyzovat a popsat dosud 
známé procesy provázanosti mediální komunikace s ve�ejnou 
politikou. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
12. Pozor, Toxo! : tajná u�ebnice praktické metodologie v�dy / Jaroslav 
Flegr 
Praha : Academia, 2011 -- 348 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-200-2022-2 
Sign.: II 108921V1 
biologie ; patologie ; mentální handicap ; epidemiologie ; lidské chování ; 
toxoplazmóza 

 
Anotace: 
Publikace popisuje historii objev� týkajících se vlivu parazita 
Toxoplasma na lidskou psychiku, chování a dokonce i vzhled. 
Doživotní a zatím nevylé�itelná nákaza tímto parazitem 
postihuje zhruba t�etinu obyvatel �eska, v n�kterých zemích 
Evropy a zejména v Jižní Americe je však nakažena více než 
polovina obyvatelstva. 
 

 
 
 
 
 
 



13. Pražský h�bitov / Umberto Eco ; [p�eložil Ji�í Pelán] 
Praha : Argo, 2011 -- 465 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-257-0487-5 (váz.) 
Sign.: II 108922V1 
próza ; sv�tová literatura ; dobrodružné p�íb�hy 

 
Anotace: 
Nejnov�jší román Umberta Eca, v n�mž vystupuje �ada 
historických postav,  lí�í na pozadí událostí 19. století vznik 
fiktivního konspira�ního plánu, který za�al žít vlastním 
životem. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
14. Psychologie komunismu / Jind�ich Kabát ; [p�edmluvu napsal Václav Malý 
; doslov napsal Karel Jane�ek] 
Praha : Práh, 2011 -- 470 s. -- �eština. 
ISBN 978-80-7252-347-4 (váz.) 
Sign.: II 108906V1 
d�jiny dvacátého století ; komunismus ; totalita ; životní styl ; spole�nost ; 
�esko ; perzekuce ; století 20 

 
Anotace: 
Kniha analyzuje život spole�nosti s v�deckou d�sledností. 
Kam až komunistická diktatura dosáhla, uvažujeme-li o 
soukromí �lov�ka? Až k rodinným oslavám, zp�sobu, jak 
trávil svoji dovolenou a volný �as v�bec, její ideologie 
zásadn� ovliv�ovala základní fungování rodiny.  
Ovlivnila a zmanipulovala každé odv�tví spole�nosti: 
školství, medicínu, služby, obchod, armádu, pé�i o 
nemohoucí.  

Pam�tníka p�i jejím �tení mnohde zamrazí, ožijí v n�m tak�ka hmatatelné 
vzpomínky a n�které životní zkušenosti z té doby dostávají nové souvislosti. 
 
 
 
 



15. Slovník filozofických pojm� sou�asnosti / Ji�í Olšovský 
Praha : Grada Publishing, 2011 -- 333 s. ;. -- �eština. 
ISBN 978-80-247-3613-6 (váz.) 
Sign.: II 108985V1 
filozofie ; osobnost ; teorie 
 

Anotace: 
T�etí, rozší�ené a aktualizované vydání slovníku odráží 
základní posuny v sou�asném myšlení.  
P�ístupnou formou p�ibližuje tu oblast v�d�ní, která sahá k 
pramen�m lidského života a veškeré existence.  
Seznámení se základními filozofickými pojmy a skute�nostmi 
m�že být podn�tem k dalšímu vlastnímu zkoumání.  
Pojmy jsou navzájem propojeny odkazy, jednotliví filozofové a 
myslitelé zde mají své medailonky, slovník je dopln�n i 

podrobným jmenným rejst�íkem. 
 
 
 
 
 
 
16. Sociální politika / Vojt�ch Krebs a kolektiv 
Praha : Wolters Kluwer �eská republika, 2010 -- 542 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7357-585-4 (brož.) 
Sign.: II 108970V1 
sociální politika ; sociální zabezpe�ení ; zdravotní politika ; školská politika ; 
zam�stnanecká politika ; �esko 

 
Anotace: 
P�edkládaný text je ur�en p�edevším poslucha��m Vysoké 
školy ekonomické v Praze.  
M�že posloužit však i student�m jiných vysokých škol a 
fakult, kte�í si zvolí sociální politiku za p�edm�t svého 
studijního zájmu. 
 
 
 

 
 
 
 
 



17. U�ebnice evropské integrace / Lubor Lacina, Jan Ost�ížek a kol. 
Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 468 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-87474-31-0 (brož.) : 
Sign.: II 108926V1 
integrace ; ekonomie ; rozpo�et ; legislativa ; politika Evropské unie ; Evropská 
unie 

 
Anotace: 
U�ebnice evropské integrace provádí celým spektrem témat od 
po�átk� a motiv� evropské integrace až po její dnešní podobu a 
nástin možného budoucího vývoje s ohledem na probíhající 
krizi eurozóny. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
18. U�ebnice globalizace / Jan Hoda�, Tomáš Kotrba 
Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 308 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-87474-33-4 (brož.) : 
Sign.: II 108971V1 
globalizace ; lidská práva ; migrace 
 

Anotace: 
Auto�i vychází z myšlenky, že frontální výukou lze nau�it 
mnohé, nicmén� aktiviza�ní metody ve výuce dovedou žáky 
a studenty daleko více motivovat k samostudiu, vytvá�í u 
nich zájem o problematiku a podprahov� u probíraných 
témat docilují vyšší míry zapamatování. 
Zdánliv� složitá témata související s globalizací jsou proto 
rozebrána tak, aby se v mnoha p�ípadech dal text uchopit a 
rovnou u�init sou�ástí výuky v p�íslušných hodinách. 
 

 
 
 
 
 
 



19. Václav, kníže �ech� / Petr Charvát 
Praha : Vyšehrad, 2011 -- 196 s., [8] s. barev. obr. p�íl. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7429-168-5 (váz.) 
Sign.: II 108908V1 
d�jiny st�edov�ku ; biografie ; Václav, ; �esko ; P�emyslovci ; kníže 
 

Anotace: 
Autor se na základ� velmi skromných pramenných údaj� 
pokouší o alespo� letmý portrét nejproslulejšího panovníka 
�eského raného st�edov�ku, jak se o n�m dozvídáme z listin, 
kronik, legend a archeologických nález�.  
Vypisuje p�íb�h jeho vlády a snaží se i o postižení okolností, 
které vedly k nejproslulejší vražd� �eských d�jin. 
 
 

 
 
 
 
 
 
20. Vojta Náprstek : vlastenec, sb�ratel, mecenáš / Milena Secká 
Praha : Národní muzeum (Praha, �esko), 2011 -- 301 s., [8] s. barev. obr. p�íl. :. 
-- �eština. 
ISBN 978-80-7429-173-9 (Vyšehrad : váz.) 
Sign.: II 108928V1 
biografie ; kultura ; spole�nost ; politika ; Náprstek, Vojta, ; �esko ; století 19 

 
Anotace: 
Po návratu z nucené emigrace v Americe se rozhodl získané 
zkušenosti a v�domosti uplatnit ve prosp�ch blaha svého 
národa a veškerou svou �inností se snažil o zprost�edkování 
moderních myšlenek ze zahrani�í.  
Nejvíce své pokrokové myšlenky uplat�oval v rámci 
komunální politiky jako pražský radní. 
 

 
 
 
 
 
 
 



21. Zelená psychologie / Ralph Metzner ; p�eložil Lud�k Louis Thompson 
Pober 
Praha : Triton, 2011 -- 257 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7387-445-2 (brož.) 
Sign.: II 108936V1 
p�íroda ; rostlina ; ekologie ; kultura ; náboženství ; psychika ; holistický p�ístup 
 

Anotace: 
Na základ� analogického myšlení, teorie živl� a psychických 
funkcí a teorie Gaie jako živého organismu Metzner rozši�uje 
chápání p�í�in, diagnóz a lé�by psychických nemocí na vztah 
�lov�ka k p�írod�.  
V jednotlivých kapitolách mimo jiné seznamuje �tená�e se 
„zelenou“ kosmologií Hildegardy z Bingenu, s principy 
ozdravného užívání rostlinných drog v indiánských 
spole�enstvích, s historickými ko�eny a d�sledky rozšt�pu 

lidského myšlení, s výkladem r�zných nebeských a zemských božstev atd. 
 
 
 
 
 
 
22. Život ve staletích : lexikon historie. 14. století / Vlastimil Vondruška 
Brno : MOBA, c2011 -- 125 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-243-4243-6 (váz.) 
Sign.: III 37073V1 
d�jiny st�edov�ku ; životní styl ; spole�nost ; náboženství ; vzd�lávání ; obchod ; 
rodina ; �esko ; století 14 

 
Anotace: 
Život ve staletích je bohat� ilustrovaný vícedílný lexikon 
historie, který p�edstavuje život v �eských zemích od doby 
knížecí až do konce feudalismu.  
Kniha se nezam��uje na politické d�jiny, ale na životní styl v 
nejširším smyslu slova.  
Zvláštností je styl zpracování, nebo� každému století je 
v�nován jeden díl.  
To umož�uje popisovat prom�ny života ve všech vrstvách 
tehdejší spole�nosti p�ehledn� ve vzájemných souvislostech. 


