
Výb�r z nových knih  3/2012 – ostatní spole�enskov�dní obory 
 
1. Bible / Gerlinde Baumann ; [z n�meckého originálu ... p�eložila Jana Bílková] 
Praha : Grada, 2012 -- 83 s. ;. -- �eština. 
ISBN 978-80-247-3912-0 (brož.) 
Sign.: V 22887V1 
posvátná kniha ; analýza ; náboženství 
 

Anotace: 
Publikace obsahuje jasný p�ehled a p�esné informace o 
nejnov�jších výsledcích bádání. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. �eské zem� a jejich obyvatelé o�ima románského sv�ta 16.-17. století / 
Jaroslava Kašparová 
�eské Bud�jovice : Veduta, 2010 -- 319 s., xvi s. barev. obr. p�íl. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-86829-53-1 (váz.) 
Sign.: II 109337V1 
d�jiny novov�ku ; turistika ; kultura ; spole�nost ; �esko ; Evropa ; století 16 -17 

 
Anotace: 
Publikace p�ináší na základ� r�zné dobové tišt�né produkce 
vydané v zemích románského sv�ta obraz �eských zemí a 
jejich obyvatel tak, jak si jej v 16. a 17. století utvá�eli nejen 
jejich návšt�vníci, ale i ti, kte�í se k nám nikdy nepodívali. 
�tená�e p�ivádí k zamyšlení nad otázkami, které jsou 
aktuální i dnes, tj. jak jsme se jevili obyvatel�m ran� 
novov�ké románské Evropy a pro�. 
 
 

 
 
 
 



3. Digitální malí�ské techniky : [postupy a inspirace od expert� z oboru / 
Chee Ming Wong ... et al. ; p�eklad Jan Dvo�ák] 
Brno : Computer Press, 2012 -- 287 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-251-3627-0 (brož.) 
Sign.: III 37138V1 
po�íta�ová grafika ; grafika ; software ; digitální malí�ství ; grafická metoda 

 
Anotace: 
Mladí talentovaní um�lci prost�ednictvím ucelených 
profesionálních grafických projekt� od A do Z odhalí 
postupy a tajemství své práce.  
Široká tematika obraz� sahá od realistických konstrukcí 
dopravních prost�edk� a budov p�es vykreslení atmosféry 
vhodné pro dané místo a okamžik až po dynamické postavy 
z �íše fantasy a sci-fi. 
 
 

 
 
 
 
4. Efektivní krizová komunikace : pro všechny manažery a PR specialisty / 
Radek Chalupa 
Praha : Grada, 2012 -- 169 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-247-4234-2 (brož.) 
Sign.: II 109323V1 
vztah k ve�ejnosti ; �ízení ; podnik ; hromadné sd�lovací prost�edky ; krizová 
komunikace ; krizový management 

 
Anotace: 
Krizová komunikace je ozna�ována za královnu public 
relations. Jde o komunikaci firmy nebo instituce v situacích, 
kdy je její pov�st, stabilita �i bezpe�nost ohrožena krizovou 
událostí nebo negativní publicitou.  
Autor podrobn� rozebírá jednotlivé etapy krizové komunikace 
- p�ed vypuknutím krize, v �ase krize a po jejím vy�ešení. 
Objas�uje roli médií a noviná�� v krizové komunikace a 
d�ležitost firemní pov�sti v kontextu pot�eb a zájm� 

klí�ových zájmových skupin. 
 
 
 
 



5. Encyklopedie komiksu 2 v �eskoslovensku 1945-1989 / Josef Ládek, 
Robert Pavelka 
Praha : XYZ, 2012 -- 345 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7388-610-3 (váz.) 
Sign.: III 36968/2V1 
periodikum ; kreslený seriál ; d�jiny ; �eskoslovensko ; �asopisy pro mládež ; 
komiksy ; 1945-1989 

 
Anotace: 
Druhý díl této encyklopedie p�edstavuje a osv�tluje další „bílá 
místa“ v historii kreslených p�íb�h�.  
Po prvním díle v�novaném komiks�m, které vycházely v 
�asopise ABC, se nyní auto�i zam��ili na p�íb�hy z �asopis� 
Pionýrské noviny, Sedmi�ka pionýr� a Stezka. 
 
 
 

 
 
 
 
 
6. Etnické komunity : integrace, identita / eds. Dana Bittnerová, Mirjam 
Moravcová 
Praha : FHS UK, 2011 -- 359 s. :. -- slovenština. 
ISBN 978-80-87398-13-5 (brož.) 
Sign.: II 109339V1 
etnická skupina ; národnostní menšina ; kulturní identita ; sociální integrace ; 
spole�enství 

 
Anotace: 
Publikace se zam��uje na analýzu vztahu mezi integrací 
p�íslušník� etnických menšin do v�tšinové spole�nosti a 
uchováním, obnovou �i transformací jejich etnické, kulturní 
identity.  
Hledání model� t�chto vztah� v postojích r�zných etnických 
menšin, užších sociáln� definovaných skupin jejich p�íslušník� 
a jednotlivc�. 

 
 
 
 
 



7. Europeana : stru�né d�jiny dvacátého v�ku / Patrik Ou�edník ; [doslov 
Vlastimil Hárl] 
Praha : Volvox Globator, 2012 -- 100 s. -- �eština. 
ISBN 978-80-7207-832-5 (váz.) 
Sign.: II 109338V1 
d�jiny dvacátého století ; spole�nost ; kultura 
 

Anotace: 
Ou�edník�v text, pohybující se na pomezí beletrie a esejistiky 
a napsaný v mystifikátorsky naivním tónu, je provokativním 
pokusem, jak v jednolitém tvaru jakési bizarní kroniky válek, 
vražd�ní, myšlenkových proud� a vynález� ztvárnit pomocí 
asambláže fiktivních epizod, dokumentárních prvk�, 
historických dat, úvah a parafrází sv�t dvacátého století, 
nejvražedn�jšího století lidských d�jin. 
 

 
 
 
 
 
 
8. Filosofie : velké otázky / Simon Blackburn ; [p�eložila Kate�ina Šebková] 
Praha : Knižní klub, 2011 -- 208 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-242-3238-6 (váz.) 
Sign.: II 109346V1 
filozofie ; d�jiny filozofie ; osobnost ; �lov�k ; spole�nost 

 
Anotace: 
Ambiciózní �ada Velké otázky je jedine�ným, p�ístupným a 
stru�ným shrnutím nejv�tších myšlenek lidstva.  
P�edkládá základní problémy v�dy a filosofie a nabízí 
odpov�di nejvýznamn�jších myslitel�. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



9. Kdo je kdo v �eské sociologii a p�íbuzných oborech / Zden�k R. Nešpor a 
Anna Kopecká (eds.) 
Praha : Sociologický ústav (Akademie v�d �R), 2011 -- 362 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7419-051-3 (Sociologické nakladatelství, SLON : váz.) 
Sign.: II 109281V1 
sociologie ; osobnost ; biografie ; �esko ; sociální v�dy 
 

Anotace: 
Tato kniha je oborovou encyklopedií žijících osobností 
�eské sociologie, demografie, sociální antropologie, sociální 
ekologie, sociální filosofie, sociální psychologie, sociálních 
d�jin, sociální geografie, sociální politiky a dalších 
p�íbuzných obor�.  
Cílem díla je poskytovat informace o profesionálním i 
soukromém život� a díle badatel� v uvedených oborech, 
pomoci v orientaci student�m a dalším zájemc�m o tyto 

obory. 
 
 
 
 
 
 
10. Koncepce personálního �ízení a �ízení lidských zdroj� / Sergej Vojtovi� 
Praha : Grada, 2011 -- 186 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-247-3948-9 (brož.) 
Sign.: II 109314V1 
personální �ízení ; pracovní síla ; podnik ; koncepce ; d�jiny 

 
Anotace: 
Kniha se v�nuje souvislostem vzniku a rozvoje personálního 
�ízení a vysv�tluje podstatu a podmínky formování koncepce 
lidského kapitálu a koncepce �ízení lidských zdroj�.  
�tená� se dozví, pro� lidské zdroje v dnešním sv�t� získávají 
strategický význam, pro� je d�ležité investovat do lidí, a 
nejen do technologií, a pro� nejefektivn�jší formou investic 
do lidských zdroj� jsou investice do vzd�lávání a rozvoje. 
 

 
 
 
 
 



11. Krizová intervence pro praxi / Nad�žda Špatenková a kolektiv 
Praha : Grada, 2011 -- 195 s. ;. -- �eština. 
ISBN 978-80-247-2624-3 (brož.) 
Sign.: II 109310V1 
sociální práce ; krizová intervence ; krizové situace ; trauma 
 

Anotace: 
P�i setkání s lidmi v krizi �asto nevíme, co d�lat a co �íci, 
bojíme se, abychom neud�lali n�co nepat�i�ného.  
Renomovaní �eští auto�i se proto pokusili identifikovat 
jednotlivé kroky, které m�žete p�i poskytování krizové 
intervence sledovat, a tak - krok za krokem - provázet klienta 
jeho krizí. 
 
 

 
 
 
 
 
 
12. Lidské pot�eby ve zdraví a nemoci : aplikované v ošet�ovatelském 
procesu / Marie Šamánková ... [et al.] 
Praha : Grada, 2011 -- 134 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-247-3223-7 (brož.) 
Sign.: II 109312V1 
zdraví ; pé�e ; nemoc ; lidské pot�eby ; ošet�ovatelská pé�e ; ošet�ovatelský 
proces 

 
Anotace: 
Publikace zpracovává téma lidských pot�eb ve zdraví a v 
nemoci, snaží se o propojení teoretických poznatk� z této 
oblasti s jejich využitím v ošet�ovatelském procesu.  
Zabývá se vybranými teoriemi pot�eb, pojetím pot�eb ve 
zdraví, v krizi i v nemoci.  
Blíže se zam��uje na pot�eby nemocných v intenzivní pé�i, p�i 
náhlém pohybovém poškození nebo somaticky vážn� 
nemocných d�tí. 

 
 
 
 
 



 
13. Logika a p�irozený jazyk / Vladimír Svoboda a kolektiv 
Praha : Filosofia, 2010 -- 299 s. ;. -- �eština. 
ISBN 978-80-7007-325-4 (váz.) 
Sign.: II 109372V1 
logika ; analýza ; výroková logika ; predikátová logika ; filozofie jazyka 
 

Anotace: 
Kniha p�edstavuje pr��ez hlavními tématy logické analýzy 
p�irozeného jazyka.  
Uvádí �tená�e do logických jazyk�, které jsou k analytickým 
ú�el�m používány a do metodických postup� spjatých s jejich 
aplikací na konkrétní problémy. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
14. Lucemburk�m v patách : rozší�ená podoba historického cyklu �eské 
televize a Agency Prague Cherry / Vladimír Mertlík 
Praha : �eská televize, 2012 -- 158 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7404-080-1 (váz.) 
Sign.: II 109363V1 
d�jiny st�edov�ku ; spole�nost ; biografie ; Lucemburkové (rod) ; Evropa ; 
panovník 

 
Anotace: 
Autor navštívil stovky míst a m�st a nato�il stejnojmenný 
televizní dokumentární cyklus.  
Sledoval osudy �ty� generací panovnického rodu, který dal 
�eským zemím nejv�tšího panovníka Karla IV. a p�ivedl je na 
vrchol moci a slávy. 
 
 

 
 
 
 
 



15. Marketing kultury : divadlo, koncerty, publikum, ve�ejnost / Radim 
Ba�uv�ík 
Zlín : VeRBuM, 2012 -- 198 s. ;. -- �eština. 
ISBN 978-80-87500-17-0 (brož.) 
Sign.: II 109419V1 
marketing ; kultura ; divadlo ; ekonomie ; financování ; komunikace ; vztah k 
ve�ejnosti ; sociologie kultury ; ve�ejnost 

 
Anotace: 
Kniha se zabývá vztahy kulturních organizací s jejich 
publikem a širokou ve�ejností.  
Na p�íkladech z tuzemské i zahrani�ní praxe ukazuje funk�ní 
marketingové p�ístupy, ale snaží se také poukázat na chyby, 
které kulturní a um�lecké organizace na poli marketingu a 
propagace d�lají.  
Kniha je zam��ena p�edevším na oblast interpreta�ních 
um�ní, tedy r�zných forem divadla a koncert�, mnohá 

doporu�ení se však týkají také sv�ta výtvarného um�ní, muzejnictví a 
památkové pé�e. 
 
 
 
 
 
 
16. Nacionální socialismus / Volker Koop ; [z n�meckého originálu ... p�eložila 
Anna Fejglová] 
Praha : Grada, 2012 -- 91 s. ;. -- �eština. 
ISBN 978-80-247-3909-0 (brož.) 
Sign.: V 22889V1 
d�jiny dvacátého století ; N�mecko ; nacionální socialismus ; století 20 

 
Anotace: 
Autor podává stru�ný a p�ehledný pohled na dobu nacionálního 
socialismu. 
 
 
 
 
 

 
 
 



17. Ochrana základních práv a svobod v prom�n� práva na po�átku 21. 
století v �eském, evropském a mezinárodním kontextu / Aleš Gerloch, Pavel 
Šturma a kol. 
Praha : Auditorium, 2011 -- 536 s. ;. -- slovenština. 
ISBN 978-80-87284-23-0 (váz.) 
Sign.: II 109421V1 
lidská práva ; svoboda ; právo ; legislativa ; mezinárodní právo ; �esko ; Evropa 
; ochrana práv ; století 21 
 

Anotace: 
Monografie v�novaná aktuálním problém�m ochrany lidských 
práv, a to jak v �eské republice, tak i na evropské a 
mezinárodní úrovni.  
Kolektiv tém�� padesáti p�edních �eských a slovenských 
odborník� pojednává p�edevším o ústavním zakotvení 
lidských práv, jejich ochran� soudy i ve�ejnou správu, stejn� 
jako o vybraných speciálních problémech, jakými jsou 
diskriminace, ochrana menšin, právo na azyl a mnohé další. 

Zvláštní pozornost je v�nována Listin� základních práv a svobod a jejímu 
vztahu k Listin� základních práv EU. 
 
 
 
 
18. Personální �ízení : východiska a vývoj / Renata Kocianová 
Praha : Grada, 2012 -- 149 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-247-3269-5 (brož.) 
Sign.: II 109321V1 
personální �ízení ; motivace ; hodnocení ; odm�na ; plánování ; pracovní 
podmínky ; personalistika 

 
Anotace: 
Kniha postihuje ve stru�nosti nástin vývoje personální práce, 
podmínky personálního �ízení, personální strategii a politiku a 
vlivy organiza�ní kultury a organiza�ního klimatu na 
identifikaci pracovník� s organizací a prací.  
Pozornost je zam��ena na motivaci a stimulaci pracovník�, 
osobnost �lov�ka ve vztahu k práci, teorie pracovní motivace a 
na problematiku pracovní spokojenosti. 
 

 
 
 



19. Po�átky novinového zpravodajství a novin v �eských zemích : (do 
devadesátých let 18. století) / Zden�k Šime�ek 
Brno : Matice moravská, 2011 -- 403 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-86488-81-3 (váz.) 
Sign.: II 109422V1 
tisk ; žurnalistika ; d�jiny ; �esko ; zpravodajství ; století 17-18 
 

Anotace: 
Publikace se zabývá strukturou médií, organizací novinového 
zpravodajství a jeho funkcí ve spole�nosti.  
Psané a tišt�né noviny, pravideln� rozši�ované v �eských 
zemích, byly sou�ástí zpravodajského systému, který m�l 
celoevropský charakter.  
Tyto souvislosti jsou sledovány ve sfé�e produkce i recepce, 
p�i�emž proces ší�ení novinového zpravodajství a vznik 
pravideln� vydávaných týdenních novin byl v �echách vázán na 

Prahu, v moravském a slezském prost�edí byl vývoj noviná�ství pozvoln�jší. 
 
 
 
 
 
 
20. Prameny a smysl ruského komunismu / Nikolaj Alexandrovi� Berdajev ; 
p�eložil Jakub Šedivý 
Praha : Prostor, 2012 -- 217 s. -- �eština. 
ISBN 978-80-7260-262-9 (váz.) 
Sign.: II 109343V1 
d�jiny ; komunismus ; marxismus ; socialismus ; k�es�anství ; literatura ; Rusko 

 
Anotace: 
Autor se v knize zam��uje na duchovní, kulturní a ideové d�jiny 
Ruska, a to p�edevším od 19. století.  
Dále objas�uje pojmy, jako je slavjanofilství, západnictví, 
nihilismus, narodnictví �i anarchismus, a v�nuje se charakteru 
ruské inteligence a ruské literatury. 
 
 
 

 
 
 
 



21. Prom�na �eských zemí ve st�edov�ku / Jan Klápšt� 
Praha : Lidové noviny (nakladatelství a vydavatelství), 2012 -- 616 s. :. -- 
�eština. 
ISBN 978-80-7422-140-8 (váz.) 
Sign.: II 109344V1 
d�jiny st�edov�ku ; spole�nost ; kultura ; archeologie ; sociální struktura ; církev 
; �esko ; kolonizace ; století 13 
 

Anotace: 
Svazek edice �eská historie pojednává o 13. století, podle 
mín�ní v�tšiny historik� o dob�, která nejvíce p�em�nila 
tvá�nost, fyzickou i duchovní, naší zem�.  
Je to epocha posledních P�emyslovc� a jejich nebývalého 
mocenského vzestupu, ale také n�mecké kolonizace, zakládání 
m�st, rytí�ské gotické kultury a emancipace k�es�anské církve. 
 
 

 
 
 
 
 
 
22. Republika sociolog� : zlatá éra �eské sociologie v mezivále�ném období 
a krátce po druhé sv�tové válce / Zden�k R. Nešpor 
Praha : Scriptorium, 2011 -- 304 s. ;. -- �eština. 
ISBN 978-80-87271-48-3 (váz.) 
Sign.: II 109284V1 
sociologie ; d�jiny ; �eskoslovensko ; 1918-1948 

 
Anotace: 
Dosud chyb�jící p�íru�ka k d�jinám �eské a slovenské 
sociologie v letech 1918-1948.  
Jedná se o období, v n�mž nebývalé velké množství 
vyškolených sociolog� p�sobilo v politickém život� a 
významných správních funkcích �eskoslovenského státu.  
První prezident T. G. Masaryk je považován za zakladatele 
�eské sociologie.  

Práce je vybavena podrobnou bibliografií a jmenným rejst�íkem. 
 
 
 
 



23. Rok v p�írod� : pr�vodce naší p�írodou m�síc po m�síci / Mario Ludwig ; 
[p�eklad Eva Kadlecová] 
V Brn� : CPress, 2012 -- 143 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-264-0006-6 (brož.) 
Sign.: II 109357V1 
p�íroda ; rostlina ; živo�ich ; pozorování ; ro�ní období 
 

Anotace: 
Každé ro�ní období umož�uje zcela jedine�né p�írodní 
zážitky, které prom�ní procházku v nezapomenutelnou 
zkušenost.  
Tento atraktivní pr�vodce plný krásných fotografií vám 
poradí, co, kdy a kde m�žete v p�írod� pozorovat.  
Dá vám p�íležitost ješt� lépe porozum�t souvislostem a 
zákonitostem v p�írod� a nadchnout pro n� i vaše d�ti. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
24. Rozhovory o �eštin� / Svatopluk Pasty�ík 
Liberec : Bor, 2012 -- 191 s. -- �eština. 
ISBN 978-80-86807-98-0 (brož.) 
Sign.: II 109345V1 
�eština ; komunikace ; gramatika ; pravopis ; ústní projev 

 
Anotace: 
Knížka je ur�ena sou�asným uživatel�m �eštiny, všem kterým 
není lhostejný stav naší sou�asné ve�ejné komunikace, tedy to, 
jak v dnešní dob� mluvíme, píšeme, co slyšíme a slýcháme, 
co �teme. 
 
 
 
 

 
 
 
 



25. Spinoza : doba, život a myšlenky novov�kého filosofa / Martin Hemelík 
Praha : Filosofia, 2006 -- 733 s. :. -- �eština. 
ISBN 80-7007-245-8 (váz.) 
Sign.: II 109376V1 
filozofie ; biografie ; dílo ; d�jiny novov�ku ; Spinoza, Benedictus de, ; 
Nizozemsko ; století 17 
 

Anotace: 
V �eské historicko-filosofické literatu�e první ucelen�jší 
podání života a myšlenkového díla holandského filosofa 
židovského p�vodu B. B. Spinozy, který je právem �azen k 
nejv�tším postavám historie evropské a sv�tové filosofie 
raného novov�ku. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
26. Struktury a funkce : výbor ze studií 1989-2009 / Herta Schmidová ; 
[p�edmluva Aleš Haman ; edi�ní p�íprava Aleš Haman a Radim Kopá� ; p�eklad 
Vladimír �adský ... et al.] 
Praha : Karolinum (nakladatelství), 2011 -- 423 s. -- �eština. 
ISBN 978-80-246-1988-0 (brož.) 
Sign.: II 109386V1 
literatura ; strukturalismus ; �esko ; literární estetika ; literární v�da ; poetika ; 
�eská literatura ; 1989-2009 

 
Anotace: 
Východiskem pro koncepci výboru se staly p�edevším 
autor�iny studie v�nované názor�m �elného reprezentanta 
Pražské strukturalistické školy Jana Muka�ovského, které 
zajímavým zp�sobem rozvíjí a domýšlí, dále poetické analýzy 
d�l významných �eských autor� po�ínaje Komenským až ke 
Karlu �apkovi a kone�n� rozbory poetiky a sémantiky 
dramatické tvorby Václava Havla nazírané prizmatem 
strukturálního p�ístupu. 

 
 
 



27. T.G. Masaryk : za ideálem a pravdou. 6, (1919-1937) / Stanislav Polák 
Praha : Ústav T.G. Masaryka, 2012 -- 335 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-86495-90-3 (Masaryk�v ústav a Archiv AV �R : váz.) 
Sign.: II 100916/6V1 
d�jiny dvacátého století ; spole�nost ; politika ; biografie ; Masaryk, Tomáš 
Garrigue, ; �eskoslovensko ; Evropa ; prezident ; 1919-1937 
 

Anotace: 
Šestý svazek monografie o T. G. Masarykovi p�edstavuje 
záv�re�ný díl životopisu.  
První president �eskoslovenské republiky, zvolený spontánn� 
hned v revoluci 1918 a t�ikrát potom �ádn� v pravidelných 
lh�tách 1920, 1927 a 1934, mnoha sou�asníky ozna�ovaný za 
presidenta doživotního, m�l sv�tovou autoritu jako obránce 
demokracie v dob� rostoucí hrozby evropských diktatur. 
 

 
 
 
 
 
28. V genech není všechno, aneb, Jak kultura zm�nila evoluci �lov�ka / Peter 
J. Richerson, Robert Boyd ; [z anglického originálu ... p�eložil Jakub Šafránek] 
Praha : Academia, 2012 -- 407 s. ;. -- �eština. 
ISBN 978-80-200-2066-6 (váz.) 
Sign.: II 109424V1 
biologie �lov�ka ; kultura ; evoluce ; antropogeneze ; lidské chování ; kulturní 
antropologie ; biologická antropologie ; sociální interakce 

 
Anotace: 
Kniha nabízí radikální pohled na evoluci lidstva a nazna�uje, že 
naše ekologická dominance a sociální systém pramení 
z psychologie unikátn� uzp�sobené vzniku složité kultury, 
která je d�ležitá pro adaptaci lidstva stejn� jako humánní 
biologie a ch�ze po dvou.  
Na základ� studia antropologie, politických v�d, sociologie a 
ekonomie auto�i ukazují, že kultura a biologie jsou složit� 
propojeny, a nazna�ují, jak bychom m�li p�emýšlet o jejich 

vztazích, abychom lépe porozum�li lidské povaze. 
 
 
 
 



29. V kleštích d�jin : st�ední Evropa jako pojem a problém / Ji�í Trávní�ek 
(ed.) ; [p�eklad František Benhart ... et al.] 
Brno : Host, 2009 -- 343 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7294-323-4 (váz.) 
Sign.: II 109391V1 
d�jiny dvacátého století ; politika ; kultura ; literatura ; kulturní identita ; Evropa 
; geopolitika ; politické d�jiny 
 

Anotace: 
Kniha je rozd�lena do t�í �ástí: v první jsou obsaženy texty z 
okruhu historie a geopolitiky, ve druhé texty z okruhu 
kultury a literatury, záv�re�nou �ást tvo�í vývojový p�ehled 
jednotlivých koncepcí st�ední Evropy. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
30. Za obzor totalitarismu : srovnání stalinismu a nacismu / Michael Geyer, 
Sheila Fitzpatricková (eds.) ; [z anglického originálu ... p�eložili Jan Mervart a 
Jakub Rákosník] 
Praha : Academia, 2012 -- 686 s. -- �eština. 
ISBN 978-80-200-2035-2 (váz.) 
Sign.: II 109347V1 
d�jiny dvacátého století ; komunismus ; totalita ; politologie ; srovnávací 
analýza ; nacismus ; stalinismus 

 
Anotace: 
V esejích, které psali spole�n� specialisté na sov�tskou a 
n�meckou historii, se auto�i pokoušejí znovu promyslet a 
p�epracovat podstatu obou systém� - stalinismu a nacismu. 
Spolu s tím usilují o vytvo�ení nové metodologie pro studium 
obou režim�, která by p�ekonala dnes již zastaralé p�ístupy z 
minulého století, týkající se teorie totalitarismu, ideologie �i 
osobnosti.  
Komparativní zp�sob práce nabízí prost�edky k zjišt�ní 

historicity obou t�chto režim�, vymykajících se dosavadní zkušenosti, a 
problematického odkazu, který po sob� zanechaly. 
 



31. Zahrada života paní Betty (pozd�ji Boženy N.) / Miroslav Ivanov 
Praha : XYZ, 2011 -- 513 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7388-620-2 (váz.) 
Sign.: II 109358V1 
biografie ; literatura ; osobnost ; N�mcová, Božena, ; �esko ; �eská literatura 

 
Anotace: 
Známý publicista a spisovatel zam��ený na �eskou literaturu a 
její postavy v této knize volí jinou, pon�kud nezvyklou cestu, 
jak �tená�e seznámit s osobností Boženy N�mcové.  
Jeho cílem nebylo podrobn� popisovat její život a její díla, ale 
vyprovokovat �tená�e k vytvo�ení vlastního názoru.  
Tento pokus o aktivní spolupráci by pak, jak sám �íká, m�l 
vyústit v to, že �tená� této fascinující žen� porozumí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
32. Židovská teologie a holocaust / Alžb�ta Turková 
Praha : Karolinum (nakladatelství), 2012 -- 140 s. -- �eština. 
ISBN 978-80-246-2002-2 (brož.) 
Sign.: II 109389V1 
judaismus ; teologie ; náboženství ; osobnost ; holocaust 

 
Anotace: 
Obsahem knihy je p�ehled poholocaustové teologie 
judaismu.  
Tato kniha je �len�na na dv� �ásti. V první �ásti se �tená� 
seznámí s jednotlivými možnými teologickými modely 
holocaustu, které ospravedl�ují, pop�ípad� se snaží osv�tlit 
roli Boha v této katastrof�. Každý model je okomentován 
vrchním pražským a zemským rabínem Karolem Efraimem 
Sidonem.  
V druhé �ásti publikace se nachází p�ehled jednotlivých po 

holocaustových teolog� a jejich teologie. 


