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HISTORIE
FRANÇOIS HARTOG

Věřit v dějiny

Kniha Věřit v dějiny se zabývá historickým
vědomím. Hlavní otázka, kterou si François
Hartog klade, zní takto: Jaké je vlastně naše
dnešní historické vědomí? Nikoli snad jen vě
domí profesionálních historiků, nýbrž kohokoli,
doslova všech našich současníků, ať se minulostí
zaobírají, anebo jsou jen příležitostně konfron
továni s jejím připomenutím. Jaké je tedy naše
historické vědomí, jak ho vnímáme, jak ho chá
peme, čím ho eventuálně (vědomě a nevědomě)
nahrazujeme? A jak rozumíme své přítomnos
ti a jak vidíme svou budoucnost? Hartogova
kniha je určena nejen historikům a studentům
historie, ale všem, kdo přemýšlejí o dějinách
i současnosti v perspektivě humanitních a spo
lečenských věd.
Váz., 216 str., 269 Kč
STEFAN BERGER, HEIKO FELDNER,
KEVIN PASSMORE (eds.)

Jak se píšou dějiny

Cílem této kolektivní monografie je poskyt
nout univerzitním studentům historie základní
seznámení s teoretickými idejemi (vědomými
i nevědomými), které utvářely obor historie,
a to především v anglosaské perspektivě. Kniha
nabízí přehled soupeřících „škol“ teoretického
myšlení stojících v pozadí studia dějin, přičemž
empirická metoda je zde pojímána jen jako
jedna z možností, jak se lze dějinami zabývat.
Čtenáři se předkládá stručný a kritický úvod
do idejí, technik a institucionálních praktik,
které umožnily ustavení historie jako svébytné
ho vědeckého oboru. Procházejí se zde hlavní
soubory teoretických poznatků užívaných k ob
jasňování minulosti a zkoumá se vliv takových
idejí na skutečné příklady historického psaní
i na některé obory historického bádání. Kniha
není o „historiografii“ či „dějinách historie“, spí
še v ní jde o prozkoumání způsobů, jak teorie
utvářela praktické historické psaní.
Brož., 448 str., 398 Kč
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A. JAMES GREGOR
Totalitarismus a politické náboženství
Intelektuální historie
Totalitární systémy, které se zrodily ve 20. století,
se prezentovaly jako sekulární. A. James Gregor
však ukazuje, že tyto systémy – marxismus, fa
šismus a národní socialismus – samy fungovaly
jako svého druhu náboženství. Předkládá dějiny
vzniku těchto politických náboženství, a sleduje
přitom působení určitých idejí, např. přesvěd
čení, že jisté texty obsahují nezpochybnitelnou
pravdu; koncept neomylného charismatického
vůdce; víru ve vykoupení lidstva skrze posluš
nost, sebeobětování, bezvýhradnou oddanost
a neochabující práci. Autor nabízí jedinečný
vhled do různých forem totalitarismů a pokou
ší se objasnit ideje, které ve dvacátém století
inspirovaly mnohé lidi a přesvědčily je, aby žili,
pracovali, obětovali se, byli poslušní a bojovali
a umírali v jejich službách.
Váz., 372 str., 398 Kč
ALAN SKED

Metternich a Rakousko

Metternich patřil nejen ke klíčovým osobnos
tem evropské politiky a diplomacie 19. století,
ale jeho postava a politické činy dodnes provo
kují k rozmanitým a protichůdným interpre
tacím, především v českém prostředí, které ho
vnímalo optikou národního obrození s jeho ste
reotypy. O to více je zapotřebí publikace, v níž
je představen v pozitivnějším, i když kritickém
světle. Jakou úlohu měl Metternich při Napoleo
nově pádu? Proč byl Metternich nepochopen,
ba nenáviděn přes své mnohočetné úspěchy?
A byl opravdu v letech 1815–1848 předním ev
ropským státníkem, který udržel v Evropě mír?
Skedova práce je však též pronikavým vhle
dem do osudů habsburské monarchie a jejích
politických i kulturních dějin v době koncertu
velmocí.
Váz., 320 str., 398 Kč
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JIŘÍ HANUŠ a kol.

Historická kniha mého srdce

Soubor esejů předních českých autorů, kteří si vybrali
k analýze i ocenění titul, k němuž mají důvod se neustá
le při svých úvahách i odborné práci vracet. Jednotlivé
příspěvky mají osobnější ráz a uvádějí do obecnějších
kulturních souvislostí. Kniha je vhodná pro všechny,
kteří mají rádi historickou literaturu moderní doby,
a bude jistě oceněna studenty historie a příbuzných
oborů, kteří uvítají toto uvedení do historické „klasiky“.
Do publikace přispěli mj. Tomáš Borovský, Petr Fiala,
Petr Horák, Josef Mlejnek, František Mikš, Jiří Pernes,
Daniela Tinková, Radmila Slabáková, Milan Uhde a dal
ší renomovaní autoři.
Brož., 220 str., 220 Kč
PŘIPRAVUJEME
ERNST NOLTE

Islamismus

Třetí radikální hnutí odporu
Poslední kniha Ernsta Nolteho (1923–2016), německého historika a vysoko
školského pedagoga, představuje provokativní analýzu evropského i mimo
evropského vývoje ve 20. století. Tento autor je znám především svou knihou
Fašismus ve své epoše, kterou vyvolal ostré diskuse v Německu a celé Evropě
v 70. letech. Nolte se nyní zabývá nejen totalitními režimy, zejména fašismem
a komunismem, ale text aktualizuje až do dnešní doby, totiž rozborem islamismu
a jeho konkrétních forem. Tento fenomén je kontroverzním, ale velice inspira
tivním autorem dán do kontextu „vzpoury proti moderně“ a je podán s hlubo
kou znalostí evropské i blízkovýchodní historie. Knihu je možné považovat za
duchovní odkaz spisovatele, kterému se dostává poct až na sklonku života – za
jeho odvahu nazývat věci pravými jmény a vystupovat proti zastaralému a ideo
logicky podjatému výkladu dějin. 
Váz., asi 400 str.
C. A. BAYLY

Zrození moderního světa 1780–1914

Brilantní historická syntéza z pera cambridgeského profesora pojednává o tzv.
dlouhém 19. století v globální perspektivě. Autor ukazuje, jaký vliv měly události
v Asii, Africe a Jižní Americe na evropské a americké dějiny. A naopak, jaký do
minový efekt měly krize jako evropské revoluce nebo americká občanská válka
ve zbytku světa. Kniha neponechává stranou žádné z velkých témat 19. století,
kterými jsou např. vznik moderního státu, industrializace, liberalismus, socialis
mus, imperialismus nebo růst světových náboženství. 
Váz., asi 500 str.
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KULTURA
GRAHAM GREENE

Paradox křesťanství

Nové české vydání dávno nedostupného titulu
zpřístupňuje i původně vynechané texty. Jádro
knihy tvoří oddíl Křesťan a svět, v nichž pozná
váme Greenovo paradoxní chápání světa a jeho
názor na podstatu křesťanství. Pozoruhodné
jsou portréty známých literátů (Henry James,
François Mauriac, Léon Bloy, Eric Gill, Frede
rick Rolfe, G. K. Chesterton). Pro čtenáře Gree
nových prozaických textů budou objevné texty
líčící okolnosti vzniku tří jeho slavných románů
(Moc a sláva, Jádro věci, Konec dobrodružství ).
Vydáním připomínáme 25 let od úmrtí autora.
Brož., 160 str., 198 Kč

FRANTIŠEK MIKŠ

Obrana ženských tvarů

a jiné chestertonovské chvály a obrany
Obsah: Obrana zdravého rozumu – Zuřivý tur G. K.
Chesterton a éra politické korektnosti; Chvála umě
řenosti – O intelektuálovi, který se necítí dobře, ale
z opačných důvodů, než by měl; Chvála obrazu –
O nutnosti návratu krásy a přirozeného světa do umění;
Obrana ženských tvarů (a nás heterosexuálů); Chvála
ovínění aneb „Piji, tedy jsem“; Krátká obrana kuřáků
– Churchillův doutník a nacistická holínka
Váz., 184 str., 175 Kč

ALAIN FINKIELKRAUT

Co kdyby láska nikdy neskončila

Láska v díle paní La Fayette, Ingmara
Bergmana, Philipa Rotha a Milana Kundery
Ve své půvabné knížce přeložené pod názvem Co kdyby
láska nikdy neskončila uvažuje Alain Finkielkraut o čtyřech
podobách moderní lásky, která je sice vyvázána z tradič
ních svazujících pout přísné morálky a zatěžujících zvyků,
přesto je spíše křehká a v ohrožení. Láska je dnes sice „vol
ná jako ptáče“, ale je třeba se s autorem na chvíli pozastavit
a ptát se, jaké podoby má dnes tato základní lidská emoce
a zda vlastně ještě umíme opravdově milovat.
Brož., 112 str., 169 Kč
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JIŘÍ HANUŠ a kol.

„Služebníci neužiteční“

Kněžská identita v českých zemích ve 20. století
V čem spočívá identita duchovních katolické církve? Je
kněžská identita spíše individuální, nebo je v určitém
společenství v konkrétní době obecně sdílená? Nakolik
je pojetí kněžství historicky a kulturně podmíněné? Jaké
obrazy kněžství můžeme nalézt v literatuře, publicistice,
filmu? Na takovéto otázky se pokouší odpovědět kolek
tivní práce českých historiků, teologů a odborníků na
literaturu, výtvarné umění a film. Kniha v jistém smyslu
doplňuje aktuální sociologické studie z této dosud málo
prozkoumané oblasti a nabízí zajímavé podněty nejen
pro historiky a sociology, ale též pro samotné příslušní
ky zkoumané profesní skupiny.
Brož., 300 str., 298 Kč
PŘIPRAVUJEME
ALAIN FINKIELKRAUT

Jedině to je přesné

Autor, francouzský filozof a esejista, rekapituluje dění ve Francii od atentátu
v Toulouse v roce 2012 až do současnosti a podrobně analyzuje především způ
sob, jakým se o aktuálních problémech mluví. Finkielkraut odhaluje zvláštní
ideologii, kterou se obhajují nové formy antisemitismu a islamizace Francie.
Konkrétně mu vadí falešné historické paralely mezi 30. lety a dnešní dobou.
Stalo se totiž módou tvrdit, že dnešními Židy jsou muslimové a dnešním anti
semitismem je islamofobie. Tato argumentace cynicky zneužívá traumatu druhé
světové války a holokaustu, aby s poukazem na antisemitismus obhajovala sou
časné formy nepřátelství k Židům. Francie se podle Finkielkrauta rozkládá a je
třeba si přiznat, že multikulturalismus, jaký jsme znali dřív, byl jen iluzí. Nešťast
ná školní reforma tuto situaci ještě zhorší, protože odtrhne mladší generaci od
civilizace, na které byla integrace Francie založena.
Brož., asi 270 str.
JIŘÍ HANUŠ (ed.)

Kritik moderního světa

Rio Preisner (1925–2007)
Příspěvky z kolokvia, pořádaného v dubnu 2017 na půdě Filozofické fakulty
MU. Publikace představuje významného kritika totalitarismu, znalce německé
a rakouské literatury, analytika politického vývoje v USA, překladatele a básní
ka, a to v širších historických, literárních a společenských souvislostech. Texty
Jiřího Hanuše, Stanislava Balíka, Romana Jocha, Jiřího Munzara, Alexandra
Tomského, Miloše Havelky, Jiřího Suka a dalších autorů. Soubor obsahuje i do
sud neuveřejněné materiály, zejména korespondenci R. Preisnera s exilovými
osobnostmi.
Brož., asi 200 str.
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KNIHOVNA DEVATENÁCTÉHO STOLETÍ
GEORGE TYRRELL

Křesťanství na křižovatce

Irský teolog George Tyrrell byl významným
přestavitelem katolického modernismu. Za své
názory byl na konci života vyloučen z jezuit
ského řádu a zbaven kněžského úřadu. Kniha
Křesťanství na křižovatce, kterou dopsal těsně
před smrtí, nabízí shrnutí jeho pohledu na křes
ťanskou víru a duchovní život. Tyrrell vychází
z přesvědčení, že vědecká pravda a náboženská
pravda se musejí navzájem zkoumat z hlediska
svých principů, a pokouší se v této knize o syn
tézu základních prvků křesťanství s výsledky
dobových akademických diskusí vedených mo
dernistickými teology.
Váz., 200 str., 279 Kč

MATTHEW ARNOLD

Kultura a anarchie

Kritický esej o politice a společnosti
Klasické dílo světoznámého básníka, esejisty a kultur
ního kritika, který působil v 19. století na Oxfordské
univerzitě. Jeho nejznámějším dílem je právě vydávaná
sbírka esejů, která reaguje na mnoho podnětů vikto
riánské éry. Sám Arnold v předmluvě napsal: „Celkový
záměr tohoto eseje je doporučit kulturu jako velkou
pomoc z našich současných těžkostí; kulturou se myslí
úsilí o naši celkovou dokonalost tak, že se seznámíme
s tím nejlepším, co bylo po celém světě myšleno a řeče
no o všech záležitostech, jež se nás bytostně týkají, a že
s pomocí této znalosti nasměrujeme proud čerstvého
a svobodného myšlení na naše zažité názory a zvyky...“
Váz., 264 str., 298 Kč
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KNIHOVNA DVACÁTÉHO STOLETÍ
PŘIPRAVUJEME
JOSEPH ROTH

Cesta do Ruska

Fejetony, reportáže, poznámky v deníku 1919–1930
Bolševické Rusko dvacátých a třicátých let 20. století vábilo mnoho spisova
telů a umělců jako místo, kde proběhla zásadní reforma společností a kultury.
Vedle André Gida, Egona E. Kische, Liona Feuchtwangera a Georga Grosze
tam vycestoval také známý romanopisec Joseph Roth, autor nesmrtelného Pochodu Radeckého a Kapucínské krypty. Velká zvědavost a zájem o současné dění
podnítily i Rotha, aby jako tehdejší redaktor Frankfurter Zeitung prozkoumal
novou podobu ruské kulturní krajiny – včetně každodennosti života obyvatel
sovětských měst. Zajímal se však o pestrou paletu témat: o náboženství, armádu,
vztah jednotlivých národů, moderní umění, ale například i o emigraci. Učinil tak
svým nenapodobitelným způsobem, který prozrazuje mistra jazyka a bystrého
pozorovatele lidí i míst.
Váz., asi 260 str.

KLASIKOVÉ SPOLEČENSKÝCH VĚD
GIOVANNI SARTORI
Strany a stranické systémy
Klasická práce slavného italského politologa po
dá
vá
přehled různých podob stranických systémů a nabízí
jak jejich klasifik aci, tak především objevnou typologii.
Přínosné jsou i rozbory povahy politických stran a jejich
vnitřního uspořádání. Uvedené dílo se stalo mezníkem
ve vývoji politologického výzkumu politických stran
a stranických systémů, kromě toho také bylo a dosud je
východiskem pro další teoretické úvahy na tomto poli.
Váz., 468 str., původně 398 Kč, nyní sleva na 160 Kč

PŘIPRAVUJEME
VLADIMÍR ČERMÁK

Otázka demokracie I.–V.

Nové, souborné vydání celoživotního díla originálního českého politického
filozofa Vladimíra Čermáka. Vydání zahrne všech pět dílů (Demokracie a to
talitarismus; Člověk; Společnost a stát; Hodnoty, normy a instituce; Funkce
demokracie). Čermák svým pojetím navazuje na Masarykovo pojetí humanitní
demokracie, v němž sjednocuje přístupy politologické, filozofické a sociologické.
Demokracie mu není pouhým politickým uspořádáním, ale spíše Tocquevillo
vým stavem společnosti.
Váz., formát B5, 2 díly, celkem asi 1400 str.
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POLITIKA A SPOLEČNOST
PAVEL PŠEJA, PETR SUCHÝ,
OLDŘICH KRPEC, ZDENĚK KŘÍŽ (eds.)

Moc a zájmy v mezinárodním systému

Procesy, aktéři a problémy
v mezinárodních vztazích
V českém prostředí unikátní publikace nabízí
souborný vhled do hlavních oblastí oboru mezi
národní vztahy. V celkem devíti kapitolách čte
nářům předkládá komplexní přehled hlavních
konceptů, typů aktérů a témat, jež jsou určující
jak pro reálné dění ve světě, tak i pro odborné
studium současného mezinárodního systému.
Autoři se zejména snažili podchytit mocenskou
podstatu mezinárodních vztahů a na rozboru
všech jejich klíčových aspektů ukázat, jak fun
gují politické a ekonomické procesy v meziná
rodním prostředí. Kniha má ambice být zásadní
pomůckou jak pro všechny odborníky i studen
ty, kteří se mezinárodními vztahy zabývají, tak
i pro širší veřejnost se zájmem o mezinárodní
dění.
Brož., formát B5, 372 str., 398 Kč
MACIEJ RUCZAJ,
LUKÁŠ SKRABA (eds.)

Pánbíčkáři

Odkud se vzal polský katolicismus?
Když se řekne Polsko, první asociací českého
čtenáře je katolicismus. Jak a kdy došlo k tak
úzkému propojení národa a náboženství? Kni
ha Pánbíčkáři se pokouší najít na tuto otázku
odpověď. Nespokojuje se přitom s jednoduchý
mi stereotypy. Čtveřice renomovaných autorů
zkoumá tento fenomén z historické, sociologic
ké a filozofické perspektivy. Neopomíjí zásadní
historické milníky tisíciletého vývoje křesťanství
v Polsku, hlavní pozornost však překvapivě vě
nuje moderním idejím a relativně nedávným
společensko-politickým fenoménům, které tvo
ří současnou podobu polské kultury a národní
identity.
Brož., 192 str., 198 Kč
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PAWEŁ LISICKI

Islám a sebedestrukce Západu

Polský novinář a spisovatel se nemilosrdně vypořádává
s mýty a polopravdami, které ve veřejné debatě udržuje
politická korektnost všech odstínů. Lisicki však není
pouze polemický publicista. Ve svých textech zůstává
věrný i druhé – rozjímavé – poloze své povahy a součas
nost podrobuje zkoumavému pohledu filozofa a teologa
pevně ukotveného v klasickém myšlení. „Lisicki zevrub
ně dokládá, že hodnoty jsou v průběhu dějin neměnné.
To, co bylo hodnotou včera, je jí také dnes. Mění se na
nejvýš lidské poznání, způsob vnímání“ (z předmluvy).
Brož., 220 str., 219 Kč

HANA HURTÍKOVÁ

Framing televizního zpravodajství a jeho účinek
na formování politických postojů veřejnosti

Výzkum v oblasti politické komunikace, zejména v sou
vislosti s ověřováním teorie framingu (rámování), je
v České republice na počátku. O možném účinku rámů
(do kterých jsou zpravodajská sdělení zabalena) na for
mování politických postojů veřejnosti toho zatím víme
poměrně málo. Autorka se proto pokouší zaplnit mezeru
v této oblasti a přináší první ucelený náhled na teore
tické vymezení framingu a jeho komplexní charakter
v procesu politické komunikace.
Brož., 196 str., 198 Kč
PŘIPRAVUJEME
RYSZARD LEGUTKO

Démon průměrnosti

Hlavním tématem nové knihy předního současného politického filozofa je ko
munismus (socialismus) a liberální demokracie. Autor mezi ně nemíní klást
rovnítko, nicméně nelze přehlédnout, že obě pozice mají ve výkladu světa po
dobné přístupy, které se ukazují obzvlášť v posledních desetiletích. Společným
ideovým zdrojem obou systémů je osvícenská nitrosvětská eschatologie, radi
kálně odřezávající člověka od minulosti s jejími komplikovanými národními,
morálními, náboženskými a tradičními vazbami a autoritami – multidimenzio
nální naplnění jeho svobody má přinést teprve budoucnost. Člověk zbavený jha
minulosti, ponechaný sobě samotnému, se postupně – jako rozhodující většina
– zprůměrňuje, ubírá se cestou nejmenšího odporu. Ve výsledku se v současném
světě stále více obhajují vulgární, plytké, pobuřující věci, které přirozeně vypoví
dají o aspiracích „liberálně-demokratického člověka“.
Brož., asi 300 str.
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JOSEF MLEJNEK jr.

Kráska a zvíře

Historické a kulturní kořeny současné ukrajinské politiky
Kniha se zaměřuje na rozporuplné historické, kulturní i náboženské kořeny
a tradice současné Ukrajiny, na to, jak se promítají v jejím společenském a poli
tickém životě. Název v prvním plánu odkazuje k prezidentským volbám 2010,
kdy novináři tehdejší souboj Julie Tymošenkové s Viktorem Janukovyčem často
charakterizovali pomocí titulu známé francouzské pohádky. Nicméně má hlubší
význam, neboť ho lze vnímat jako metaforu samotného ukrajinského histo
rického osudu, v němž se snoubí krása, vzdor a hrdinství s tragédií, temnotou
a krutostí. Kniha je určena širší kulturní veřejnosti, s cílem napomoci orientaci
ve složitých a nepřehledných ukrajinských poměrech. 
Brož., asi 300 str.

EVROPSKÁ POLITIKA
HANS-WERNER SINN

V pasti eura

Euro je jako časovaná bomba, která stále tiká.
Mnohé evropské země jsou kvůli euru dlou
hodobě nekonkurenceschopné a trpí masovou
nezaměstnaností. Biliony eur jim byly poskyt
nuty z veřejných peněz z ještě relativně zdravých
zemí EU prostřednictvím různých záchranných
fondů i Evropskou centrální bankou. To snížilo
bolestivost jejich nemoci, ale oddálilo její nut
nou samoléčbu. Profesor mnichovské univerzity,
prezident mnichovského Ifo institutu a nejcito
vanější německý ekonom H.-W. Sinn pregnant
ně analyzuje problémy eura a navrhuje zásadní
opatření k jejich překonání. Kniha, založená na
živém rozhovoru s ekonomickým novinářem, je
svojí formou přístupná širšímu publiku.
Brož., 176 str., 198 Kč

PŘIPRAVUJEME
PETR FIALA, ONDŘEJ KRUTÍLEK, MARKÉTA PITROVÁ

Evropská unie

Aktualizované vydání úspěšné publikace, která nabízí v českém prostředí oje
dinělý komplexní pohled na problematiku evropské integrace. Čtenář získá
možnost seznámit se s politickým vývojem Evropských společenství a jejich
přeměnou v EU, s institucionální strukturou Evropské unie včetně podrobného
výkladu pravomocí a funkcí jednotlivých institucí a také s jednotlivými politika
mi. Aktualizované vydání reflektuje nejnovější vývoj až do referenda o vystoupe
ní Velké Británie z EU.
Třetí, aktualizované vydání, brož., formát B5, asi 900 str.
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EVROPSKÉ MYŠLENKOVÉ DĚDICTVÍ
PŘIPRAVUJEME
RÉMI BRAGUE

Podstata člověka

O ohrožení lidské legitimity
Rémi Brague je historik filozofie, specialista na středověkou arabskou, židovskou
a křesťanskou filozofii. Je emeritním profesorem středověké filozofie na pařížské
Sorbonně. V této knize se věnuje dějinám humanismu a jeho současným podo
bám. Ukazuje, že dnešní humanismus ztrácí filozofickou přesvědčivost a nestačí
čelit rozmanitým protihumanistickým idejím, které ohrožují lidskou legitimitu.
Na základě důkladné analýzy dějin filozofického pojetí člověka nabízí Brague
příspěvek do současné diskuse o humanismu, který je inspirován klasickou evrop
skou myšlenkovou tradicí vycházející z řecké filozofie a biblické antropologie.
Brož., asi 250 str.

VOJTĚCH ŠIMEK

Morální odpovědnost podle Hanse Jonase

Monografie systematicky představuje, analyzuje a kriticky reflektuje pojetí mo
rální odpovědnosti židovského filozofa Hanse Jonase (1903–1993) na pozadí
jeho axiologické ontologie, antropologie, spekulativní teologie a jeho pojetí mo
derní techniky. Autor přitom zohledňuje jak relevantní sekundární české a slo
venské zdroje, tak nejnovější sekundární zdroje německé. Hans Jonas, německý
žid, byl jedním z filozofů, kteří v 2. pol. 20. století stáli u zrodu aplikované etiky
a poprvé více promýšleli aktuální problém odpovědnosti za budoucí generace.
Monografie nabízí zainteresovaným čtenářům systematický a hlubší vhled nejen
do tohoto problému, ale také do samotné Jonasovy teorie odpovědnosti v širším
kontextu jeho filozofie a spekulativní teologie. Monografie je zároveň prvním
českým pokusem o hlubší sondu do celého Jonasova díla.
Brož., asi 300 str.

TOMÁŠ NEJESCHLEBA

Filozofie ve starší františkánské škole

Publikace analyzuje filozofická témata u myslitelů tzv. starší františkánské školy,
jež ve vrcholné scholastice 13. století představovala určitou alternativu k filo
zofii rozvíjené v rámci dominikánského řádu. Kniha se zaměřuje na filozofické
motivy, které lze nalézt u sv. Bonaventury, nejslavnějšího představitele této školy,
a jeho předchůdců, Alexandra Haleského a Jana z La Rochelle. Zabývá se vzta
hem těchto františkánů k filozofickým autoritám – k Platónovi a Aristotelovi,
pojednává o specifikách jejich teorie poznání, zaměřuje se na pojetí tzv. činného
intelektu a probírá principy metafyziky, která kombinuje aristotelské a platónské
(novoplatónské) prvky v návaznosti na myšlenkové dědictví sv. Augustina.
Brož., asi 200 str.
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DĚJINY A KULTURA
BEDŘICH LOEWENSTEIN

Občanská společnost a její krize

Eseje historické a filosofické
„Někdy se zdá, že problémy ,revoluce‘, ,utopie‘, ,nacio
nalismu‘ ve věku postideologickém ztrácejí svou nalé
havost. Není tomu tak, náš svět zůstal neklidný a kri
zový: konec dosavadních dějin není na dohled.“ Těmito
slovy uvozuje známý historik svou novou knihu esejů,
které jsou věnovány jeho klíčovým tématům (pokrok
v dějinách, války a násilí ve 20. století, národní hnutí
a nacionalismus, česko-německé vztahy, úkoly intelek
tuálů v moderní době, utopické a ideologické myšlení)
i některým osobnostem českého myšlení (B. Bolzano,
T. G. Masaryk, J. Patočka a další). Autor patří k domá
cím myslitelům, kteří si vydobyli evropské renomé jak
svým originálním myšlením a mezioborovými přístupy,
tak svými zásadovými životními postoji, které se odrá
žejí v jejich díle.
Brož., 456 str., 398 Kč
PŘIPRAVUJEME
MANFRED FLÜGGE

Století Mannů

Kniha Století Mannů líčí osudy prakticky všech významných členů rodiny Man
nů, nejen těch nejznámějších – spisovatelů Thomase a Heinricha – ale i jejich
sourozenců, manželek a dětí. Autor vycházel z autentických deníkových zázna
mů a korespondence, nevyhýbal se přitom ani velmi intimním a rozporuplným
momentům, jako byla závislost na drogách či alkoholu, tajená homosexualita,
členství v NSDAP apod. Přesto kniha nijak nevybočuje z hranic příjemně věc
ného, velmi poučeného a spíše kritického popisu jednotlivých lidských osudů
a vztahů. Mangred Flügge se studiu nejen rodiny Mannových, ale i osudů dal
ších německých umělců v bouřlivém 20. století věnuje dlouhodobě. Tato kniha
je završením jeho mnoholetého zájmu a její mimořádná kvalita i čtivost tomu
plně odpovídá.
Váz., asi 420 str.
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LITERATURA
JAN ZATLOUKAL (ed.)

Francouzští přátelé Jana Čepa

V úvodní studii editor líčí historii česko-fran
couzských kulturních vztahů, které byly na vr
cholu v období československé první republiky.
Tehdy se v nich začal významně angažovat svý
mi překlady i redakční činností Jan Čep. Navázal
přitom mnohé kontakty, které pak pokračovaly
po roce 1948 v jeho francouzském exilu. Druhá
část publikace je věnována jednotlivým Čepo
vým přátelům, můžeme zde číst korespondenci
s takovými osobnostmi francouzské kultury,
jakými byli Paul Claudel, Georges Bernanos,
Gabriel Marcel, Emmanuel Mounier, Hen
ri Queffélec, Julien Green aj. Výjimečné jsou
Čepovy dopisy s Henrim Pourratem, které jsou
dojemným svědectvím o hlubokém a nezištném
přátelství dvou vynikajících spisovatelů. Čepovo
exilové působení dosud nebylo u nás podrobněji
zmapováno, tato publikace naše znalosti pod
statným způsobem rozšiřuje.
Váz., 372 str., 398 Kč

JAN ČEP

Kniha týdne

Čepův rozhlasový program o světové literatuře Kniha
týdne zůstával dosud ve stínu jeho meditativních úvah.
Zcela neprávem, neboť se jedná – kvantitativně i kvali
tativně – o naprosto zásadní součást Čepova exilového
díla. Ve své době přinášel vítané osvěžení do kulturní
vyprahlosti komunistické reality, udržoval poslucha
če v kontaktu se svobodnou tvorbou a seznamoval je
s předními jmény světové literatury, jako jsou Albert
Camus, François Mauriac, Julien Gracq, Marguerite
Durasová, Nathalie Sarrautová, Julien Green, Françoise
Saganová, Marguerite Yourcenarová a mnoho dalších.
Pro dnešního čtenáře jsou pak Čepovy „mluvené recen
ze“ především odrazem jeho četby; přibližují nám neje
nom jeho oblíbené autory a vývoj čtenářského vkusu, ale
vypovídají také o jeho konfrontaci s novými umělecký
mi tendencemi v soudobé literatuře. Váz., 560 str., 498 Kč
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LADISLAV VRCHOVSKÝ

Z podzemí ke slunci

Čtivý román je unikátním svědectvím o zdánli
vě obyčejném lidském životě v tíživých kulisách
let 1948–1989. Autor prostřednictvím hlavní
postavy provede čtenáře dětstvím, dospíváním
i životem zralého muže, který navzdory nepřízni
osudu nikdy neztratil víru v sebe sama a v napl
nění svých snů. Jeho příběh se odehrává na poza
dí zdařile vykresleného prostředí, ať již se jedná
o téměř idylické momenty spjaté s valašskou
přírodou a životem v souladu s ní, nebo naopak
o apokalyptickou krajinu hutí a dolů ostravsko
-karvinského revíru, kde je lidská existence zre
dukována na pouhé přežívání. Skutečné i smyš
lené příběhy věrně zachycují absurditu let pod
diktátem komunistické strany, krutost, beznaděj
i „jen“ ubíjející stereotypní každodennost, ale
také nehasnoucí naději. Vrchovský zúročil zku
šenosti, které nedobrovolně nabyl jako řadový
horník OKD i jako nadšený amatérský kulturní
organizátor, a předkládá tak plastický a živý ob
raz české periferie let reálného socialismu.
Brož., 316 str., 248 Kč

ROGER SCRUTON

Zápisky z podzemí

Román britského spisovatele, filozofa a komentátora
veřejného dění, je unikátním svědectvím o tom, jak
československý disent vnímal konzervativní britský
intelektuál, jenž se s ním měl možnost seznámit pro
střednictvím svých aktivit, které zde v době komunismu
rozvíjel. Je hlubokou sondou do duševního stavu Čechů
během posledních let totalitní noční můry. Setkává
me se s jedinečnou kulturou disidentů, s utrpením
a frustrací mladých lidí, pro něž byly uzavřeny všechny
cesty ke vzdělání i k budoucnosti. Prostřednictvím mi
lostného příběhu autor čtenáře nejen vtahuje do tísni
vé atmosféry oněch let a představuje mu vnitřní život
těch, kteří se nehodlají smířit se stávajícími poměry,
ale především pokládá obecnější otázky etiky, morálky,
mezilidských vztahů, možnosti žít v pravdě, a dokonce
možnosti existence pravdy (nejen) v totalitně ovládané
společnosti.
Brož., 248 str., 250 Kč
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PETR VÁŠA

Vida

Kniha volně navazuje na „povídkový románek“ Tomatom a „snový románek“ Sni. Zatímco v jejich případě
šlo o vyprávění doprovázené autorovými kresbami, Vida
situaci obrací – jedná se o „obrazový románek“, příběh
Vášova hledání přesvědčivé podoby spirituality v dneš
ním světě pomocí sérií kreseb, průběžně vytvářených
během posledních pěti let. Autor se pohybuje mezi
oblastmi neurologie, psychologie, religionistiky a dě
jin umění, cestuje mimo jiné po stopách starověkého
orfismu v jižním Bulharsku, spojuje vlastní zkušenosti
z mnohaleté tvorby v různých médiích s dobrodružství
mi členů fiktivní divadelní skupiny Tomatom, která tím,
že dělá alternativní umění se vším všudy naplno, zachra
ňuje svět (aniž by si toho většinou někdo všiml).
Brož., 224 str., 229 Kč

PETR VÁŠA

Sni

„Snový románek“ líčí dobrodružství dvou let snění
o snech během přípravy Tomatomu, celoživotní práce
s představivostí a dvacetileté intenzivní práce se sny.
„Chtěl jsem, aby to dávalo smysl – bez násilného zjed
nodušování. Aby to bylo solidní – aniž bych cenzuroval
důležité věci. A inspirativní pro všechny, koho zajímají
vztahy různých druhů snů k běžnému životu – i když
sama síla obrazotvornosti je pro mě na prvním místě.
Tři úrovně reality, den, sen a den-sen, považuju sice za
vnitřně propojené, ale taky svým způsobem nezávislé.“
Brož., 226 str., 229 Kč

PETR VÁŠA

Tomatom

Hrdiny knihy známého básníka, textaře, hudebníka
a výtvarníka jsou čtyři členové fiktivní brněnské skupiny
Tomatom, která se věnuje fyzickému básnictví. Pavel
Slavík, Jindřiška Svobodová, Fabián Dlouhý-Lišák a Eva
Zahradníková pořádají básnická představení a kurzy pro
studenty, potkávají se se svými přáteli i sami navzájem.
Při těchto setkáních se snaží lidem pomoci zbavit se
strachů a úzkostí, objevit jejich pravé já a osvobodit se
k prožívání života, v němž jsou nově schopni uplatnit
vlastní vlohy a nadání, často i umělecké. Jde o podobná
témata, která Petr Váša již dlouho uplatňuje ve svých
básních a písňových textech.
Brož., 184 str., 229 Kč
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TEOLOGIE
VOJTĚCH ŠIMEK,
JAROSLAV VOKOUN a kol.

K interdisciplinární teorii tradice

Autoři knihy hledají ve svých disciplínách (socio
logie, filozofie, filologie, molekulární biologie)
podněty pro formulaci obecné teorie tradice;
zdroje nacházejí např. u Luhmanna, Haber
mase, Maxe Webera, Wittgensteina, Blonde
la, Poppera, Polányiho, Lévinase, Schaefflera
a v teoriích sociální paměti a vývoje jazyka.
Teologové jsou tentokrát především v roli na
slouchajících a učících se od druhých disciplín.
Kniha představuje navázání na projekt interdis
ciplinární teorie tradice, jehož základy položil
vloni zemřelý prof. Wiedenhofer, a je uvozena
Wiedenhoferovou programovou přednáškou,
představující koncepci bádání o teorii tradice,
přednesenou na Teologické fakultě v Českých
Budějovicích, kde se nyní tento výzkum v me
zinárodní spolupráci rozvíjí. Brož., 452 str., 349 Kč
IVANA NOBLE, TIM NOBLE, KATEŘINA BAUEROVÁ, PARUSH PARUSHEV

Mnohohlas pravoslavné teologie
na Západě ve 20. století.

Kniha navazuje na monografii stejného autor
ského týmu Cesty pravoslavné teologie na Západ
ve 20. století (CDK, 2012). Nevypráví tedy
znovu, jak se po pádu Osmanské říše a po bol
ševické revoluci na Západ dostávalo pravoslaví.
Zkoumá, co si ze svých domovských zemí při
nesli a jak toto dědictví rozvinuli představitelé
jednotlivých teologických proudů. Mnohohlas
pravoslavné teologie na Západě vedle sebe ne
chává zaznít tvořivý návrat k církevním otcům,
obnovu hesychastické spirituality, slavjanofil
skou snahu najít svébytně pravoslavný celistvý
způsob poznávání skutečnosti, církevního života
a angažovanosti ve světě, i sofiologickou snahu
zachytit a vyjádřit mysticky nahlédnutý, Boží
moudrostí daný vnitřní řád této celistvosti.
Brož., 296 str., 298 Kč
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FABRICE HADJADJ

Jak dnes mluvit o Bohu?

Evangelizační anti-pomůcka
Může se člověk o Bohu bavit jako o všem ostatním?
Je možné napřed mluvit o výsledcích Ligy mistrů, pak
o Bohu a nakonec o předpovědi počasí? Je opravdu
o mnoho lepší na toto téma diskutovat učeně, udělat
z Boha krásný teologický pojem a pojednávat o něm ve
filozofických kontextech? Je vůbec člověk, který právě
řekl něco každodenního, užitečného nebo smyslného,
schopen týmiž ústy říci něco, co se týká Boha? Jak mluví
o Bohu fundamentalista a jak ateista, jak agnostik a jak
křesťan? Těmito i dalšími otázkami se ve své brilantně
napsané „evangelizační anti-pomůcce“ zabývá Fabrice
Hadjadj.
Brož., 152 str., 198 Kč
WALTER KASPER

Milosrdenství

Základní pojem evangelia – klíč křesťanského života
V knize je milosrdenství představeno jako základní
pojem evangelia, základní metafora, šifra a klíč ke křes
ťanskému životu. Oproti tradičnímu pojetí školské teo
logie, v níž bylo milosrdenství podřízeno vlastnostem
vyplývajícím z metafyzické podstaty Boha, a hrálo tudíž
jen okrajovou roli, pokládá Kasper milosrdenství za zá
kladní Boží vlastnost. Teologická reflexe milosrdenství
nutně vede k zásadním otázkám nauky o Bohu. Kniha
ovšem propojuje teologickou rovinu s úvahami spirituál
ními, pastorálními a společenskými.
Dotisk, brož., 230 str., 229 Kč

JINDŘICH ŠRAJER, LUCIE KOLÁŘOVÁ a kol.

Gaudium et spes padesát let poté

Výročí padesáti let od druhého vatikánského koncilu
představuje výzvu k reflexi obsahu a významu koncilu
včetně toho, jak dalece se jeho učení projevuje v životě
církve, především pak v realizaci deklarované otevře
nosti církve ke světu a její starosti o potřeby člověka.
Tato reflexe může být obohacena o cenné zkušenosti
a životní „moudrost“ uplynulého, poměrně již dlouhé
ho období, charakterizovaného řadou společenských
proměn. Právě ty staví koncilní výzvy do nového světla,
v němž musejí být hlouběji analyzovány a promýšleny.
Předkládaná kolektivní monografie věnovaná pastorální
konstituci Gaudium et spes chce být v tomto směru ná
vodnou a inspirující. 
Váz., 416 str., 398 Kč
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PŘIPRAVUJEME
PAVEL AMBROS

Křesťanský Východ a Západ: Inkulturace a interkulturace

Příspěvek k současné recepci tradic v české teologii
Kniha uvádí do současné teologické diskuse o vztahu mezi křesťanským Výcho
dem a Západem a ukazuje jeho nejdůležitější souřadnice. Úmyslně není přetí
žena faktografickými údaji, které jsou dostupné i v českém prostředí. Vysvětluje
čtenáři průběh rozdělení a jeho příčiny, které měly teologické kořeny. Hlavním
záměrem knihy je přiblížit intepretaci jednoty a rozdílnosti tradic křesťanského
Východu a Západu jako vztahu interkulturace a inkulturace tradice. Autor se
pokouší překonat zabydlená klišé údajného kontrastu legalistického Západu
s více svobodným mystickým Východem, vysvětlit dopady tradovaných protizá
padních i protivýchodních polemik a uvést na pravou míru pseudo-východo-zá
padní antiteze. Významně zde zaznívá komentář k Svatému a velkému sněmu
pravoslavné církve, který se uskutečnil na Krétě v minulém roce. Nechybí krátký
pohled na cyrilometodějskou otázku a přínos českých jezuitů nové doby k re
cepci tradic křesťanského Východu.
Brož., asi 250 str.
MICHAL KAPLÁNEK

Znamení naděje

Česká církev ve světle závěrečného dokumentu
plenárního sněmu – kritická analýza
Kniha je pokusem rekonstruovat a teologicky zhodnotit sebepojetí české ka
tolické církve na začátku 3. tisíciletí, jak se projevilo v závěrečném dokumentu
Plenárního sněmu katolické církve v ČR Život a poslání křesťanů v církvi a ve
světě. Teologickým kritériem pro hodnocení současného stavu české katolické
církve je pro autora pokoncilní eklesiologie. Sebepojetí církve v době sněmovní
ho procesu se autor pokusil „odhalit“ pomocí kvalitativní obsahové analýzy textu
sněmovního dokumentu. Vzhledem k tomu, že od doby zasedání plenárního
sněmu uplynulo již víc než 10 let, publikace obsahuje také stručnou reflexi nej
důležitějších změn, které se od té doby udály v pastoraci v českých a moravských
diecézích. Poslední kapitolu tvoří zamyšlení nad některými oblastmi života sou
časné české církve, v nichž autor vidí pozitivní potenciál, ale i nutnost kreativní
změny.
Brož., asi 320 str.
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PAVEL KOPEČEK

Liturgické hnutí v českých zemích a pokoncilní reforma

Autor na základě studia pramenů mapuje a představuje české liturgické hnutí,
jak se formovalo od 19. století, a ukazuje, jakými proměnami procházelo a jak
vyústilo v zavedení obnovené liturgie. Popisuje, jak liturgická obnova po II. va
tikánském koncilu probíhala v našich zemích ve dvou odlišných nábožensko
-politických klimatech: období pražského jara bylo charakterizováno širokou
liturgickou diskusí a vzděláváním, zatímco v následném období normalizace se
obnova omezila na vydávání českých liturgických knih. České liturgické hnutí je
v knize prezentováno v kontextu a v závislosti na evropském liturgickém hnutí,
jeho centrech a protagonistech. Autor závěrem pojednává také o významu ce
locírkevní pokoncilní liturgické reformy a dokládá, že ji nelze redukovat jen na
vydání nových liturgických knih a jejich překlad do národních jazyků, že tato
reforma představuje novou teologii liturgie a eklesiologii, do níž je třeba církev
uvádět, a že je proto zapotřebí nové pokoncilní liturgické formace a nového li
turgického hnutí.
Brož., asi 450 str.

ETIKA
ARNO ANZENBACHER

Křesťanská sociální etika

Úvod a principy
V knize podává autor systematický přehled
sociální etiky z perspektivy křesťanské filozo
fie a morální teologie. Po úvodním vysvětlení
a vymezení pojmů sociální etiky a křesťanské
sociální etiky se Anzenbacher věnuje politickým
a sociálním aspektům společenského vývoje
v moderní době a seznamuje čtenáře s rozmani
tými podobami sociálně filozofických koncepcí.
Do tohoto kontextu pak zasazuje výklad o vývoji
katolické sociální nauky a neopomene pojednat
o specifikách sociální etiky evangelické. Nakonec
je podán zevrubný filozofický výklad klíčových
principů křesťanské sociální etiky, které shrnují
pojmy personalita, solidarita a subsidiarita. Dru
hé české vydání je doplněno doslovem Jindřicha
Šrajera, vedoucího Pracovní skupiny pro sociální
otázky ČBK, který shrnuje vývoj křesťanské so
ciální etiky v posledních dvaceti letech, jež uply
nuly od původního vydání knihy.
Brož., 272 str., 298 Kč

21

LUDMILA MUCHOVÁ

Morální výchova v nemorální společnosti?

Autorka vychází z popisu různých aspektů života sou
časné společnosti, v nichž se nějakým způsobem pro
jevuje krize. Klade si otázku, do jaké míry může cestě
z krize pomoci výchova k morálním hodnotám. V této
souvislosti nejprve vymezuje základní pojmy spojené
s morálkou a etikou a popisuje významné etické filozo
fické systémy v minulosti. Zabývá se také příspěvkem
psychologie k výzkumu vývoje morálky dětí a mladých
lidí a k morální výchově. Dále analyzuje různé aspekty
morální výchovy v rodině a ve škole, a to s ohledem na
celkové klima instituce školy, na obsahy jednotlivých
vyučovacích předmětů a speciálně na pojetí předmě
tů Etická výchova a Náboženská výchova. Teoretický
výklad je vždy doplněn konkrétními didaktickými pří
klady. Závěrečná kapitola se stručně zabývá etickými
kompetencemi učitele.
Brož., 336 str., 325 Kč
PŘIPRAVUJEME
KONRAD HILPERT

Základní otázky křesťanské etiky

Kniha známého německého morálního teologa přichází s vybranými etickými
tématy, jež autor osobitě reflektuje a aktualizuje. Paleta témat sahá od pojednání
o všeobecné etické odpovědnosti až po bioetiku, od dekalogu až po lidská prá
va, od utváření hodnot v životním prostoru školy až po morální pluralitu coby
etickou výzvu. Není opomenuta žádná z důležitých akademických oblastí teo
logické etiky – ani problematika všeobecné etiky, ani problematika etiky vztahů,
životní etiky či politické etiky. Cílem knihy je posílit odbornou kompetenci
všech těch, kteří jsou s takovými tématy a otázkami s nimi spojenými konfron
továni ve vzdělávacích procesech, v pomáhajících profesích nebo v pastoraci
– tedy učitelů na školách a ve vzdělávání dospělých, kněží, angažovaných laiků.
Na své si přijdou i ti, kteří se pokoušejí zorientovat v dnes stále komplexnějších
otázkách po dobru a zlu, správném a nesprávném, resp. kteří se snaží k orientaci
přispívat.
Brož., asi 280 str.
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ETNOLOGICKÁ ŘADA
BOŘIVOJ KŇOUREK, LENKA BUDILOVÁ

Dům ve Vojvodovu

Stavebně-historický vývoj, kulturní a sociální rozměr
Tématem další z řady monografií věnovaných Vojvodo
vu, české vesnici v Bulharsku, je dům. Ten je analyzován
z pohledu jeho stavebně-historického vývoje, stejně jako
z perspektivy sociálních vztahů těch, kteří jej obývali.
Vojvodovský dům je zasazen do kontextu vesnického
stavitelství v českých zemích, v rumunském Banátu
i v Bulharsku, s přihlédnutím ke specifickému osídlení
daných regionů. V klasické antropologické perspektivě
je pak věnována pozornost vývojovému cyklu domu, ve
likosti a struktuře domácností, stejně jako síti sociálních
vazeb spojující jednotlivé domy. 
Váz., 316 str. , 345 Kč

SOCIOLOGICKÁ ŘADA
LIBOR PRUDKÝ (ed.), MICHAELA
ŠMÍDOVÁ, KATEŘINA VOJTÍŠKOVÁ

Periferie, kraje, hodnoty

Možnosti periferních krajů na cestě
za dobrými hodnotami
Regionální analýzy jsou časté, téměř výhrad
ně to jsou ale dílčí studie. Když se pokusíme
o náhled na regiony prostřednictvím svérázu
hodnot, chtíc nechtíc se musíme přiblížit ce
lostnímu pohledu. To je přístup, který je skoro
sebevražedný, protože jde mimo hlavní proud
sociologického poznávání. Ukázalo se, že pe
riferní kraje, které jsme zkoumali, jsou odlišné
i z hlediska hodnotové „výbavy“. Zabýváme se
často nástroji na „zlepšení“, aniž bychom věděli
o tom, co obyvatelé regionů považují skutečně
za hodnotné. Důsledně vzato jde o vakuum,
které může být východiskem i k osudovým
chybám. Ostatně připomenutí toho, že i socio
logové mohou za to, co se děje, by nás mělo
přivést k pokusům o poznávání vedoucí k úsilí
o prosazování dobrého. 
Brož., 252 str., 249 Kč
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POLITOLOGICKÁ ŘADA
ONDŘEJ STULÍK

Liberální demokracie (ne)rozumu

Popper a ti druzí v analýze metafor
Ústředním tématem knihy je analýza sociální
filozofie K. R. Poppera a vybraných zástupců
tzv. rakouské libertariánské školy, tj. Ludwiga
von Misese, Friedricha Augusta von Hayeka
a Murraye Newtona Rothbarda, a to konkrét
ně v otázce demokracie a jejího hodnotového
či procesuálního ukotvení. Analýza je vedena
z pozice sociální vědy, přístupem kombinujícím
fenomenologii a sociologickou hermeneutiku.
Metodologicky je téma uchopeno prostřed
nictvím lingvistických přístupů platných pro
společenské vědy, zejm. pak analýzy metafor.
Popperova sociální filozofie je úzce propojena
s jeho východisky v teorii vědy, a proto práce
zohledňuje i tuto sféru Popperova myšlení.
Brož., 260 str., 249 Kč

VÍT ŠIMRAL

Financování českých politických stran

Kniha popisuje financování politických stran
v Československu a České republice mezi lety
1990 a 2015. Přestože se primárně zaměřuje
na český případ, jsou v ní reflektována i data
z jiných evropských a neevropských zemí, stejně
jako teorie a metodologie akademických prací,
které se Česku nevěnovaly. Uvádí také přehled
o výzkumu politického financování a nabízí jed
noduchý model pro analýzu dat z účetních knih
politických stran a pro kategorizaci stran na zá
kladě jejich rozpočtových charakteristik.
Brož., 248 str., 229 Kč
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MICHAEL BRTNICKÝ

Evropská unie a prostor
arabského Středomoří

Blízký partner, nebo nebezpečná periferie?
Kniha pojednává o evropské zahraniční politi
ce vůči osmi arabským zemím ve Středomoří
v období 1995–2014. Autor využívá teoretic
kého konceptu strukturální zahraniční politi
ky a ve třech analytických kapitolách zkoumá
vnitřní dimenzi evropské zahraniční politiky,
její implementaci a podmínky pro její rozví
jení v prostoru arabského Středomoří. Studie
tak pokrývá přelomové období evropského
zahraničněpolitického působení ve zmíněném
prostoru, které zahrnuje i tři zásadní iniciati
vy: 1. Barcelonský proces: Euro-středomořské
partnerství, 2. Evropskou politiku sousedství
a 3. Barcelonský proces: Unii pro Středomoří.
Brož., 276 str., 249 Kč

KAREL KOUBA

Personalizace voleb a demokracie
v Latinské Americe

Jedním z průvodních jevů nestability latinsko
americké politiky je její vysoká personalizace.
Cílem této knihy je proto srovnávací analýzou
zmapovat politickou personalizaci z hledis
ka legislativních a prezidentských volebních
systémů a dále z hlediska volebního chování
a strategií politických elit. Pokouší se hledat
odpovědi na tyto otázky: Jaké jsou převládají
cí typy volebních systémů v Latinské Americe
a jaké jsou jejich politické příčiny a důsledky?
Do jaké míry je současná latinskoamerická po
litika personalizovaná? Co vysvětluje přijímání
personalizovaných volebních systémů? Jaké
jsou příčiny personalizovaného volebního cho
vání? Jaký je vztah personalizace volebních pra
videl ke kvalitě latinskoamerické demokracie?
Kniha nejprve poskytuje deskriptivní přehled
latinskoamerických volebních systémů a jejich
reforem. Následně prostřednictvím kvalitativ
ních i kvantitativních analýz mnoha datových
souborů poskytuje odpovědi na zvolené vý
zkumné otázky.
Brož., 168 str., 169 Kč
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STANISLAV BALÍK,
PETR GONGALA, KAMIL GREGOR

Dvacet let komunálních voleb v ČR

Kniha nabízí paletu různých přístupů k výzkumu témat
spojených s komunálními volbami v prostředí extrémně
fragmentované místní samosprávy. Její ambicí je suma
rizovat dosavadní stav bádání, stejně jako nabídnout
české politologické obci nové pohledy a techniky výzku
mu. Ty jsou založeny na práci s kompletními či téměř
kompletními datovými sadami, týkajícími se kandidátů,
zastupitelů, hlasů, radních a starostů. Autoři se nevydali
cestou dílčích případových studií, ale právě skrze po
kročilé techniky výzkumu se pokouší přinést pohledy na
pokud možno kompletní českou, moravskou a slezskou
komunální scénu v uplynulém dvacetiletí.
Brož., 160 str., 179 Kč

TOMÁŠ ŠMÍD a kol.

Zapomenuté konflikty

Kniha se věnuje analýze ozbrojených konfliktů, které
zůstávají stranou pozornosti světové veřejnosti, případ
ně ji zaujmou pouze na krátkou dobu. Přesto se jedná
o jevy, které významně negativně ovlivňují regionální
a mnohdy i globální bezpečnost, jelikož produkují sérii
hrozeb a patologických jevů jako jsou uprchlické vlny,
proliferace zbraní, ilegální obchodování se zdroji a ne
rostnými surovinami, šíření terorismu a organizovaného
zločinu. Autoři se zaměřují mimo jiné na oblasti typu
Balučistán, Kolumbie, Čad, Mali apod.
Brož., 224 str., 219 Kč

PŘIPRAVUJEME
STANISLAV BALÍK, ANDREW ROBERTS a kol.

Kvalita demokracie v České republice

Kniha se jako první v českém prostředí koncentrovaně zaměřuje na témata spo
jená s výzkumem kvality demokracie, a to pro Českou republiku. Pozornost se
soustřeďuje na volené reprezentanty, na participaci (voličská účast, referenda,
občanská společnost), stranickou soutěž (volatilita, stranická identifikace, pře
běhlictví, financování), politickou odpovědnost (plnění slibů), nerovnost apod.
Tato témata jsou přitom zkoumána jak na úrovni národní, tak na dalších úrov
ních vládnutí – regionální a lokální.
Brož., asi 200 str.
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PETR KUPKA

Násilí, podvody a každodennost

Jak zkoumat český organizovaný zločin
Kniha kriticky shrnuje dosavadní přístupy k výzkumu organizovaného zločinu,
přičemž formuluje nové pojetí založené na reflexívní sociologii Pierra Bourdieu.
Tento výzkumný rámec pak aplikuje na prostředí vyhazovačů a advokátů, jejichž
povolání je v různých kontextech s organizovaným zločinem spojováno. Autor
ve své studii založené na dvou kvalitativních výzkumech tvrdí, že organizovaný
zločin nemusí být pouze hrůzu nahánějící zločineckou skupinou, ale také sym
bolem produkujícím respekt, rutinními praktikami seriózních firem i metafo
rou pro vyjádření nerovných mocenských vztahů. Zkrátka, může představovat
symbol nebo jednání, jehož logiku tvaruje každodenní fungování zkoumaného
sociálního prostředí, nikoli pouze lidská domýšlivost a touha po zisku.
Brož., asi 220 str.

PETR DVOŘÁK

Jako jeden muž?

Jednota hlasování poslanců v pěti parlamentních demokraciích
Kniha se zabývá jednotou parlamentního hlasování ve vybraných evropských
parlamentních demokraciích. Jednotné hlasování má vliv na kvalitu reprezen
tace a na typ politického konfliktu. Politické strany, ale i vlády a opozice, které
hlasují koordinovaně, využívají lépe svůj potenciál a jsou také lépe rozlišitelné
pro voliče. Míra jednoty se ale v praxi různě proměňuje, což vyzývá k bližšímu
prozkoumání problematiky. Kniha analyzuje dlouhodobé vzorce hlasování, na
lézá mezi zkoumanými případy několik typů vládně-opoziční interakce a iden
tifikuje v tomto směru Českou a Slovenskou republiku jako relativně nestabilní
systémy.
Brož., asi 160 str.
PETER SPÁČ, MAREK RYBÁŘ, PETR VODA

Po stopách politického zemětřesení

Parlamentní volby 2016 na Slovensku
Publikace mapuje slovenské parlamentní volby 2016. Zaměřuje se na stav stra
nické scény, stranickou soutěž, průběh volební kampaně a povolební proces for
mování nové vlády. Pozornost věnuje průzkumům veřejného mínění, analyzuje
faktory voličské podpory kandidátů, charakterizuje voliče úspěšných politických
stran a také geografickou distribuci podpory. Výsledky voleb zasazuje do středo
evropského kontextu a věnuje se i důsledkům voleb pro další politický vývoj.
Brož., asi 200 str.
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QUAESTIONES QUODLIBETALES
MARTIN ŠÁLY

Mezi duchem a uchopitelností

Dynamika života církve v Novém zákoně
a meze jejího uplatnění v historii
Církev prvních křesťanů byla v autorově pohle
du překvapivě různorodá a v průběhu prvního
století zaznamenala značný vývoj. Dynamika
života novozákonních křesťanů, nutnost při
způsobovat se novým okolnostem a také jejich
vnitřní nejednotnost a spory kontrastují s dneš
ními někdy naivními a stereotypními pohledy
na první křesťanské generace. Nejstarší křes
ťané museli opakovaně a vlastně stále hledat
takovou rovnováhu, která by umožnila přenést
jejich osobní víru i víru jednotlivých sborů do
budoucna. Novozákonní rozbory jsou v knize
doplněny ilustračními sondami do pozdější his
torie křesťanstva, v níž se podle autorova soudu
zdravá dynamická rovnováha na určité ose vy
chýlila nežádoucím směrem. Brož., 200 str., 198 Kč
MAREK ŠMÍD

Vatikán a první světová válka

Proměny zahraniční politiky
Svatého stolce v letech 1914–1918
Kniha v převážně chronologickém pohledu
rekonstruuje, analyzuje a popisuje aktivity va
tikánských kruhů na počátku války, v jejím prů
běhu i na jejím konci, sleduje eskalaci světového
konfliktu, vztahy Svatého stolce k jednotlivým
světovým mocnostem, papežovy mírové návr
hy i jeho odsudky nekonečného vraždění. Na
pozadí hlavních událostí první světové války
přibližuje příběhy významných osobností řím
ské kurie i proměny politicko-náboženských
souvislostí, které měly bezpochyby vliv na roz
hodování samotného Svatého stolce. Výsledkem
je plastický obraz aktivit Benedikta XV. a jeho
státního sekretáře Pietra Gasparriho, kteří se
mírovými prostředky snažili bránit nesmyslné
mu krveprolévání.
Brož., 128 str., 149 Kč
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PŘIPRAVUJEME
JIŘÍ HANUŠ a kol.

Jak mohou přežít hodnoty?

Příspěvky ze senátní konference pořádané CDK
Sborník ze zdařilé konference pořádané Centrem pro studium demokracie a kul
tury ve spolupráci se Senátem PČR v listopadu 2016, která se věnovala dnes tolik
diskutovanému tématu hodnot. Základní ideou setkání bylo představit hodnoty
v jejich vazbě na instituce, které je chrání, udržují a předávají dál. Sborník ob
sahuje mimo jiné články Stanislava Balíka (skautské hnutí), Dany Hamplové
(rodina), Víta Hlouška (Evropa), Pavla Ambrose (křesťanství), Tomáše Grulicha
(česká diaspora v zahraničí) a dalších významných domácích autorů.
Brož., asi 120 str.

BARBORA SPALOVÁ, JAKUB KYSELOVIČ

Laici a klerici v české katolické církvi

Sociálněantropologická studie nás zavede do šesti velice různorodých terénů
v rámci české katolické církve: do jedné východočeské vesnické farnosti, do jiné
ve větším městě, do farnosti spravované komunitou Chemin neuf, do farnosti,
kde působili dva spolukněží, dále do společenství, které vzniklo v rámci tajné
církve, a do okruhu věřících kolem Kněžského bratrstva sv. Pia X. Výzkum
níci zde zkoumali, jak se v těchto společenstvích definují laici a klerici a jak se
konceptualizují, ale i prakticky uskutečňují jejich vztahy. Jaké služby může kdo
zastávat, jaké zodpovědnosti nést, jak se slaví liturgie, jak se rozhoduje a plánu
je? Jak se „žije církev“ a o jakou církev věřící usilují, o jaké sní? Terénní výzkum
je doplněn o rozhovory s laiky i kleriky, kteří reflektují vývoj laicko-klerických
vztahů z pozice spirituálů kněží, pastoralistů či lidí angažovaných v podporování
zodpovědnosti a vzdělávání laiků.
Brož., asi 150 str.
VÍT HORÁK

Společnost jako otázka

Nástin perspektivy
Autor se táže, jak chápat sociologii v současné „pozdní“ době, přičemž se nepři
klání ani k postmodernímu relativismu, ani k obhajobě vědeckého charakteru
sociologie. Volí třetí cestu: na základě filozofické hermeneutiky H.-G. Gada
mera se snaží sociologii koncipovat jako humanitní disciplínu. Využívá gadame
rovské koncepty jako hermeneutický kruh, dialektiku otázky a odpovědi, sensus
communis, tradici, dějinnost rozumění a ukazuje, jakým způsobem se jejich pro
střednictvím dá chápat předmět sociologie i její epistemologie. Otevírá se tím
cesta k pochopení, proč současná sociologie tak nutkavě hledá označení soudobé
společnosti, proč se stále vyrovnává s vlastní minulostí (diskuse o postmoderně,
obraty v sociologii) a proč se tříští do mnoha drobných témat. Brož., asi 160 str.
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MIMO EDIČNÍ ŘADY
FRANTIŠEK BURDA

Za hranice kultur

Transkulturní perspektiva
Hlavní výzvou této publikace jsou vztahy mezi pólem
různosti a pólem jednoty. A jak mezi těmito dvěma póly
nalézt společnou řeč? Zkušenost z minulých desetiletí
nám ukázala, že jednota nevzniká tak, že se různosti
jednoduše postaví vedle sebe. Ariadninou nití vedoucí
nás ven z rámce partikulárních hranic a bariér by mohla
být univerzální touha a potřeba člověka po štěstí/naději.
Tato potřeba vede člověka k překonávání hranic a pře
kážek, které ho zadržují. V této perspektivě se odhaluje
smysl pobývání v labyrintu odlišností i smysl veškeré
ho pocitu ztrácení se v různosti. Kulturní identity pak
nemusí být vnímány jako negativní rámce, které člověk
musí opustit nebo zavrhnout.
Brož., 312 str., 298 Kč
PŘIPRAVUJEME
PAVEL HOŠEK

Evangelium podle Jaroslava Foglara

Originální kniha známého teologa a religionisty představuje „fenomén Foglar“
z náboženského hlediska. Rozebírá nejen vlivy indiánského totemismu a řím
skokatolické spirituality, ale také tajné vontské rituály, extatické stavy vyvolané
nádherou přírody, posvátná místa a časy, klubovní rituály, úlohu dobra, pravdy
a krásy. Autorovi, který se důkladně seznámil s Foglarovým literárním a orga
nizačním dílem, jde především o působení a odezvu tohoto díla u čtenářů. Fo
glarovo dílo je neodmyslitelným způsobem svázáno se jeho mnohovrstevnatým
působením na děti a mládež, jedná se tudíž o symbolické univerzum, o návod
k celistvému způsobu života. Nejde pouze o nějakou volnočasovou aktivitu. Fe
nomén Foglar vyplnil dětský svět několika generací, což zřejmě nemá v české
kultuře obdoby. Pavel Hošek nabízí pro tento fenomén pojem „foglaring“ a sna
ží se nabídnout jeho charakteristické rysy. Vychází ve spolupráci se Sdružením
přátel Jaroslava Foglara.
Váz., asi 200 str.

Všechny dostupné knihy CDK se slevami jsou
k dispozici v internetovém knihkupectví na:

www.cdk.cz
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Časopis Kontexty vychází od letošního roku i online
Časopis Kontexty je nyní dostupný i v elektronické podobě na portálu Alza.cz.
Můžete zakoupit kterákoli čísla od roku 2009 i celoroční předplatné.
Celoroční předplatné aktuálního ročníku (6 čísel) 300 Kč
Cena jednotlivého čísla aktuálního ročníku
60 Kč
Cena jednotlivého čísla archivního ročníku
40 Kč
Cena celého archivního ročníku (6 čísel)
200 Kč
Předplatitelé tištěných Kontextů mají přístup ke všem
číslům aktuálního ročníku i k celému archivu zdarma.
Unikátní kód je možné získat na adrese
objednavky@cdk.cz

www.alza.cz
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Váz., 216 str., 269 Kč
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Theresa Mayová / Za národní svobodu
globální Británie
Viktor Orbán / Maďarsko a krize Evropy
Aleš Valenta / Jürgen Habermas a levicový
obrat v poválečném Německu

Kontexty
Ivana Ryčlová / Ruský bard Alexandr Galič

časopis o kultuře a společnosti
Ročník IX. (XXVIII.) • cena čísla 100 Kč • Vydává Centrum pro studium demokracie a kultury

erou si François Hartog
ad jen vědomí profesioť se minulostí zaobírají,
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ě a nevědomě) nahrazuHartogova kniha je uro dějinách i současnosti

Kontexty

1/2017

CDK NABÍZÍ:

František Mikš / Vzpomínka
na Antonína Přidala

Elie Wiesel / Kajícník hřbitovů
Joseph Roth / Cesta do Ruska
Téma: Nikos Salingaros
a sjednocená teorie architektury

Kontexty
časopis pro kulturu
a společnost

Výrazná intelektuální
konzervativní revue,
vychází od roku 2009.

Politika, filozofie,
společnost, kultura,
literatura a výtvarné
umění v textech
předních českých
i zahraničních autorů.

Vychází 6x ročně
v rozsahu cca 100 stran.

1/2017

Cena čísla 100 Kč,
roční předplatné 500 Kč,
sponzorské 1 000 Kč.
Ukázkové číslo zdarma.

KONTAKT, OBJEDNÁVKY
Objednávky knih i časopisu Kontexty:
CDK, Venhudova 17, 614 00 Brno,
tel./fax: 545 213 862; e-mail: objednavky@cdk.cz
Aktuální informace naleznete na www.cdk.cz,
kde je kompletní přehled publikací CDK i internetové knihkupectví
s možností zakoupit všechny tituly CDK s 15% slevou,
pro předplatitele časopisu Kontexty 25% sleva !
Slevy se nesčítají, poštovné v ČR ani balné při objednávce nad 300 Kč
neúčtujeme, sleva není podmíněna odběrem více titulů.
Knihkupcům a distributorům poskytujeme obvyklý rabat.
Adresa redakce, objednávky knih, ukázkové číslo Kontextů zdarma:
CDK, Venhudova 17, 614 00 Brno,
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