
CENTRUM PRO STUDIUM
DEMOKRACIE A KULTURY

KNIŽNÍ NOVINKY
A EDIČNÍ PLÁN

NA ROK 2018



NEJPRODÁVANĚJŠÍ TITULY CDK V ROCE 2017

1. Pavel Hošek: 
Evangelium podle 
Jaroslava Foglara

2. Joseph Roth: 
Cesta  

do Ruska

3. Alain 
Finkielkraut: 

Jedině to je přesné

4. Rémi Brague: 
Podstata
člověka

5. Pšeja, Suchý, 
Krpec, Kříž (eds.): 

Moc a zájmy 
v mezinárodním 

systému

6. Ryszard 
Legutko: Triumf 

průměrného 
člověka

7. François 
Hartog:  

Věřit 
v dějiny

8. Koehler, 
Łuczewski, 

Milcarek, Rojek: 
Pánbíčkáři

9. Manfred 
Flügge:  
Století 

Mannových

10. Michal 
Kaplánek: 
Znamení 

naděje

11. Kolektiv 
autorů: Kvalita 

demokracie 
v České republice

12. Graham 
Greene: 
Paradox  

křesťanství



3

FRANÇOIS HARTOG 
Věřit v dějiny 
Kniha se zabývá historickým vědomím. Hlav
ní otázka, kterou si François Hartog klade, zní 
takto: Jaké je vlastně naše dnešní historické vě
domí? Nikoli snad jen vědomí profesionálních 
historiků, nýbrž kohokoli, doslova všech našich 
současníků, ať se minulostí zaobírají, anebo jsou 
jen příležitostně konfrontováni s jejím připome
nutím. Jaké je tedy naše historické vědomí, jak 
ho vnímáme, jak ho chápeme, čím ho eventu
álně (vědomě a nevědomě) nahrazujeme? A jak 
rozumíme své přítomnosti 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 společenských věd. 

Váz., 216 str., 269 Kč

HISTORIE

KLASIKOVÉ SPOLEČENSKÝCH VĚD

VLADIMÍR ČERMÁK
Otázka demokracie I.–V.
Nové, souborné vydání celoživotního díla 
originálního českého politického filosofa 
Vladimíra Čermáka. Vydání zahrnuje všech 
pět dílů Otázky demokracie (Demokracie a to
talitarismus; Člověk; Společnost a stát; Hod
noty, normy a instituce; Funkce demokracie). 
Čermák svým myšlením navazuje na Masa
rykovo pojetí humanitní demokracie, v němž 
sjednocuje přístupy politologické, filosofické 
a sociologické. Demokracie mu není pouhým 
politickým uspořádáním, ale spíše Tocque
villovým stavem společnosti. S  předmluvou 
Petra Fialy. Pro lepší orientaci je vydání nově 
opatřeno jmenným i věcným rejstříkem. 

Dva svazky formátu B5 v plátěné vazbě  
se zlatou ražbou, v ochranném pouzdře, 

celkem 1408 str., 998 Kč
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STEFAN BERGER, HEIKO FELDNER,  
KEVIN PASSMORE (eds.)
Jak se píšou dějiny 
Cílem studie je poskytnout základní seznámení s teo
retickými idejemi (vědomými i  nevědomými), které 
utvářely obor historie. Kniha nabízí přehled soupeřících 
„škol“ teo retického myšlení stojících v pozadí studia dě
jin, 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 insti tu cionálních praktik, které umožnily ustavení his
torie jako svébytného vědeckého oboru. Procházejí se 
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.  Brož., 448 str., 398 Kč

A. JAMES GREGOR
Totalitarismus a politické náboženství
Intelektuální historie
Totalitární systémy, které se zrodily ve 20. století, se pre
zentovaly jako sekulární, ve skutečnosti však tyto systé
my – marxismus, fašismus a národní socialismus – fun
govaly jako svého druhu náboženství. Autor nabízí jedi
nečný vhled do různých forem totalitarismů a pokouší 
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

PŘIPRAVUJEME 

STANISLAVA VODIČKOVÁ
Uzavírám vás do svého srdce
Životopis Josefa kardinála Berana
Výpravná, čtivě napsaná publikace se věnuje osudu kardinála Berana v kontextu 
moderních dějin 20. století. Přibližuje ho jako člověka pevně ukotveného v křes
ťanských hodnotách, který vzdoroval dvěma totalitním režimům – v době nacis
tické okupace se stal vězněm v koncentračním táboře Dachau a v době komunis
tického režimu prošel postupně „domácím vězením“, čtrnáctiletou internací pod 
dohledem StB a nakonec vyhoštěním z vlasti bez možnosti návratu. Beranovy 
životní etapy jsou v knize doplněny množstvím dobových fotografií a archiválií. 

Nové, doplněné vydání, váz., asi 450 str.
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ERNST NOLTE
Islamismus 
Třetí radikální hnutí odporu
Tato kniha představuje islamismus jako třetí velkou ideologii – po ruském bol
ševismu a německém nacionálním socialismu –, která se staví do odporu vůči 
modernitě, liberální demokracii, svobodné tržní ekonomice a západnímu indi
vidualismu. Autor sleduje dějiny novodobého politického islámu od 19. století 
do teroristického útoku na New York v  roce 2001 a ukazuje, jakými cestami 
se ubírala jeho radikalizace ve vztahu k Západu. Srovnání s  fašismem a ko
munismem umožňuje nahlédnout „revolučně konzervativní“ povahu islamismu 
a lépe porozumět jak oněm dvěma hnutím odporu, s nimiž se Západ musel po
týkat ve 20. století, tak i tomu třetímu, islamistickému, s nímž je konfrontován 
v současnosti. Ernst Nolte (1923–2016), německý filosof a historik, ve svém díle 
analyzoval totalitní režimy 20. století. Napsal mimo jiné knihy Fašismus ve své 
epoše (1963, česky 1998) a Marxismus a průmyslová revoluce (1983). 

Váz., asi 270 str.

C. A. BAYLY
Zrod 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. Je mimořádným počinem 
C. A. Baylyho, že zachytil „zrod moderního světa“ nikoli jako něco, co někte
ří lidé způsobili jiným, méně zvýhodněným nebo schopným, nýbrž jako řadu 
transformací, na nichž se podílela většina obyvatel světa a k nimž přispěla ne 
jako pouhé trpné objekty nebo oběti úspěchu jiných, ale jako aktivní, nezávis
lí a  tvořiví činitelé. Bayly toho nedosáhl proklamováním jednoduchého nebo 
zjednodušujícího vzorce, a  už vůbec ne zplošťováním charakteru a  vlastností 
populací, kultur a generací do šedé masy univerzálních „trendů“, ale přesným 
a nestranným popisem neobyčejného záběru lidských činů, představ a proměn. 
Jedná se skutečně o historii moderního světa v té nejlepší podobě.

Váz., asi 500 str.
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PAVEL HOŠEK
Evangelium podle Jaroslava Foglara
Originální a  čtivě napsaná kniha představu
je „fenomén Foglar“ z náboženského hlediska. 
Rozebírá nejen vlivy indiánského totemismu 
a  římskokatolické spirituality, ale i  tajné vont
ské rituály, extatické stavy vyvolané nádherou 
přírody, posvátná místa a  časy, klubovní rituá
ly, úlohu dobra, pravdy a krásy ve foglarovských 
vyprávěních. Autorovi, který se důkladně se
známil s  literárním a  organizačním dílem au
tora Rychlých šípů a  dalších nesmrtelných děl, 
jde především o působení a odezvu tohoto díla 
u čtenářů. Fog larovo dílo je podle Hoška neod
myslitelným způsobem svázáno s jeho mnoho
vrstevnatým působením na děti a mládež, jedná 
se tudíž o symbolické univerzum, o návod k ce
listvému způsobu života. Nejde pouze o nějakou 
volnočasovou aktivitu. Fenomén Foglar vyplnil 
imaginaci i konkrétní činnost několika mladých 
generací, což nemá v české kultuře obdoby. 

Brož., 204 str., 198 Kč

PETR KRÁL
Konec imaginárna
Modernost za hranicemi  
avantgardních programů
Osobní a  osobitý příspěvek autora, jenž vyšel 
ze surrealismu (jeho české verze), ke krizi mo
dernismu, jak k ní došlo koncem 20. století. Jak 
známo, zrodila tato krize takzvaný postmoder
nismus, Král sám odtud vzápětí dospěl k vlastní 
poetice „pěší metafysiky“. Zde jako jeden z prv
ních kritizuje modernismus v podobě avantgar
distických programů a radikalistických projektů 
jiného, lepšího světa. Nečiní tak snad ve pro
spěch nového ismu, ale ve jménu prostého ná
vratu k neantropomorfnímu, zároveň přirozeně 
zaujatému a skeptickému přístupu k danostem 
světa a k jeho individuálnímu průzkumu, jenž si 
nenamlouvá, že je universální spásou, ale naopak 
otevřeně přiznává své meze.

Brož., 172 str., 198 Kč

KULTURA
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ALAIN FINKIELKRAUT
Jedině to je přesné 
Autor, francouzský filosof a esejista, rekapituluje 
dění ve Francii od atentátu v Toulouse v  roce 
2012 až do současnosti a  podrobně analyzuje 
především způsob, jakým se o aktuálních pro
blémech mluví. Finkielkraut odhaluje zvláštní 
ideologii, kterou se obhajují nové formy anti
semitismu 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 an
tisemitismem je islamofobie. Tato argumentace 
cynicky zneužívá traumatu druhé světové vál
ky a holokaustu, aby s poukazem na antisemi
tismus obhajovala současné formy nepřátelství 
k  Židům. Francie se podle Finkielkrauta roz
kládá a  je třeba si přiznat, že multikulturalis
mus, jaký jsme znali dřív, byl jen iluzí. Nešťastná 
školní reforma tuto situaci ještě zhorší, protože 
odtrhne mladší generaci od civilizace, na které 
byla integrace Francie založena.

Brož., 272 str., 249 Kč

DANA STEHLÍKOVÁ
Od anděliky po zimostráz
Latinský Herbář Křišťana z Prachatic  
a počátky staročeských herbářů
Kniha se zaměřuje na prvopočátky tradice stře
dověkých, latinsky a  česky psaných herbářů 
bohe mikálního původu. Představuje především 
první latinský herbář, sestavený známým praž
ským astronomem, matematikem a  lékařem 
Křiš ťanem z Prachatic na konci 14. století, a sle
duje jeho další, doposud zcela neznámou cestu 
v pozdější staročeské naučné literatuře. Na zá
kladě studia desítek středověkých rukopisů od
haluje u řady staročeských lékařských textů nové 
souvislosti, vedoucí v  konečném důsledku ke 
značně odlišnému obrazu Křišťana z Prachatic 
jakožto spisovatelelékaře, než jaký česká lite
rární historie uplynulých dvou staletí tradovala.

Váz., 292 str., 298 Kč
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PŘIPRAVUJEME 

IVANA RYČLOVÁ
Zvolili svobodu
Napříč osudy tvůrců vzdorujících sovětské moci 
Třetí část cyklu pojednávajícího o společenském zlu v kontextu osudů tvůrčích 
osobností Ruska 20. století. Navazuje na publikace Ruské dilema (2006) a Mezi 
kladivem a kovadlinou (2012). Žánrově koresponduje s předcházejícími částmi 
cyklu – esejistickým způsobem prezentuje komplikované osudy postav ruské kul
tury období totalitního systému. Tentokrát však autorka publikace nezachycuje 
složité životní a tvůrčí cesty osobností, které lavírovaly mezi svědomím a službou 
sovětské moci, ale osudy „rebelů“ vyjadřujících nesouhlas s tím, v čem žili. 

Váz., asi 220 str.

JIŘÍ HANUŠ
Válka světů
Eseje, úvahy, glosy
Pod názvem Válka světů se skrývají eseje, úvahy 
a glosy, většinou publikované v časopise Kontex-
ty, v Lidových novinách a na portálu Pravý břeh 
v letech 2013–2017. Autor se v nich věnuje lite
ratuře, náboženství a politice, tedy svým koníč
kům. V  oblasti literární aktualizuje významné 
romány 19. a  20. století, v  oblasti náboženské 
ironizuje nepochopení základních křesťanských 
hodnot, v  oblasti politické obhajuje konzer
vativní a  klasicky liberální pohled na člověka 
a svět. Život je podle něj slzavé údolí, do které
ho však kanou i krůpěje Božího milosrdenství.

Brož., 350 str., 298 Kč

JIŘÍ HANUŠ (ed.)
Vědec a občan
František Chudoba 1878–1941
Kniha je věnována významnému českému ang lis
tovi, literárnímu historikovi a překladateli Fran
tišku Chudobovi. Obsahuje zasvěcené studie 
tří předních odborníků. Lukáš Fasora začleňuje 
Chudobu do humboldtovské tradice univerzit
ních profesorů, Jiří Munzar přináší zásadní po
hled na vztah F. Chudoby k F. X. Šaldovi a Luděk 
Navrátil charakterizuje Chudobovu pozůstalost 
uchovanou v Archivu MU. Kniha je také anto
logií známějších i  dosud nevydaných textů br
něnského profesora – jeho článků, rozhlasových 
přednášek a překladů. Brož., 188 str., 198 Kč
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JIŘÍ HANUŠ, JIŘÍ SUK (eds.)
Exilová kniha mého srdce
Publikace přináší reprezentativní eseje na téma exilové odborné a krásné lite
ratury. Vznikla na základě oslovení širokého spektra autorů (historici, sociální 
vědci, literární vědci, žurnalisté), kteří byli vyzváni, aby napsali kratší a čtivý esej. 
Záměrem eseje je přitom vystihnout obsahový a estetický přínos zvolené exilové 
knihy, cílem je připomenout současným, zvláště mladým čtenářům exilové au
tory i jejich díla. Představena budou díla všech tří českých exilových vln po roce 
1948 (tedy generace exilu po roce 1948, po roce 1968, po roce 1977), přičemž se 
nijak nekladou omezení ideového charakteru. Naopak, cílem je mimo jiné uká
zat pestrost exilové tvorby a její inspirativnost i pro dnešní dobu.

Brož., asi 220 str.

JIŘÍ HANUŠ (ed.)
Kritik moderního světa
Rio Preisner (1925–2007)
Publikace přináší příspěvky jak renomovaných českých historiků, politologů 
a literárních historiků, tak vzpomínky pamětníků. K příspěvkům Stanislava Ba
líka, Jiřího Hanuše, Romana Jocha, Charlese Kraszewského, Jiřího Munzara, 
Miroslava Nováka, Jiřího Suka, Pavla Švandy a Alexandra Tomského je přičle
něn dodatek v podobě několika dosud nepublikovaných nebo méně známých 
Preisnerových děl. Rio Preisner se do dějin české kultury zapsal jako autor bás
nických sbírek, knihou o totalitarismu (Kritika totalitarismu), rozborem americ
ké politiky a kultury (Americana), úvahami o smyslu českých dějin (Kultura bez 
konce), analýzou domácí a exilové filozofie (Speculum) a svými mistrnými překla
dy. Po celý život zůstal kritikem komunistické moci, konzervativním myslitelem, 
zdůrazňujícím zásadní význam křesťanství v osobním životě i ve společnosti. 

Brož., asi 320 str.

JOSEPH ROTH
Cesta do Ruska
Fejetony, reportáže, poznámky v deníku 1919–1930
Bolševické Rusko dvacátých a  třicátých let 20.  stole
tí vábilo mnoho spisovatelů a umělců jako místo, kde 
proběhla zásadní reforma společnosti a  kultury. Vedle 
André Gida, Egona E.  Kische, Liona Feuchtwangera 
a Georga Grosze tam vycestoval také známý romano
pisec Joseph Roth. Zajímal se o pestrou paletu témat: 
o náboženství, armádu, vztah jednotlivých národů, mo
derní umění, ale například i o emigraci. Učinil tak svým 
nenapodobitelným způsobem, který prozrazuje mistra 
jazyka a bystrého pozorovatele lidí i míst.

Váz., 268 str., 298 Kč

KNIHOVNA DVACÁTÉHO STOLETÍ
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POLITIKA A SPOLEČNOST

RYSZARD LEGUTKO
Triumf průměrného člověka
Hlavním tématem knihy Triumf průměrného 
člověka je komunismus (socialismus) a liberální 
demokracie. Autor mezi ně nemíní klást rov
nítko, nicméně nelze podle něj přehlédnout, že 
obě pozice mají ve výkladu světa podobné pří
stupy, které se projevují obzvlášť v  posledních 
desetiletích. Společným ideo vým zdrojem obou 
systémů je osvícenská nitrosvětská eschatolo
gie, radikálně odřezávající člověka od minulosti 
s jejími komplikovanými národními, morálními, 
náboženskými a tradičními vazbami a autorita
mi – multidimenzionální naplnění jeho svobody 
má přinést teprve budoucnost. Člověk zbavený 
jha minulosti, ponechaný sobě samotnému, se 
postupně – jako rozhodující většina – zprůměr
ňuje, ubírá se cestou nejmenšího odporu. Vý
sledkem toho je, že se v současném světě stále 
více prosazují a obhajují vulgární, plytké, pobu
řující věci, které přirozeně vypovídají o aspira
cích „liberálnědemokratického člověka“.

Brož., 228 str., 219 Kč

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 soubor
ný vhled do hlavních oblastí oboru mezinárodní vztahy. 
V celkem devíti kapitolách čtenářům předkládá kom
plexní 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 pod
statu mezinárodních vztahů a na rozboru všech jejich 
klíčových aspektů ukázat, jak fungují politické a  eko
nomické procesy v mezinárodním prostředí. Kniha má 
ambice být zásadní pomůckou jak pro všechny odbor
níky i studenty, kteří se mezinárodními vztahy zabývají, 
tak i pro širší veřejnost se zájmem o mezinárodní dění.
 Brož., formát B5, 372 str., 398 Kč
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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 hlub
ší 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.

VOJTĚCH BELLING
Smrt suveréna
Monografie se zaobírá otázkou, nakolik jsou pojmy státu, státnosti a suverenity 
odsouzeny k zániku v kontextu procesů proměny, kterými procházejí současné 
společnosti a  politické systémy. Ukazuje, že odpověď na tuto otázku vyplývá 
z toho, jaký obsah je těmto pojmům přisuzován, což navazuje na to, jakým způ
sobem je jednotlivými aktéry konstruován obraz sociální reality. Pojmy státu 
a suverenity byly od počátku spojeny s určitým způsobem vnímání této reality 
typickým pro éru modernity. Jejich současné zpochybňování není ani tolik výra
zem proměny „objektivní“ reality jako takové, jak se někdy zdá, nýbrž proměny 
jejího vnímání a  rozšířením alternativních konceptů. Kniha ukazuje, v  jakém 
myšlenkovém kontextu jsou tyto koncepty zakotveny a  s  jakými konsekven
cemi  jsou spojeny. Zároveň se podrobně zabývá otázkou, nakolik nadnárodní 
integrace zpochybňuje relevanci pojmů státu a suverenity. V neposlední řadě se 
zaobírá problematikou výjimečného stavu jako ultimátního nástroje zachování 
státnosti tváří v tvář jejímu ohrožení. Váz., asi 350 str.

DARIUS KARŁOWICZ
Modernizace není xerokopie
Výbor esejů, úvah a  rozhovorů současného polského filozofa, určený českým 
čtenářům. Autor stál v roce 2003 spolu u zrodu významného časopisu Teologia 
Polityczna. Je zajímavé sledovat, jakou náplň dostává pojem „politická teologie“ 
v kontextu nezaměnitelného polského údělu. Autorovou obrovskou předností je 
znalost dějin a filozofie. Chápe naši dobu jako výslednici působení různých sil na 
pozadí několika tisíc let. Druhou předností je to, že svou sokratovskou metodou 
dokáže čtenáře strhnout od prvních vět – začíná od věcí, zdálo by se, obyčejných, 
převzatých ze zpráv nebo z titulků novin, a náhle se ukazuje, že právě ony věci, 
jimiž žijeme, mají své kořeny velice hluboko v dějinách. Z polštiny přeložil Josef 
Mlejnek. Brož., asi 220 str.

PŘIPRAVUJEME 
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EVROPSKÁ POLITIKA

PŘIPRAVUJEME 

PETR FIALA, ONDŘEJ KRUTÍLEK, MARKÉTA PITROVÁ
Evropská unie
Nejprodávanější a nejkomplexnější publikace o Evropské unii v České republice, 
jejíž první dvě vydání nechybí v žádné z odborných knihoven. Autoři – reno
movaní badatelé v oblasti evropské politiky – seznamují čtenáře s historií ev
ropského integračního procesu, s vývojem, současnou podobou a funkcemi jed
notlivých evropských institucí a s tím, ve kterých oblastech (politikách) a jakým 
způsobem Evropská unie působí. Kniha je zdařilou kombinací politologické 
analýzy a velkého množství informací. Formou srozumitelně napsaného a pře
hledně členěného textu nabízí kvalitního průvodce problematikou Evropské 
unie. Publikace vychází ve třetím, aktualizovaném, výrazně rozšířeném a dopl
něném vydání. Zahrnuje události až do konce roku 2017 a čtenáři v něm rovněž 
naleznou řadu nových dat, grafů, tabulek, schémat a infoboxů a navíc praktický 
jmenný a  věcný rejstřík. Kniha je určena nejen odborníkům, vysokoškolským 
studentům a profesionálům zabývajícím se z různých hledisek evropskou inte
grací, ale také širší veřejnosti, která má zájem získat co nejvíce kvalifikovaných 
informací o Evropské unii v širším historickém a politickém kontextu. 

Třetí, aktualizované a rozšířené vydání, brož., formát B5, asi 1000 str.

HANS-WERNER SINN
V pasti eura
Euro je jako časovaná bomba, která stále tiká. Mnohé 
evropské země jsou kvůli euru dlouhodobě nekonku
renceschopné a trpí masovou nezaměstnaností. Bi liony 
eur jim byly poskytnuty z  veřejných peněz z  ještě re
lativně zdravých zemí EU prostřednictvím různých 
záchranných fondů i  Evropskou centrální bankou. To 
snížilo bolestivost jejich nemoci, ale oddálilo její nutnou 
samoléčbu. Profesor mnichovské univerzity, prezident 
mnichovského Ifo institutu a  nejcitovanější německý 
ekonom H.W. Sinn pregnantně 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
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EVROPSKÉ MYŠLENKOVÉ DĚDICTVÍ

TOMÁŠ NEJESCHLEBA 
Filosofie ve starší františkánské škole 
Publikace analyzuje filosofická témata u myslitelů tzv. starší františkánské školy, 
jež ve vrcholné scholastice 13. století představovala určitou alternativu k filosofii 
rozvíjené v rámci dominikánského řádu. Kniha se zaměřuje na filosofické mo
tivy, 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 filosofickým 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.

PŘIPRAVUJEME 

RÉMI BRAGUE
Podstata člověka 
O ohrožení lidské legitimity
O  tom, že je člověk jakožto biologický druh 
ohrožen, není pochyb: tři největší hrozby před
stavují zbraně hromadného ničení, znečišťování 
životního prostředí a  demografické vymírání. 
Ohrožení pro člověka však přichází i  z  oblas
ti myšlení. V  jakém smyslu? Na to se pokouší 
Rémi Brague odpovědět v této knize tím, že se 
podrobně věnuje myšlence humanismu a  jejím 
proměnám. Ukazuje, že idea humanismu, která 
měla legitimizovat hodnotu člověka a lidství, se 
ve 20. století vyprázdnila, nebo se dokonce obrá
tila proti člověku, a že modernímu (ateistickému) 
myšlení scházejí argumenty pro ospravedlnění 
lidské existence. Proti vyprázdněnému humanis
mu staví autor myšlenkovou alternativu, která 
vychází z řecké filosofie a biblické antropologie.

Brož., 192 str., 198 Kč
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DĚJINY A KULTURA

MANFRED FLÜGGE
Století Mannových
Kniha líčí osudy prakticky všech významných 
členů rodiny Mannových, nejen těch nejzná
mějších – spisovatelů Thomase a  Heinricha  – 
ale i  jejich sourozenců, manželek a dětí. Autor 
vycházel z  autentických deníkových záznamů 
a korespondence, nevyhýbal se přitom ani vel
mi intimním a rozporuplným momentům, jako 
byla závislost na drogách či alkoholu, tajená 
i  veřejně přiznávaná homosexualita, členství 
v  NSDAP apod. Přesto kniha nijak nevybo
čuje z hranic věcného, velmi poučeného a spíše 
kritického popisu jednotlivých lidských osudů 
a vztahů. Manfred Flügge se studiu nejen rodi
ny Mannových, ale i osudů dalších německých 
umělců v bouřlivém 20. století věnuje dlouho
době. Kniha je završením jeho mnoholetého zá
jmu a její mimořádná kvalita i čtivost tomu plně 
odpovídá. Váz., 304 str., 348 Kč

LITERATURA

PAVLA DOLEŽALOVÁ
Nová Astrea
Překlad s výkladem nejen o Seladonovi  
a nových Arkádiích
Jak název napovídá, v tomto svazku nenajdeme 
jen Novou Astreu s  příslovečným Seladonem. 
Původní d’Urfého cyklus i  jeho adaptace jsou 
zkoumány a porovnávány z několika hledisek – 
hermeneutický pohled na překládaný text chápe 
překlad jako výklad, odhalují se literárněvědné 
souvislosti, hledá se pravý autor či autorka, zva
žuje se možnost nebo nemožnost modernizovat 
pastýřskou idylu… Jednotící myšlenkou je ta
kové čtení, které odkrývá všechny vrstvy textu 
a celou jeho texturu; čtení, které nepovažuje pří
padný barokní převlek za masku, ale za nápově
du. Brož., 238 str., 219 Kč



15

JAN ZATLOUKAL (ed.)
Francouzští přátelé Jana Čepa
Úvodní studie editora knihy mapuje francouzské kul
turní kontakty Jana Čepa a  významně rozšiřuje naše 
znalosti o jeho působení ve francouzském exilu. Druhá 
část publikace je věnována jednotlivým Čepovým přá
telům, obsahuje korespondenci s  takovými osobnostmi 
francouzské kultury, jakými byli Paul Claudel, Georges 
Bernanos, Gabriel Marcel, Emmanuel Mounier, Henri 
Queffélec, Julien Green aj. Výjimečné jsou Čepovy dopi
sy s Henrim Pourratem, které jsou svědectvím o hlubo
kém a nezištném přátelství dvou vynikajících spisovatelů.

Váz., 372 str., 398 Kč

LADISLAV VRCHOVSKÝ
Z podzemí ke slunci
Čtivý román je unikátním svědectvím o zdánlivě obyčej
ném lidském životě v tíživých kulisách let 1948–1989. 
Autor prostřednictvím hlavní postavy provede čtenáře 
dětstvím, dospíváním i životem zralého muže, který na
vzdory nepřízni osudu nikdy neztratil víru v sebe sama 
a v naplnění svých snů. Jeho příběh se odehrává na po
zadí zdařile vykresleného prostředí, ať již se jedná o té
měř idylické momenty spjaté s valašskou přírodou, nebo 
naopak o apokalyptickou krajinu hutí a dolů ostravsko
karvinského revíru, kde je lidská existence zredukována 
na pouhé přežívání. Vrchovský zúročil zkušenosti, kte
ré nedobrovolně nabyl jako řadový horník OKD i jako 
nad šený amatérský kulturní organizátor, a předkládá tak 
plastický a živý obraz české periferie let reálného socia
lismu. Brož., 316 str., 248 Kč

PETR VÁŠA
Idealisti
Divadelní románek o českém idealismu,  
brněnských strašidlech a holkách na práškách
Skupina alternativního divadla Tomatom se pokouší oslovit publikum předsta
vením o možnostech duchovního života v dnešní České republice. O generaci 
mladší skupina divadelníků hledá ideální téma pro hru z masově automobilizo
vané současnosti. A lehce feministická skupina Lumen se zaměřuje na místní 
legendy v  souvislosti s psychodramaty mladých nadějí, váhajících vstoupit do 
dospělého života. Knihu doprovodí autorovy ilustrace. Brož., asi 200 str.

PŘIPRAVUJEME 
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TEOLOGIE

PAVEL KOPEČEK
Liturgické hnutí v českých zemích  
a pokoncilní reforma
Kniha v  celosvětovém kontextu života církve 
představuje české liturgické hnutí, jak se for
movalo od 19. století. Pozornost je soustředě
na na průběh liturgické obnovy po II. vatikán
ském koncilu, která v našich zemích probíhala 
v  odlišném církevněpolitickém klimatu. Čes
ké liturgické hnutí je nahlíženo v závislosti na 
evropském liturgickém hnutí, jeho centrech 
a protagonistech. Autor v závěru poukazuje na 
význam pokoncilní liturgické reformy a doklá
dá, že ji nelze redukovat jen na vydání nových 
liturgických knih a jejich překlad do národních 
jazyků. Brož., 400 str., 398 Kč

PAVEL AMBROS
Křesťanský Východ a Západ:  
inkulturace a interkulturace
Kniha uvádí do současné teologické diskuse 
o  vztahu mezi křesťanským Východem a  Zá
padem a ukazuje jeho nejdůležitější souřadnice. 
Úmyslně není přetížena faktografickými údaji, 
které jsou i  v  českém prostředí dostupné. Vy
světluje čtenáři průběh rozdělení a jeho příčiny, 
které měly teologické kořeny. Hlavním zámě
rem knihy je interpretovat jednotu a rozdílnost 
tradic křesťanského Východu a  Západu jako 
vztah interkulturace a  inkulturace tradice. Vý
znamná pozornost je věnována Svatému a vel
kému sněmu pravoslavné církve, který se usku

FRANTIŠEK MIKŠ (ed.)
Básníci čtou básníky
Unikátní antologie české poezie vycházející z dlouholetého projektu revue Kon-
texty. Nad zdroji básnické inspirace se zamýšlejí ti nejpovolanější – současní 
uznávaní čeští básníci. Zadání pro jednotlivé autory bylo prosté: Jakou poezii jste 
od mládí čítával a jakou čtete dnes? Kdo z minulých či současných básníků vás 
inspiroval k tvorbě a kdo vás stále inspiruje? Jakou poezii a jaké autory byste dnes 
čtenářům se zájmem o poezii doporučil? Projekt odstartoval přední básník Vít 
Slíva a postupně se do něho zapojilo 25 dalších básníků, například Martin Stöhr, 
Pavel Švanda, Antonín Přidal, Věra Rosí, Pavel Kolmačka, Miloš Doležal a další. 

Brož., asi 200 str.
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tečnil na Krétě v roce 2016. Nechybí ani krátký 
pohled na cyrilometodějskou otázku a  přínos 
českých jezuitů nové doby k recepci tradic křes
ťanského Východu. Brož., 320 str., 298 Kč

MICHAL KAPLÁNEK
Znamení naděje
Česká církev ve světle závěrečného doku-
mentu plenárního sněmu – kritická analýza
Kniha je pokusem rekonstruovat a  teologicky 
zhodnotit sebepojetí české katolické církve na 
začátku 3.  tisíciletí, jak se projevilo v  závěreč
ném dokumentu Plenárního sněmu katolické 
církve v ČR. Teologickým kritériem pro hod
nocení současného stavu české katolické církve 
je pro autora pokoncilní eklesiologie. Sebepo
jetí církve v době sněmovního procesu se autor 
pokusil „odhalit“ pomocí kvalitativní obsahové 
analýzy textu sněmovního dokumentu. Vzhle
dem k  tomu, že od doby zasedání plenárního 
sněmu uplynulo již víc než 10 let, obsahuje 
publikace také stručnou reflexi nejdůležitěj
ších změn, které se od té doby udály v pastoraci 
v českých a moravských diecézích. 

Brož., 320 str., 298 Kč

PAVEL HOŠEK
„Je to náš příběh“
Ekumenická narativní teologie českých dějin 
V postupném utváření a vymezování české národní a kulturní identity sloužily 
jako orientující východisko české náboženské a duchovní tradice. Bylo jich ně
kolik, působily jednak po sobě v časové posloupnosti českých dějin, jednak také 
paralelně vedle sebe. Některé z nich ovšem působily proti sobě, jako soupeřící 
interpretace klíčové zápletky a orientujícího vrcholu českých národních a kul
turních dějin. Tato skutečnost zásadním způsobem ovlivňuje proces předávání 
české kulturní tradice z generace na generaci, a právě tak působí v procesu utvá
ření české národní a kulturní identity. Úkol předání české kulturní tradice nastu
pující generaci je komplikován její roztříštěností a její nekonsensuální, konfliktní 
povahou. Právě tak je ovšem komplikován případný návrat k odkazu předků, 
tedy ke sdíleným kulturním hodnotám českého národa. Schůdné východisko 
v této záležitosti nabízí ekumenická narativní teologie českých kulturních dějin. 

Brož., asi 200 str.

PŘIPRAVUJEME 
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KONRAD HILPERT
Základní otázky křesťanské etiky
Kniha známého německého filosofa a  teologa 
přichází s  vybranými etickými tématy od po
jednání o všeobecné etické odpovědnosti až po 
bioetiku, od dekalogu až po lidská práva, od 
utváření hodnot v  životním prostoru školy až 
po morální pluralitu coby etickou výzvu. Není 
opomenuta žádná z  důležitých akademických 
oblastí teologické etiky – ani problematika vše
obecné etiky, ani problematika etiky vztahů, 
životní etiky či politické etiky. Cílem knihy je 
posílit odbornou kompetenci všech, kdo jsou 
s takovými tématy a otázkami s nimi spojenými 
konfrontováni ve vzdělávacích procesech, v po
máhajících profesích nebo v  pastoraci – tedy 
učitelé na školách, lektoři při vzdělávání dospě
lých, kněží, angažovaní laici. 

Brož., formát B5, 224 str., 269 Kč

VOJTĚCH ŠIMEK
Morální odpovědnost a její filosofické 
a spekulativněteologické pozadí  
v díle Hanse Jonase
Tato kniha je první českou monografii, která se 
systematicky a  kriticky věnuje pojetí morální 
odpovědnosti v  díle židovského filosofa Han
se Jonase (1903–1993). Vychází u  příležitosti 
25. výročí Jonasovy smrti a zároveň představuje 
první český pokus o  komplexní vhled do cel
ku jeho díla. Hans Jonas stál ve druhé polovině 
20. století u zrodu aplikované etiky a proslavil 
se zejména promýšlením problému odpověd
nosti za budoucí generace. Autor kriticky do
mýšlí jak tento aktuální problém, tak Jonasovu 
teorii morální odpovědnosti. V exkursu se navíc 
zaměřuje na související klíčovou otázku přiro
zeného práva na vznik dítěte – na otázku, kte
rou kvůli současné praxi asistované reprodukce 
nelze ignorovat.  Brož., formát B5, 484 str., 349 Kč

ETIKA



19

ARNO ANZENBACHER
Křesťanská sociální etika
Úvod a principy
V knize podává autor systematický přehled so ciální eti
ky z perspektivy křesťanské filosofie a morální teologie. 
Po úvodním vysvětlení a  vymezení pojmů sociální eti
ky a  křesťanské sociální etiky se Anzenbacher věnuje 
politickým a  sociálním aspektům společenského vývo
je v moderní době a  seznamuje čtenáře s  rozmanitými 
podobami sociálně filosofických koncepcí. Do tohoto 
kontextu pak zasazuje výklad o vývoji katolické sociální 
nauky a neopomene pojednat o specifikách sociální eti
ky evangelické. Nakonec je podán zevrubný filosofický 
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 sociální etiky v posledních 
dvaceti letech, jež uplynuly od původního vydání knihy.

Brož., formát B5, 272 str., 298 Kč

POLITOLOGICKÁ ŘADA

PETR KUPKA
Násilí, podvody a každodennost
Jak zkoumat český organizovaný zločin?
Kniha kriticky shrnuje dosavadní přístupy k vý
zkumu organizovaného zločinu, přičemž formu
luje nové pojetí založené na reflexivní sociologii 
Pierra Bourdieua. Tento výzkumný rámec pak 
aplikuje na prostředí vyhazovačů a advokátů, je
jichž povolání je v různých kontextech s organi
zovaným zločinem spojováno. Autor ve své stu
dii založené na dvou kvalitativních výzkumech 
tvrdí, že organizovaný zločin nemusí být pou
ze hrůzu nahánějící zločineckou skupinou, ale 
také symbolem produkujícím respekt, rutinními 
praktikami seriózních firem i metaforou pro vy
jádření nerovných mocenských vztahů. Zkrátka, 
může představovat symbol nebo jednání, jehož 
logiku tvaruje každodenní fungování zkouma
ného sociálního prostředí, nikoli pouze lidská 
domýšlivost a touha po zisku.

Brož., 204 str., 198 Kč
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VÍT DOSTÁL
Paradiplomacie českých krajů:  
regiony jako aktér mezinárodní politiky
Publikace se věnuje působení českých krajů 
v  mezinárodních vztazích. Nejdříve se zabývá 
zahraničním a českým výzkumem paradiploma
cie. V textu jsou stanoveny vývojové fáze české 
krajské paradiplomacie a legislativní i nelegisla
tivní kontext její realizace. Empirická část stu
die zahrnuje souhrnnou analýzu stavu krajské 
paradiplomacie a  tři případové studie – půso
bení krajů v sousedských vztazích, přístup krajů 
k ruskoukrajinskému konfliktu a analýzu jiho
moravskolichtenštejnských vztahů. Výzkum se 
soustřeďuje na čtyři oblasti – etablování paradi
plomacie, její realizaci, zapojené aktéry a vztah 
mezi regionálními a ústředními orgány.

Brož., 192 str., 179 Kč

PETR DVOŘÁK
Jako jeden muž?
Jednota hlasování poslanců  
v parlamentních demokraciích
Jednotné hlasování politických stran, vlád a ně
kdy i opozic je v parlamentních demokraciích 
nutnou podmínkou toho, aby voliči dokázali 
rozlišit jednotlivé politické síly a  jejich odpo
vědnost. Tato kniha představuje pozoruhod
nou časovou dimenzi parlamentního hlasování. 
Zkoumá data z  pěti odlišných parlamentních 
těles – Dolní sněmovny Parlamentu Spojeného 
království, Parlamentu Finské republiky, Posla
necké sněmovny Parlamentu České republiky, 
Národní rady Slovenské republiky a německého 
Spolkového sněmu. Do jaké míry strany v těch
to parlamentech hlasují jednotně a nakolik zde 
převládá konfliktní hlasování vlády a  opozice? 
Jak se situace mění v  rámci volebního období 
a  jak dlouhodobě? Odpovědi na tyto otázky, 
stejně jako řadu tipů, co je třeba při zkoumání 
parlamentního hlasování vzít v  potaz, najdete 
v této knize. Brož., 184 str., 179 Kč
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MICHAL KOŘAN
Aktéři a tvorba  
české zahraniční politiky
Kniha poskytuje ojediněle rozsáhlý vhled do 
způsobu vytváření a implementace české zahra
niční politiky. Autorský tým, složený z badatelů 
z více společenskovědních disciplín, volně na
vázal na publikaci z roku 2007 Česká zahraniční 
politika: Aktéři, struktura, proces. Pro účely této 
knihy však byl upraven a posílen konceptuální 
analytický rámec a  rozšířen počet analyzova
ných aktérů. Kniha tak nabízí pohled do po
litického a  ideového zázemí tvorby české za
hraniční politiky a mapuje zapojení a postavení 
jejích jednotlivých aktérů, a to vždy z hlediska 
legislativního rámce, procesu tvorby a dopadu 
na výslednou zahraniční politiku jak ve statické, 
tak i historické perspektivě. Každá kapitola je 
doplněna případovými studiemi, jejichž pomo
cí autoři a  autorky ilustrují konkrétní způsob, 
jakým daný aktér ovlivňuje českou zahraniční 
politiku. Brož., 414 str., 348 Kč

MAREK RYBÁŘ, PETER SPÁČ,  
PETR VODA, MIROSLAV NEMČOK
Po stopách politického zemětřesení 
Parlamentní volby na Slovensku v roce 2016
Publikace analyzuje východiska, průběh a  vý
sledky parlamentních voleb na Slovensku v roce 
2016, které svými politickými důsledky dosa
hují charakteru politického zemětřesení. Kniha 
je rozdělena do tří pomyslných částí. První část 
popisuje volební vstupy: složení kandidátních 
listin relevantních politických stran, proměny 
veřejného mínění a podpory voličů a kampaň 
jednotlivých kandidujících subjektů. Druhá 
část analyzuje samotné volební výsledky. Ro
zebírá strukturu teritoriální voličské podpory 
stran, trendy volební účasti a  výsledky před
nostního hlasování. Třetí část přibližuje pro
ces vzniku nové vládní koalice a zasazuje jej do 
širšího srovnávacího rámce příležitostí, hrozeb 
a dilemat vyplývajících z účasti na vládní moci.

Brož., 184 str., 179 Kč
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STANISLAV BALÍK a kol.
Kvalita demokracie v České republice
Kniha se jako první v českém prostředí koncentrovaně 
zaměřuje na témata spojená s výzkumem kvality demo
kracie v  České republice. Pozornost se soustřeďuje na 
volené reprezentanty, na participaci (voličskou účast, re
ferenda, občanskou společnost), stranickou soutěž (in
terakci mezi stranami, kumulaci mandátů), politickou 
odpovědnost (plnění slibů), miliardáře v politice apod. 
Mnohá tato témata jsou přitom zkoumána jak na úrovni 
národní, tak na dalších úrovních vládnutí – regionální 
a lokální. Autoři působí na Masarykově univerzitě. 

Brož., 224 str., 198 Kč

ONDŘEJ STULÍK
Moudrý, rozumný, či racionální politik?
Renesanční odkazy  
D. E. Rotterdamského a N. Machiavelliho
V dobovém kontextu proměny epistemologického para
digmatu nám autor představuje dvě významné postavy 
renesanční skepse, ikonu tzv. politických realistů N. Ma
chiavelliho a  představitele křesťanského humanismu 
D.  E. Rotterdamského. Rozumnost, formální logika 
a ostrá hranice mezi významovými binárními opozice
mi prostupuje celým tímto dílem. Výsledná forma před
stavuje svým způsobem hyperracionální komplex, který 
pevně podpírají dva apoštolové ratia. Hermeneutické 
větvení hodnot zpracované metodou obsahové analýzy 
a vtělené do kontextuálních metafor završuje celý proces 
a přitakává víceznačnému autorovu postulátu ,,smysl se 
tedy neztrácí v dějinách politického myšlení, ale odvíjejí 
se od něj". (Petr Hušek) Brož., 188 str., 198 Kč

VÍT ŠIMRAL
Financování českých politických stran
Kniha popisuje financování politických stran v  Čes
koslovensku 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 jednoduchý 
model pro analýzu dat z účetních knih politických stran 
a pro kategorizaci stran na základě jejich rozpočtových 
charakteristik.

Brož., 248 str., 229 Kč
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PŘIPRAVUJEME 

KATEŘINA TVRDÁ
Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby ve střední Evropě
Zajištění vnitřní bezpečnosti je jedním z primárních závazků státu vůči obča
nům, na němž se dnes podílí celá řada subjektů – od policejních, zpravodaj
ských, celních a justičních institucí až po soukromé bezpečnostní služby. Nicmé
ně aktivity vnitřních bezpečnostních sborů implementované ve jménu ochrany 
a národní bezpečnosti mají významný vliv na občanské svobody, lidská práva 
a obecně kvalitu liberální demokracie. Kniha souhrnně představuje vývoj bez
pečnostních sborů a zpravodajských služeb ve střední Evropě od roku 1989 až 
dodnes, zejména zachycuje změny v pravomocích, prioritách, funkcích a stra
tegiích přijatých v éře boje proti terorismu a v době uprchlické krize v České 
republice, Maďarsku, Polsku a Slovensku. Brož., asi 200 str.

JOSEF KOUDELKA
Imigrace a liberalismus
Dopady migrace, teorie a možná řešení
Publikace se věnuje aktuálnímu tématu imigrace a  její regulace. Text nabídne 
a prozkoumá některé argumenty dvou typů přístupů k regulaci. Zatímco prv
ní prosazuje svobodu pohybu s minimálními omezeními, druhý zdůrazňuje, že 
státy potřebují imigrační toky co nejvíce minimalizovat. Abychom argumenty 
obou přístupů zhodnotili, je nutné se podívat na různé empirické studie zabý
vající se touto problematikou. Zvláštní pozornost bude věnována myšlence, že 
lidé migrují především proto, že jsou chudí a pronásledovaní. Pokud by tomu tak 
opravdu bylo, měli bychom se zaměřit především na způsoby, jak jejich problé
my řešit, a tak redukovat množství imigrantů, kteří jsou k migraci takto nuceni. 
Argumentace uvedená v této knize vede autora k přesvědčení, že i když existuje 
množství důvodů, proč by stát neměl imigraci jednostranně regulovat, svobodná 
migrace bez omezení není možná. Pokud se tedy imigrant rozhodne migro
vat dobrovolně, stát není povinen jej přijmout. Státy by ovšem měly uplatňovat 
restrikce jen v případech, kdy pro ně imigrace představuje skutečné problémy 
nebo hrozby. Brož., 220 str.

MILOŠ GREGOR
15 let politických značek v ČR
Kniha se zabývá zajímavým a rozvíjejícím se konceptem brandingu v politice. 
Zaměřuje se na případ někdejších hlavních českých politických stran ČSSD 
a ODS v letech 2002 až 2013. Autor prostřednictvím analýzy volebních progra
mů, kampaní a dalších faktorů zjišťuje úspěšnost stran v jednotlivých atributech 
politické značky, jak je definovala Catherine Needham. Brož., asi 150 str.
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OTTO EIBL, MILOŠ GREGOR a kol.
Volby do Poslanecké sněmovny 2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konaly 
v  roce 2017, probíhaly v celkem pohnuté společenské atmosféře spojené pře
devším s osobou Andreje Babiše a dění kolem něj a přinesly celou řadu více či 
méně překvapivých momentů, ať už jde o obrovský propad ve volební podpoře 
ČSSD, významné vítězství hnutí ANO 2011 či úspěch velkého počtu subjektů, 
kterým se podařilo překonat pětiprocentní klauzuli a získat mandát. Publikace 
nabízí komplexní analýzu událostí před volbami, volebních kampaní i volebních 
výsledků. Autoři velkým dílem vycházejí z původního rozsáhlého výzkumu, kte
rý zahrnoval analýzu volebních programů, volebních spotů, televizních debat, 
kontaktních kampaní a komunikace politických stran a jejich představitelů na 
sociálních sítích. Neopomíjí ale samozřejmě ani analýzu kandidátních listin či 
výsledků samotných s ohledem na rozložení volební podpory jednotlivých stran.

Brož., asi 250 str.

PETR JUREK, DAVID ŠANC a kol. 
Politika nejmenších evropských států
Kniha nabízí vhled do struktur a fungování politiky sedmi nejméně lidnatých 
evropských demokracií – Andorry, Islandu, Lichtenštejnska, Lucemburska, 
Malty, Monaka a  San Marina. Při studiu politiky malých států je pozornost 
nutně věnována prvkům a rysům charakteristickým pro suverénní státy (vnitřní 
i zahraniční politika) a zároveň atributům typickým spíše pro politiku na komu
nální či regionální úrovni. Právě popsané propojení několika rovin v prostředí 
nejmenších evropských demokratických států činí jejich komparativní analýzu 
nosnou a zajímavou. Vzhledem k bohaté faktografické stránce jednotlivých pří
padových studií je knihu možné doporučit i čtenářům, kteří se zajímají o histo
rii, kulturu a politiku nejmenších evropských států, tj. zemí, které jsou zajímavé 
i proto, že se do jejich historického a politického formování promítal vývoj celé
ho evropského kontinentu – existence velmi malých států je ostatně umožněna 
pouze shodou příhodných historických okolností a politické instituce a procesy 
v některých z nich představují unikátní relikty.  Brož., asi 300 str.



25

VÍT HORÁK 
Společnost jako otázka 
Hermeneutický pohled na sociologii
Autor se táže, jak chápat sociologii v současné 
„pozdní“ době, přičemž se nepřiklání ani k po
stmodernímu relativismu, ani k  obhajobě vě
deckého charakteru sociologie. Volí třetí cestu: 
na základě filosofické hermeneutiky H.G. Ga
damera se snaží sociologii určit jako humanit
ní disciplínu. Využívá gadamerovské koncep
ty jako hermeneutický kruh, dialektiku otázky 
a odpovědi, sensus communis, tradici, dějinnost 
rozumění a ukazuje, jakým způsobem se jejich 
prostřednictvím dá rozumět předmětu sociolo
gie i  její epistemologii. Umožňuje tím pocho
pit, proč současná sociologie tak nutkavě hle
dá označení soudobé společnosti, proč se stále 
vyrovnává s  vlastní minulostí (diskuse o  post
moderně, obraty v sociologii) a proč se tříští do 
mnoha drobných témat. Brož., 200 str., 198 Kč

JIŘÍ HANUŠ a kol.
Jak mohou přežít hodnoty?
Sborník z  konference pořádané Centrem pro 
studium demokracie a kultury ve spolupráci se 
Senátem PČR v listopadu 2016, která se věno
vala dnes tolik diskutovanému tématu hodnot. 
Základní ideou setkání bylo představit hodno
ty zejména v  jejich vazbě na instituce, které je 
chrání, udržují a předávají dál. Kniha proto ob
sahuje příspěvky věnované jak veřejnému a po
litickému rozměru hodnot, tak i  jednotlivým 
nositelům hodnot, jakými jsou například rodi
na, skautské hnutí, univerzita nebo zahraniční 
diaspora. Stranou nezůstala ani otázka po vzta
hu mezi hodnotami a křesťanskou etikou a spi
ritualitou. Brož., 120 str., 149 Kč

QUAESTIONES QUODLIBETALES

http://www.cdk.cz/martin-saly
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MIMO EDIČNÍ ŘADY

BARBORA SPALOVÁ a kol. 
Laici a klerici v české katolické církvi 
Na cestě ke spiritualitě spolupráce?
Sociálněantropologická studie nás přivádí do 
několika velice různorodých terénů v rámci české 
katolické církve: do jedné východočeské vesnic
ké farnosti, do jiné ve větším městě, do farností 
spravovaných komunitou Chemin neuf či sale
siány Dona Bosca, 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. Výzkumníci zde 
zkoumali, jak se v těchto společenstvích vzájem
ně definují laici a klerici a jak se konceptualizují, 
ale i prakticky uskutečňují jejich vztahy. Terénní 
výzkum je doplněn o rozhovory s laiky i kleriky, 
kteří reflektují vývoj laickoklerických vztahů 
z pozice spirituálů, kněží, pastoralistů či rektorů 
kněžských seminářů na jedné straně, a lidí anga
žovaných v podporování zodpovědnosti a vzdě
lávání laiků na straně druhé.

Brož., formát B5, 232 str., 259 Kč

HIERONIM KACZMAREK
Stát a církev
Český případ
Autor pojednává nejprve obecně o  modelech 
vztahů mezi církví a státem, následně sleduje je
jich českou historii od 17. století do současnosti, 
se zvláštním důrazem na politické události po 
roce 1989, a  rovněž se zabývá interpretací hu
sitství. Kniha také seznamuje se sekularizační
mi procesy, představuje současný právní status 
upravující vztahy mezi církví a  českým státem 
a popisuje vztahy nejdůležitějších aktérů české 
politické scény k  církvi. Přestože kniha není 
srovnávací, obsahuje také stručnou analýzu 
vztahů mezi církví a státem v ostatních zemích 
Evropské unie. Zásadní rozdíly mezi českými 
a  evropskými poměry pak autor dokládá chy
bějící ratifikací konkordátu a dlouhým legisla
tivním procesem v souvislosti s přijetím zákona 
o navrácení církevního majetku. Kniha vyšla pů
vodně v roce 2016 v Polsku. Váz., 312 str., 348 Kč
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CDK NABÍZÍ:

Adresa redakce, objednávky knih, ukázkové číslo Kontextů zdarma: 
CDK, Venhudova 17, 614 00 Brno, 
tel./fax: 545 213 862, e-mail: objednavky@cdk.cz, www.cdk.cz

Kontexty
časopis pro kulturu 
a společnost

Výrazná intelektuální 
konzervativní revue,  
vychází od roku 2009.
Politika, filosofie, 
společnost, kultura, 
literatura a výtvarné 
umění v textech 
předních českých 
i zahraničních autorů.
Vychází 6x ročně 
v rozsahu cca 100 stran. 
Cena čísla 100 Kč,  
roční předplatné 500 Kč, 
sponzorské 1 000 Kč.
Ukázkové číslo zdarma.
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Kontexty
časopis o kultuře a společnosti
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Agnieszka Kołakowska / Hnutí #MeToo  
a zrada na ženách

Douglas Murray / Podivná smrt Evropy

Neil Jumonville / Role amerického intelektuála

Alain Besançon / Cesty katolického ateismu 

PRÁVĚ VYCHÁZÍ NOVÁ PU B LI KA CE CDK:KNIŽNÍ NOVINKA Z CDK

Objednávky na adrese: 
CDK, Venhudova 17, 614 00 Brno, tel./fax: 545 213 862, e-mail: objednavky@cdk.cz, www.cdk.cz

Rozhovor s Ivanou Ryčlovou

Portrét Ladislava Radimského

Petr Král / Z rozepsaných pamětí

Josef Kroutvor / Delší procházka v Terčině údolí

Marcela Rusinko / Josef Sudek sbírající

Předplatné časopisu Kontexty na rok 2018
Všem zájemcům o časopis Kontexty doporučujeme předplatné. 
Je to nejspolehlivější a nejlevnější způsob jeho pravidelného odběru.
Roční předplatné (6 čísel včetně poštovného): 500 Kč

Sponzorské předplatné: 1 000 Kč

Objednávky předplatného
– vyplněním objednávkového formuláře na: www.cdk.cz/casopisy/kontexty
– e-mailem na adrese: objednavky@cdk.cz
– případně telefonicky na čísle: 545 213 862 nebo písemně na adrese: CDK, Venhudova 17, 614 00 Brno

Způsob úhrady předplatného
–  bankovním převodem na účet č. 120 402 514 / 0600 (variabilní symbol = číslo objednávky)
– platební kartou (pouze při objednání prostřednictvím objednávkového formuláře na www.cdk.cz, viz výše)
–  hotově v redakci časopisu (Venhudova 17, Brno)
– přiloženou složenkou typu C (do zprávy pro adresáta uveďte „Kontexty“)

Upozornění: 
Předplatitelé Kontextů mají 25% slevu při nákupu knih CDK v internetovém knihkupectví www.cdk.cz 
a neomezený přístup do elektronického archivu časopisu Kontexty na stránkách www.alza.cz/kupon 
(kód na vyžádání v redakci: objednavky@cdk.cz).

Vladimír Čermák

Otázka demokracie
Nové, souborné vydání celoživotního díla originálního českého poli-
tického filozofa Vladimíra Čermáka. Vydání zahrnuje všech pět dílů 
Otázky demokracie (Demokracie a  totalitarismus; 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. Demokra-
cie mu není pouhým politickým uspořádáním, ale spíše Tocquevillovým 
stavem společnosti. S předmluvou Petra Fialy. Pro lepší orientaci v díle 
je vydání opatřeno jmenným i věcným rejstříkem. 

Dva svazky formátu B5 v plátěné vazbě se zlatou ražbou, 
v ochranném pouzdře, celkem 1408 str., 998 Kč

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 100 Kč neúčtujeme.

Knihkupcům a distributorům poskytujeme obvyklý rabat.

KONTAKT, OBJEDNÁVKY


