
Fárek, Martin: Hnutí Haré Kršna. Institucionalizace alternativního náboženství
Praha, Karolinum 2009, brož., 210 str., 1. vydání, cena 210 Kč.
Hnutí Haré Kršna, angl. zkratkou také ISKCON, patří k nejznámějším skupinám řazeným mezi tzv. nová 
náboženská hnutí. Kniha široce pojednává o dějinách organizace od jejího založení ve Spojených státech v roce 
1966 až do současnosti. Čtenář tak může sledovat vývoj hnutí od skupinky nadšených stoupenců indického gurua 
až po mezinárodní instituci s propracovanou hierarchickou strukturou. Publikace analyzuje kontroverzní témata, 
jakými jsou misijní prodej knih, proměna modelu tradiční náboženské autority v nové instituci nebo sociální 
problémy. Mezi posledně jmenovanými jde především o vztah vedoucí elity asketů k rodinám nebo o výchovu a 
vzdělávání dětí v organizaci. Nechybí kapitola věnovaná teologickým sporům a pasáž o vývoji organizace na 
území ČR. Propojení vyprávění založeného na bohatých zdrojích (především zahraničních) s reflexivními a 
teoretičtějšími úvahami nabízí podněty k zamyšlení pro laika i odborníka.
ISBN 978-80-246-1579-0
Lebeda, Tomáš: Volební systémy poměrného zastoupení
Praha, Karolinum 2009, brož., 162 str., 1. vydání, cena 160 Kč.
Specializovaná monografie se věnuje systémům poměrného zastoupení, které jsou dnes vůbec nejrozšířenějším 
typem volebních systémů na celém světě. Detailně rozebírá jejich mechanismy, vlastnosti i jejich politické 
důsledky. Analyzuje příčiny velmi rozdílného působení poměrných systémů na proporcionalitu volebních výsledků,
 na výslednou podobu stranických systémů i na reálnou politiku. Zároveň v této oblasti přináší nové a ve světě 
dosud nepublikované poznatky. Vedle teoretické analýzy přináší řadu příkladů reálného fungování volebních 
systémů v západních demokraciích i v České republice. Kniha je určena odborníkům a studentům politologie, 
sociologie, práva a dalších společenskovědních oborů. Své čtenáře si nepochybně najde i mezi novináři, politiky, 
politickými poradci a analytiky.
ISBN 978-80-246-1523-3
Drbohlav, Dušan (ed.): Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu)
Praha, Karolinum 2009, brož., 312 str., 1. vydání, cena 280 Kč.
Kniha komplexně analyzuje fenomén nelegálních ekonomických aktivit migrantů v Česku, a to na pozadí 
obecnější, zejména evropské reality. Snaží se poodhalit podstatu tohoto fenoménu i širší podmíněnosti, které jej 
doprovázejí (včetně jeho dopadů), a mechanismy, které jej udržují v chodu. Jádro knihy tvoří výsledky 
výzkumného projektu podpořeného MPSV ČR a zpracovaného týmem sociálních geografů z Přírodovědecké 
fakulty UK v Praze. Další důležitá témata, aspekty i pohledy přinášejí přizvaní čeští i zahraniční odborníci. 
Výsledky mají povahu jak základního, tak aplikovaného výzkumu, čtenář nalezne i konkrétní doporučení pro 
zlepšení situace na poli legislativy i praxe. Kniha je tak určena mnoha cílovým skupinám: laikům, kteří se chtějí 
zorientovat v dané problematice, akademické obci, studentům sociálněvědných oborů, politikům, novinářům, 
reprezentantům vládního i nevládního sektoru, zástupcům mezinárodních či mezivládních organizací – jednoduše 
všem, kteří se v teorii i praxi na různorodých rovinách zabývají životem migrantů v jejich hostitelských zemích.
ISBN 978-80-246-1552-3
Hošek, Radislav - Oerter, Wolf  a kol.: Papyrologie řecká, latinská, koptská
Praha, Karolinum 2009, brož., 224 str., Dotisk 1. (1.) vydání, cena 350 Kč.
Kniha je prvním českým úvodem do nejmladší discipliny věd o antickém starověku. Podává základní informace o 
řecké, latinské a - na rozdíl od jiných úvodů - i o koptské papyrologii, která z velké části používá řeckou abecedu. 
Informuje o organizaci veřejného i soukromého života v helénistickém i římském Egyptě až do jeho obsazení 
Araby. Publikace obsahuje i přehled autorů děl, jejichž zlomky se nacházejí na literárních papyrech, i stručný úvod 
do struktury koptského jazyka. Vedle výkladu o vývoji písma od 3. stol. př. Kr. do 7.-8. stol. po Kr. je téměř ke 
každé reprodukci podán i tištěný příslušný text, dále informace o ediční praxi při vydávání papyrů, o základních 
edicích a o elektronických pomůckách. Výklad doprovází 50 obrazových příloh a bibliografie základních prací k 
danému problému. Kniha poslouží papyrologům-začátečníkům, ale historikům starověku, literárním historikům, 
koptologům a lingvistům sledujícím vývoj od staré k nové řečtině a od latiny k románským jazykům.
ISBN 978-80-246-1180-8

Wittlich, Petr: Literatura k dějinám umění. Vývojový přehled.
Praha, Karolinum 2009, brož., 122 str., Dotisk 2. (1.) vydání, cena 150 Kč.
Nové vydání učebního textu, který poprvé vyšel v roce 1992, bylo přehlédnuto a doplněno jak o údaje o novějších
 směrech uměnovědného bádání (např. vizuální studia), tak o literaturu v české a zahraniční výběrové bibliografii. 
Kniha shrnuje vývoj myšlení o uměleckém díle od zakladatelských prací v antice, přes středověkou teorii 
budovanou na empiricko-racionálních základech, kterou rozvinulo italské quattrocento, význam Vasariho 
uměleckých životopisů, dále vznik klasicistních koncepcí a vůbec prvních univerzálních dějin umění v dílech 
italských, německých a francouzských autorů, až po osamostatnění disciplíny v 19. století a rozvoj moderní a 
současné teorie a kritiky. Základní příručka pro studenty dějin umění a cenný zdroj informací pro všechny zájemce
 o problematiku. (Dotisk 2. vydání)
ISBN 978-80-246-1470-0
Dagnewa, Taši: Základy gramatiky moderní hovorové tibetštiny
Praha, Karolinum 2009, brož., 206 str., Dotisk 1. (1.) vydání, cena 250 Kč.
Z angličtiny přeložila Lygžima Chaloupková
Tato učebnice vznikla na základě dlouholetých zkušeností autora s výukou tibetštiny v Knihovně tibetských prací 
a archivů v Dharamsale a v USA. Učebnice, akcentující prakticky použitelnou hovorovou formu jazyka, podává 
základy výslovnosti a gramatiky tibetštiny. Knihu uzavírají gramatické tabulky a příklady vybraných dopisů. 
Český překlad je doplněn o vysvětlující poznámky a seznam doporučené literatury.
ISBN 978-80-246-0801-3
Ježková, Věra - Kopp von, Botho - Janík, Tomáš: Školní vzdělávání v Německu
Praha, Karolinum 2009, brož., 226 str., 1. vydání, cena 230 Kč.
V publikaci jsou představeny čtyři základní problémové okruhy, které se jeví jako zásadní v německém školním 
vzdělávání a jsou aktuální také pro rozvoj českého školství: a) evaluace vzdělávacího systému a vzdělávacích 
zařízení, b) raná podpora dětí a žáků, c) problematika imigrantů, d) výuka cizím jazykům dětí německých i dětí 
imigrantů. Tyto okruhy jsou zasazeny do širšího kontextu informací o Spolkové republice Německo, její 
vzdělávací politice, vzdělávacím systému a empirickém výzkumu školního vzdělávání v Německu. V závěrečné 
kapitole reaguje zahraniční spoluautor na témata, která jsou předmětem předchozích kapitol, a stručně upozorňuje 
i na některé další aktuální problémy německé vzdělávací politiky. Poskytuje tak na danou problematiku „pohled 
zevnitř“, na rozdíl od „pohledu zvenku“, který přinášejí čeští autoři. Publikace obsahuje rovněž implicitní i 
explicitní komparaci s českým školstvím.
ISBN 978-80-246-1558-5
Disman, Miroslav: Jak se vyrábí sociologická znalost
Praha, Karolinum 2009, brož., 376 str., Dotisk 3. (6.) vydání, cena 190 Kč.
„Především si řekněme, o čem tahle knížka není. Nechce nahradit standardní učebnici sociologického výzkumu, 
nenabízí úplnou zbrojnici metod a technik a už vůbec nechce naučit čtenáře statistice. Její cíl je v tomto smyslu 
daleko skromnější: porozumění logice výzkumu a porozumění smyslu statistických operací.“ Tolik autor ve svém 
úvodním slově. Obvykle nezáživné metody sociologie Disman představuje s humorem a nadhledem a více než o 
znalost statistiky samotné mu jde o „schopnost porozumět skutečnému smyslu našich dat“. Dotisk třetího vydání 
úspěšné učebnice.
ISBN 978-80-246-0139-7
Ochrana, František: Metodologie vědy (Úvod do problému)
Praha, Karolinum 2009, brož., 187 str., 1. vydání, cena 160 Kč.
Publikace se zabývá klíčovými problémy metodologie vědy. Metodologie vědy je pojímána jako teorie vědeckých 
metod  a vědeckých postupů, jak dané vědecké metody používat ve vědeckém zkoumání a při budování vědeckých 
teorií. Podrobněji je zkoumán axiomaticko-deduktivní a induktivní přístup při budování vědecké teorie. Je 
analyzována role explanace a predikce ve vědeckém zkoumání a role narace v sociálních vědách. Na základě 
metody komparace je porovnávána vědecká explanace, interpretační výklad v sociálních vědách a definována 
východiska integrativního přístupu ke zkoumání sociálních jevů. Součástí publikace je slovník základních pojmů, 
věcný rejstřík a seznam literatury. Kniha je vhodnou studijní pomůckou pro studenty nefilosofických fakult, 
zejména sociálních věd, jakož i všechny zájemce, kteří se chtějí seznámit s klíčovými problémy filosofie a 
metodologie vědy.
ISBN 978-80-246-1609-4

Doležal, Stanislav: Interakce Gótů a římského impéria ve 3.-5. století n. l.
Praha, Karolinum 2009, brož., 338 str., 1. vydání, cena 280 Kč.
Publikace se zabývá historií kmenového svazu Gótů od jeho nejasných počátků na přelomu letopočtu až po usazení
 části Gótů v římské Galii v roce 418. Autor sleduje kontakty a vztahy Gótů s římskou říší, zvláště s jejími 
mocenskými autoritami, a v tomto rámci se zabývá otázkami christianizace Gótů (a Germánů obecně), barbarizací 
římské armády a celé společnosti, změnami v mocenské struktuře římské říše a dalšími problémy. Výklad je stavěn 
na studiu dobových pramenů a moderní vědecké literatury a kromě rozboru historických procesů a souvislostí je v 
něm věnována pozornost také jednotlivcům a jejich příběhům. Kniha nově shrnuje a obohacuje dosavadní bádání o
 historii Gótů a řadí se k základním textům k tomuto tématu.
ISBN 978-80-246-1531-8
Janků, Zdeněk: Školní pokusy z organické chemie
Praha, Karolinum 2009, brož., 302 str., 1. vydání, cena 310 Kč.
Kniha seznamuje čtenáře s praktickým prováděním experimentů s organickými sloučeninami. Jednotlivé pokusy 
jsou rozděleny do kapitol podle typů sloučenin, jsou zde uvedeny otázky i odpovědi pro lepší pochopení průběhu 
reakcí a přehledy vlastností použitých sloučenin. Kniha je určena středoškolským studentům, žákům základních 
škol zabývajících se chemií a také jejich učitelům a profesorům.
ISBN 978-80-246-1555-4
Slepička, Pavel -  Hošek, Václav - Hátlová, Běla: Psychologie sportu
Praha, Karolinum 2009, brož., 242 str., 2. vydání, cena 220 Kč.
Druhé vydání publikace zaměřené na poznatky o souvislostech mezi pohybem a psychikou. Pozornost autoři 
věnují jak obecně psychologickým, tak sociálně psychologickým pohledům na problematiku sportu, včetně 
psychologie pohybových cvičení. Kniha je proto rozčleněna do několika tematických oblastí přinášejících 
informace jak o vývoji oboru, tak o současném stavu poznání i s nástinem praktického využití.
Publikace může sloužit všem, kteří si chtějí rozšiřovat poznatky o souvislostech mezi psychikou a pohybem v 
různých situačních kontextech.
ISBN 978-80-246-1602-5
Osvaldová, Barbora - Kopáč, Radim (editoři): Rozhovory o interview
Praha, Karolinum 2009, brož., 170 str., 1. vydání, cena 180 Kč.
Knížka Rozhovory o interview navazuje na tituly O fejetonu, s fejetonem (Karolinum, 2007) a Pokusy a 
dobrodružství: poznámky k eseji (Karolinum, 2008). Cílem publikace je poskytnout různé osobní pohledy na žánr 
rozhovoru, od vymezování jeho pozice přes nástin dějinného vývoje k jeho současnému místu v médiích včetně 
internetu. Editoři vyzvali ke spolupráci zajímavé autory, mezi jinými Marka Ebena, Ivo Fencla, Karla Hvížďalu, 
Naďu Klevisovou, Janu Klusákovou, Rudolfa Křesťana, Václava Moravce, Ondřeje Neffa, Olgu Sommerovou, 
Jindřicha Šídla, Martu Švagrovou, Petra Volfa a další. Ti všichni přispěli svými zkušenostmi s rozhovorem, ať už 
jako tázající se, nebo dotazovaní. Texty zahrnují jak informace z denní žurnalistické práce, tak praktické rady k 
přípravě knižních interview.
ISBN 978-80-246-1618-6
Vavák, Jan František: Paměti Františka Jana Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 1770–1816. 
Kniha VI – VII (1810–1816)
Praha, Karolinum 2009, brož., 486 str., 1. vydání, cena 450 Kč.
František Jan Vavák (1741–1816) byl největší z českých selských písmáků. Bez školního vzdělání samostudiem 
dosáhl značného kulturního rozhledu. V první buditelské generaci se uplatnil jako autodidaktický kronikář, 
veršovec, hudebník, zeměměřič a kartograf, úspěšně hospodařil na svém statku v Milčicích u Poděbrad, věnoval se 
rostlinné i živočišné výrobě a ovocnářství, vyráběl si vlastní nástroje. Od 1774 byl obecním rychtářem, zasloužil 
se o uplatňování zákonnosti i praktické náboženské tolerance. Vrcholem jeho díla jsou sedmisvazkové Paměti, 
deníkové záznamy, v nichž doznívá lidová barokní zbožnost a ozývá se vysoký stupeň národní i stavovské 
uvědomělosti. Prvních pět svazků Pamětí vydal v letech 1907–1938 církevní historik P. Jindřich Skopec 
(1873–1940), zbývající dva svazky z období 1810–1816 za protektorátu edičně připravovala Pekařova žačka 
Stanislava Jonášová -Hájková (1903–1985). Z její pozůstalosti byla revidována a dokončena jejich edice spolu s 
úvodní studií.
ISBN 978-80-246-1482-3

Blažek, Vladimír - Trnka, Radek: Lidský obličej. Vnímání tváře z pohledu kognitivních, 
behaviorálních a sociálních věd
Praha, Karolinum 2009, brož., 290 str., 1. vydání, cena 280 Kč.
Kniha se věnuje lidské tváři z psychologického, biologického a antropologického hlediska. Pokrývá důležité 
oblasti, jako je podoba lidského obličeje a jeho jednotlivých částí, mechanismy vnímání obličeje na úrovni 
neurofyziologické, kognitivně psychologické i vývojové, výrazy emocí a další mimické projevy tváře či význam 
jejího vnímání pro mezilidské vztahy a komunikaci. Zvláštní pozornost je věnována také tvářové atraktivitě – 
jaké znaky považujeme za atraktivní a jaký má atraktivita pro nás význam – a tomu, zda a jak souvisí osobnostní 
a fyzické rysy obličeje a jak jsme úspěšní v posuzovaní lidských vlastností podle tváře. Součástí práce je také 
přehled historického vývoje zájmu a přístupu ke studiu obličeje. Celkově je publikace především ojedinělým 
shrnutím soudobého celosvětového vědeckého bádání k daným tématům, k němuž autoři sami výraznou měrou 
přispěli. Svou přehledností osloví nejen specialisty v oboru, širší vědeckou obec a studenty daných oborů, ale také 
všechny zájemce o hlubší porozumění významu lidské tváře.
ISBN 978-80-246-1556-1
Šouša, Jiří jr.: Obecní majetek v Čechách 1848-1938. Základy právní úpravy a vývoj komunálního 
majetku v Čechách v letech 1848-1938
Praha, Karolinum 2009, brož., 246 str., 1. vydání, cena 260 Kč.
Publikace pojednává o právní úpravě komunálního majetku v Čechách v letech 1848–1938 a dobových 
právněhistorických souvislostech. Jedná se o problematiku, která dosud nebyla sumarizována v žádné podobné 
knize ani studii, ale která se stala velice aktuální po společenských změnách na počátku devadesátých let minulého
 století, především v souvislosti s možnostmi majetkových restitucí. Zpracování dějinné tvářnosti komunálního 
jmění a jeho regulace má svůj význam také pro sledování institutu existujícího i v současnosti, neboť historie, 
včetně té právní, nabízí zajímavé příklady, ať již odstrašující anebo hodné následování. Přehled podaný v této 
knize je tak nejen prvním zpracováním tématu, ale také pomůckou při zodpovídání aktuálních dotazů týkajících se
 záležitostí obecního majetku.
ISBN 978-80-246-1497-7
Soukup, Ladislav (editor): Právněhistorické studie 40
Praha, Karolinum 2009, brož., 644 str., 1. vydání, cena 600 Kč.
Čtyřicátý svazek Právněhistorických studií vychází po 52 letech od vydání prvního čísla. Po více než půl století 
tato publikace plní úlohu jediného českého a slovenského vědeckého sborníku, který přináší výsledky základního 
výzkumu v oboru právních dějin, kritické recenze, v rubrice „Z nové literatury“ seznamuje čtenáře s domácí a 
zahraniční produkcí a podává informace o životě české a světové právněhistorické komunity.
ISBN 978-80-246-1522-6
Funda, Otakar A.: Když se rákos chvěje nad hladinou
Praha, Karolinum 2009, brož., 242 str., 1. vydání, cena 260 Kč.
Jak je již z názvu patrné, tato kniha, třebaže obsahuje filosofické fragmenty a texty, je sbírkou spíše osobních 
autorových výpovědí a otevřeného přemítání než uzavřenou odbornou studií. Filosof, teolog a religionista Otakar 
A. Funda se v ní ohlíží za dosavadní cestou svého myšlenkového směřování. Kniha zachycuje jeho klíčová životní 
témata, dává nahlédnout do jeho myšlenkového vývoje i do současné názorové pozice. V tomto smyslu může 
čtenářům sloužit také jako klíč k lepšímu porozumění Fundovým předchozím textům. Publikace přináší rovněž 
kompletní autorovu bibliografi i z let 1965–2008.
ISBN 978-80-246-1592-9
Durman, Karel: Popely ještě žhavé. II. - Konce dobrodružství
Praha, Karolinum 2009, váz., 560 str., 1. vydání, cena 450 Kč.
Pokračování monumentální historické syntézy přináší opět řadu nových pohledů na světové dějiny 20. století. I 
druhý svazek životního díla Karla Durmana pojednává především o dění v globální politice s důrazem na složitou 
síť vztahů mezi mocnostmi Spojených států a Sovětského svazu, tentokrát od roku 1964 až do počátku 
devadesátých let 20. století. Pozornost je věnována klíčovým událostem druhé poloviny šedesátých let v Evropě, 
americké zahraniční a válečné politice v letech 1964–1975, proměnám studené války ve vztahu k dění na 
Středním Východě, dále vztahům USA s Latinskou Amerikou a dalšími částmi světa či celkovému vývoji levicové 
politiky od 60. let 20. století. Kniha vrcholí procesy demokratizace evropských států v osmdesátých letech a 
rozpadem sovětského impéria. „Konce dobrodružství“ završují v českém prostředí ojedinělé dílo, psané strhujícím 
stylem a provokující četnými reinterpretacemi tradičních názorů na osobnosti a události velké politiky 20. století.
ISBN 978-80-246-1536-3

Jindra, Zdeněk: Když  Krupp byl "dělovým králem"…
Praha, Karolinum 2009, brož., 642 str., 1. vydání, cena 390 Kč.
Kniha líčí dějiny největšího německého podniku 19. století, který dlouhá léta udával krok nejen vývoji celého 
železářství a železniční techniky, tj. vůdčím sektorům německé industrializace, nýbrž sehrál význačnou úlohu též v
 soudobém „převratu ve vojenství“ jako výrobce a konstruktér těžkých palných zbraní. Autorovi však nejde o 
pouhý popis vývoje Kruppovy firmy. Daleko zajímavější a poučnější je sledovat na jeho příkladu vážné badatelské 
otázky, jako jsou např. původ, typologie a měnící se funkce podnikatele, vývojové fáze německé industrializace, 
start a průběh průmyslové revoluce, utváření velkopodniku a koncernu, jeho vztah k bankám a kartelům, převzetí 
obchodní funkce a zvláštnosti obchodu se zbraněmi doma i v zahraničí, postoje „pána ve vlastním domě“ k jeho 
dělnictvu a v neposlední řadě organizační vývoj podniku a počátky tzv. manažerské revoluce. Prostřednictvím 
dějin jednoho závodu tak můžeme současně nahlédnout do jednoho z nejdramatičtějších údobí německé historie.
ISBN 978-80-246-1591-2
Čechovská, Irena - Tůma, Martin editoři: Pohybové aktivity v biosociálním kontextu
Praha, Karolinum 2009, brož., 252 str., 1. vydání, cena 230 Kč.
Kolektivní monografie prezentuje specializované texty, které dohromady pojí širší kontext pohybové aktivnosti 
různých skupin populace – od sportovně zaměřené mládeže po seniory. Publikace je členěna do tří tematických 
částí. V první jsou prezentovány možnosti využití specifických výzkumných metod a poznatky získané v oblasti 
školní tělesné výchovy. Druhá část je věnována výzkumům v oblasti týmových sportovních her. Třetí část se 
zaměřuje na problematiku plaveckých sportů a triatlonu. Kniha je určena pro studenty fakult tělesné výchovy a 
sportu, odborníky a všechny zájemce o aktuální výsledky badání v oblasti pohybových aktivit. Zároveň by měla 
být inspirací pro další výzkum v jednotlivých prezentovaných oblastech.
ISBN 978-80-246-1553-0
Vágnerová, Marie - Strnadová, Iva - Krejčová, Lenka: Náročné mateřství. Být matkou postiženého 
Praha, Karolinum 2009, brož., 336 str., 1. vydání, cena 250 Kč.
Ojedinělá publikace, jejíž přínos spočívá nejen v tématu, který u nás není často zkoumán, ale především ve 
způsobu, jakým je v textu propojen pohled teoretický se subjektivními názory, zkušenostmi a prožitky matek 
postižených dětí. Práce mapuje celou šíři aspektů, které ovlivňují život matek s postiženým dítětem, od procesu 
adaptace a vyrovnávání se s nastalou situací, přes obtíže, jimž matky musí čelit v rodině i na veřejnosti, až k 
přínosům či ztrátám, které v sobě život s postiženým dítětem obsahuje. Z autentických výpovědí těch, jichž se 
problematika bezprostředně týká, je možno vyvodit nejen rady pro jiné, mladší matky, které se s traumatem 
narození postiženého potomka teprve vyrovnávají, ale i to, v čem by měla spočívat odborná pomoc matkám 
postižených dětí i jejich rodinám ze strany odborných institucí.
ISBN 978-80-246-1616-2
Mathesius, Vilém (k vydání přípravil Josef Hladký): Paměti a jiné rukopisy
Praha, Karolinum 2009, brož., 396 str., 1. vydání, cena 300 Kč.
Kniha Paměti a jiné rukopisy je pozoruhodným doplňkem k dosavadním edicím rozsáhlého díla významného 
českého lingvisty. Vilém Mathesius, který je znám především jako vědec, organizátor a pedagog, spjatý s pražskou 
lingvistickou školou a s počátky české anglistiky, se ve svých Pamětech, jejichž vydání nebylo z politických 
důvodů dlouho vhodné, obrací především ke svému soukromému životu, k rodině, dětství a dospívání a svým 
badatelským začátkům. Osobitou biografii, jež nezapře ani autorovy literární schopnosti, doplňuje soubor 
Mathesiových juvenilních veršů z let (1892–1901) a torzo zamýšleného druhého dílu vzpomínek. Texty k vydání 
připravil Josef Hladký, úvodní rozsáhlou studii, propojující Mathesiův život s kontextem jeho vědeckého díla, 
včetně výběrové bibliografie, napsali Libuše Dušková a Jan Čermák.
ISBN 978-80-246-1362-8

Iser, Wolfgang: Jak se dělá teorie
Praha, Karolinum 2009, brož., 246 str., 1. vydání, cena 220 Kč.
Poslední dílo čelného představitele tzv. recepčních studií Wolfganga Isera (1926–2007) je daleko více než pouhou 
příručkou určenou studentům humanitních věd. Interdisciplinárně pojaté teoretické přístupy v něm nejsou pouze 
vysvětlovány, nýbrž představovány jako nástroje intelektuální práce s literárními texty. Zatímco tzv. „tvrdé“ 
jádro teorií v přírodních vědách je orientováno na formulaci zákonů, které slouží k předvídání vývoje procesů a 
systémů, „měkké“ teorie v humanitních vědách, opírající se o metaforické pojmy, umožňují porozumět kultuře 
tím, že vytvářejí „mapy“ – struktury vztahů, v nichž jsou jednotlivá data srozumitelná. Vzniká tak historicky a 
metodologicky různorodý soubor teorií, jenž ve svém pluralismu umožňuje ukázat mnohostrannost umění. 
Moderní umělecký výtvor tak Iser nenahlíží jako samostatný estetický objekt, ale jako interakci mezi dílem, jeho 
významovým, žánrovými či historickými kontexty a vnímatelem. Kniha přináší reprezentativní výběr teorií a 
metod napříč humanitními vědami 20. století a originální výklad z pohledu jedné z jejich nejvýznamnějších 
osobností.
ISBN 978-80-246-1672-8
Moldan, Bedřich: Podmaněná planeta
Praha, Karolinum 2009, váz., 420 str., 1. vydání, cena 350 Kč.
Zásadní práce významného českého vědce, profesora Univerzity Karlovy v oboru ochrany životního prostředí, a 
politika, který se aktivně věnuje této problematice v široce chápaném kontextu udržitelného rozvoje. Kniha 
Podmaněná planeta je v českém prostředí výjimečná tím, že spojuje výchozí přístup přírodovědce s pohledy 
společenských a technických věd. Je určena především vysokoškolským studentům přírodovědných i humanitních 
oborů souvisejících s ochranou životního prostředí, ale i široké veřejnosti se zájmem o tyto otázky. Ukazuje, jak 
vývoj v posledním dějinném období přinesl nevídaný růst lidské prosperity, avšak za cenu poškozování přírodních 
systémů a zdrojů, na nichž je závislý, a podává podrobnou zprávu o přírodních procesech v globálních 
souvislostech. Obsáhlý text doplňuje přes 250 obrázků, grafů a tabulek. Kniha předkládá také konkrétní řešení, jak 
přírodních zdrojů účinně a přitom šetrně využívat, jak k tomu může přispět věda, technika či společenské 
instituce, a v závěru nabízí pokus o optimistický výhled do budoucna.
ISBN 978-80-246-1580-6
Mikšík., Oldřich: Psychika osobnosti v období závažných životních a společenských změn
Praha, Karolinum 2009, brož., 302 str., 1. vydání, cena 250 Kč.
Kniha navazuje mj. na autorovy publikace Psychologická charakteristika osobnosti (2001, 2007) a Hromadné 
psychické jevy (2007). Završuje úsilí o hlubší pochopení základních autoregulačních schopností osobnosti v 
interakci s reálnými životními situacemi. Zobec-ňuje nálezy od desítek tisíc respondentů, získané v letech 1975 až 
2007 pomocí původ-ního psychodiagnostického systému DIAROS. Vymezuje základní problémy, možnosti a cesty
 pronikání do vztahu „psychika osobnosti – životní kontexty – interakční aktivity“ a kategorizuje a vykládá 
„problémové“ osobnostní profily, jejich zdroje, projevy a důsledky. Na základě srovnávací analýzy nálezů v období
 před a po roce 1989 vymezuje osob-nostní pozadí vyrovnávání se s novou společenskou realitou. Zvláštní 
pozornost autor věnuje souvislostem mezi osvojenou strukturou autoregulace a potenciálně nový-mi nároky na 
osobnost v období společenských přeměn a aktivního začleňování České republiky do Evropské unie.
ISBN 978-80-246-1600-1
Kejř, Jiří: Jan Hus známý i neznámý (Resumé knihy, která nebude napsána)
Praha, Karolinum 2009, brož., 138 str., 1. vydání, cena 150 Kč.
Jiří Kejř vypráví přístupnou formou příběh života mistra Jana Husa, systematicky vysvětluje pohnutky jednání 
tohoto významného myslitele i podstatu jeho individualistického založení. Shrnuje tak své početné práce, které se 
Husa dotkly nebo zcela zásadně analyzovaly okolnosti jeho procesu u kurie a na koncilu kostnickém. Podává 
zhuštěně vysvětlení nepřesných či zavádějících tvrzení spojených s jeho osobou, která se objevují ve velmi bohaté 
odborné i popularizující husovské literatuře. Právě shrnutí a vyvrácení dosavadních omylů kolem Husa, jeho přátel 
i protivníků jsou hlavním cílem Kejřovy knihy. Přestože autor pokládá osobně svoji novou knihu za pouhý 
zlomek díla, jež by mělo o osobnosti Husova formátu vzniknout, lze ji právem považovat nikoli za fragment, ale 
za koncentrovaný, hodnotný extrakt zamýšlené, ale nerealizované obsáhlé monografie.
ISBN 978-80-246-1643-8

Kopáček, Jaroslav - Bednář, Jan: Jak vzniká počasí
Praha, Karolinum 2009, brož., 228 str., Dotisk 1. (1.) vydání, cena 290 Kč.
Kniha předních českých odborníků oboru meteorologie si klade za cíl seznámit čtenáře s těmi poznatky o dějích v 
atmosféře Země, jež nejvíce ovlivňují formování počasí. Čtenář se postupně seznámí s fyzikálním popisem a 
vysvětlením atmosférických dějů, s poznatky, které jsou potřebné pro krátkodobou a střednědobou předpověď 
počasí a s vlastní 
ISBN 978-80-246-1002-3
Pavlíček, Václav: O české státnosti 3. Demokratický a laický stát
Praha, Karolinum 2009, brož., 544 str., 1. vydání, cena 400 Kč.
Třetí díl statí, přednášek a rozhovorů významného českého znalce ústavního práva a odborníka na Benešovy 
dekrety, věnovaných problematice české státnosti a významným hodnotám, jež se promítají i do veřejného života
 české společnosti. Některé stati navazují na témata obsažená v předchozích svazcích, jiná řeší oblast, kterým 
nebyla dosud věnována pozornost (např. vztahy katolické církve ke státu a svoboda vyznaní, svoboda projevu 
ad.). První část publikace obsahuje projevy a stati, které se zabývají českou státní ideou a trvajícími spory o tradice
 a hodnoty české státnosti a o demokratické uspořádání státu. Druhá část je věnována problematice laického státu 
a diskuzím o řešení vztahu katolické církve a státu. Třetí část pak politickým právům a ústavním změnám při 
vytváření demokratického systému v ČR. Rozsáhlejší text se zabývá teoretickou koncepcí ústavy a perspektivami 
české ústavnosti v stále intenzivněji se integrující Evropské unii. Značná pozornost je věnována vzájemným 
vztahům nejvyšších ústavních orgánů, zejména úloze prezidenta republiky jako hlavy státu a roli soudů jako 
významných činitelů při vytváření demokratického právního státu. Závěrečný oddíl připomíná některé osobnosti,
 které podstatně ovlivnily českou státnost a její dějinný vývoj (J. Hlávka, J. Hájek, Zd. Mlynář a Zd. Jičinský). 
Kniha je doplněna dokumenty, které se vztahují k hlavnímu tématu knihy – k hodnotám laického státu.
ISBN 978-80-246-1642-1
Eco, Umberto: Meze interpretace
Praha, Karolinum 2009, brož., 332 str., Dotisk 1. (2.) vydání, cena 300 Kč.
Z angličtiny přeložil Ladislav Nagy.
Soubor patnácti prací známého multioborového vědce, vzniklých v 60.-80. letech 20. století. Po úvodních 
textech, v nichž Eco shrnuje a hodnotí interpretační přístupy od Aristotela až po Derridu, přechází k vlastní 
formulaci svých názorů na "otevřenost díla", "modelového čtenáře" či interpretační meze. Dotýká se přitom čistě 
teoretických otázek a termínů sémiotických a lingvistických, ale  nabízí i konkrétní pohledy na literární texty 
(Joyce, Pirandello, Borges) nebo žánry (drama, seriály). Knihu doprovází doslov profesora Lubomíra Doležela. 
Dotisk druhího vydání.
ISBN 978-80-246-0740-5
Cigánek, Radim: Politický zápas o jednotnou státní školu 1945-1949
Praha, Karolinum 2009, brož., 210 str., 1. vydání, cena 200 Kč.
Práce pojednává o diskusích a sporech o školskou reformu v českých zemích po 2. světové válce. Autor zachycuje 
čtyři etapy vývoje tohoto dlouhodobého sporu, který vyvrcholil v dubnu 1948 přijetím tzv. zákona o jednotné 
škole. Ten znamenal zásadní změny v systému školství. Jeho součástí byl také nejkontroverznější paragraf, který 
stanovil, že veškeré školství bude postátněno. Pokusy o ponechání několika církevních škol, které by mohly 
existovat na základě výjimky z tohoto zákona, pak ztroskotaly po zahájení tvrdého boje proti katolické církvi v 
červnu 1949. Státní školský monopol byl jedním z důležitých důsledků této školské reformy a byl plně využíván 
komunistickou diktaturou během následujících let útlaku. Studie vychází z rozsáhlého archivního bádání, které je 
doplněno sondou do dobového tisku. Kniha přináší také edice nejdůležitějších archivních pramenů k celému sporu 
o jednotnou školu.
ISBN 978-80-246-1611-7
Palouš, Radim: Paradoxy výchovy
Praha, Karolinum 2009, váz., 116 str., 1. vydání, cena 150 Kč.
Nová práce Radima Palouše s tématem filozofie výchovy nabízí svému oboru řadu podnětů a kontemplativních 
pohledů, je nepřehlédnutelným příspěvkem v současných diskusích o výchově, vzdělání a školství. Polemický 
text, členěný do devíti kapitol (Aktualita z minula, Paradox mravní výchovy, Ekoharmonie, Vzdálenost a 
blízkost, Svoboda a poslušnost, Science - humanities, O akademickém sebevědomí, Edukační absurdita, 
Nedopověditelnost pravdy, Gerontagogika), sceluje z různých aspektů nahlížená myšlenka "paradoxnosti 
výchovy". Za blízké společníky do svých filosoficko-pedagogických rozvah a otázek si autor přizval J. A. 
Komenského, J. Patočku a S. Kierkegaarda.
ISBN 978-80-246-1650-6

Pánek, Jaroslav - Tůma, Oldřich: A History of the Czech Lands
Praha, Karolinum 2009, brož., 640 str., 1. vydání, cena 990 Kč.
Anglická verze Dějin českých zemí je první prací, která v podobném rozsahu a kvalitě představuje českou historii 
zahraničnímu čtenáři. Systematický výklad zahrnuje české dějiny od prehistorického utváření naší krajiny až po 
vznik České republiky v roce 1993. Historie jedné z nejmladších členských zemí Evropské unie je v knize 
přiblížena s důrazem na vývoj české společnosti, národnostních menšin, kultury, náboženství, ekonomie i 
průmyslu, v novějších dějinách pak na proměny společenského života v kontextu politických změn. Kniha je 
reprezentativním obrazem současného českého dějepisectví i reflexe české minulosti a kultury vůbec. Je ideálním 
pramenem pro základní orientaci v historii střední Evropy pro zahraniční návštěvníky a nepostradatelnou 
příručkou pro zahraniční studenty a odborníky.
ISBN 978-80-246-1645-2
Černá, Marie a kolektiv: Česká psychopedie
Praha, Karolinum 2009, váz., 224 str., Dotisk 1. (1.) vydání, cena 220 Kč.
Psychopedie je interdisciplinární obor zabývající se problematikou rozvoje, výchovy a vzdělávání osob s 
mentálním postižením. Publikace Marie Černé a kolektivu poprvé ve vědecké literatuře přináší systematické 
zpracování této disciplíny. Nejprve shrnuje historii české psychopedie od jejích počátků až po založení speciální 
pedagogiky jako univerzitního oboru. V dalších kapitolách pojednává o člověku s mentální retardací v obecné 
rovině, přibližuje současné poznatky o pojetí fenoménu mentální retardace včetně terminologie, definic, 
konstruktů, modelů a etiologie a otázky lidských práv postižených osob. Samostatná kapitola je věnována 
psychopedické diagnostice. Závěrečné tři části charakterizují problematiku v jednotlivých časových periodách 
lidského života, tj. v raném a předškolním věku, ve školním věku a v období adolescence, dospělosti a stáří. 
Odborná část práce je uvedena úryvky z deníkových zápisů mentálně postižené spoluautorky, každou kapitolu 
doplňuje soupis literatury a náměty k prohloubenému studiu. Dotisk prvního vydání.
ISBN 978-80-246-1565-3
Franěk, Marek: Hudební psychologie
Praha, Karolinum 2009, brož., 240 str., Dotisk 1. (2.) vydání, cena 240 Kč.
Muzikolog a psycholog Marek Franěk řeší problémy spojených s akustickým vnímáním, fyzikální podstatou zvuku
 či neurofyziologickými základy hudební činnosti. Věnuje se vztahu mezi nadáním hudebním a matematickým a 
školním prospěchem vůbec, zabývá se hudbou v reklamě, táže se, zda existuje tzv. „Mozartův efekt“ a hledá jeho 
praktické využití. V samostatné kapitole zkoumá vliv hudby v prenatálním období. Text doplňují příklady z praxe,
 které osvětlují některé složité jevy. Druhý dotisk úspěšné učebnice.
ISBN 978-80-246-0965-2
Shapiro, Ian: Politika zadržování. Staronová strategie proti světovému terorismu
Praha, Karolinum 2009, brož., 174 str., 1. vydání, cena 180 Kč.
Kniha známého amerického politologa Iana Shapira z roku 2007 se věnuje současné zahraniční politice Spojených 
států, která po 11. září čelí zcela novým výzvám. Představuje politiku zadržování (containment) jako alternativu 
k nefunkční Bushově doktríně. Politika zadržování přizpůsobená realitě 21. století podle Shapira nabízí „nejlepší 
ochranu Američanů před násilnými útoky a zároveň je nejlepším způsobem, jak zachovat demokracii v Americe a 
také ji šířit ve světě.“ Shapirova smělá vize bezpečnosti ve světě po 11. září připomíná Dlouhý telegram George 
Kennana, ve kterém byla strategie zadržování poprvé představena. Ve druhé polovině 20. století pomohla 
Americe vyhrát studenou válku a Shapiro ve své další brilantní analýze mocenských strategií ukazuje, nakolik má 
šanci uchránit Spojené státy před hrozbou světového terorismu.
ISBN 978-80-246-1669-8
Ledvina, Miroslav a kol.: Biochemie pro studující medicíny soubor
Praha, Karolinum 2009, brož., 548 str., 2. vydání, cena 420 Kč.
Dvoudílný učební text je určen pro studující biochemie na lékařských fakultách, kde tento předmět navazuje na 
kurz chemie. Obsahuje celkový přehled metabolismu, kapitoly o dýchacím řetězci a aerobní fosforylaci 
následované výkladem o citrátovém cyklu, dále pak popis katabolických a anabolických přeměn jednotlivých 
živin a stavebních látek v organismu. Znalosti základních přeměn jsou poté aplikovány na jednotlivé tkáně v 
organismu. Učebnice lékařské biochemie přináší také detailní informace o hormonech. Při přípravě druhého 
vydání byl text revidován a doplněn. Některé části byly upraveny tak, aby více akcentovaly vztahy mezi 
jednotlivými metabolickými přeměnami. Zvláštní pozornost byla věnována regulaci fyziologických dějů, nově je 
zařazena kapitola o tukové tkáni a jejím metabolismu.
ISBN 978-80-246-1414-4

Chromá, Marta: New Introduction to Legal English - Vol. 1
Praha, Karolinum 2009, brož., 564 str., Dotisk 5. (2.) vydání, cena 350 Kč.
Dotisk druhého vydání učebnice právnické angličtiny.  Učebnice ve dvou dílech představuje značně rozšířenou 
podobu předchozí knihy Introduction to Legal English, přinášející úvod do angloamerického systému práva. 
Dvanáct lekcí prvního dílu přináší formou krátkých textů a množství metodických cvičení základní informace o 
ústavním systému a o právu veřejném, soukromém, rodinném atd., seznamuje rovněž s různými podobami smluv. 
V každé lekci jsou zařazena i cvičení gramatická a překladová. Svazek uzavírají opakovací cvičení, klíč a slovník. 
Učebnice je určena především studentům právnických fakult, ale  i praktikujícím právníkům, soudcům a státním 
zástupcům.
ISBN 978-80-246-1406-9
Adamovičová, Ana: Basic Czech I.
Praha, Karolinum 2009, brož., 180 str., 2. vydání, cena 250 Kč.
Učebnice českého jazyka pro anglicky mluvící cizince má sloužit k rychlému seznámení se základy češtiny. Důraz 
je kladen zejména na komunikační metody. Kniha obsahuje šest lekcí, první seznamuje studenty s českou 
výslovností a abecedou, další lekce uvádí vždy společné téma, na jehož základě si studenti jazyk procvičují. 
Učebnice obsahuje více než 700 slovíček a frází. Basic Czech odpovídá úrovni AI Společného evropského 
ISBN 978-80-246-1713-8
Tomášek, Michal: Nové jevy v právu na počátku 21. století - sv. 3 - Proměny veřejného práva
Praha, Karolinum 2009, váz., 488 str., 1. vydání, cena 290 Kč.
Třetí svazek připravované pětidílné monografie Nové jevy v právu na počátku 21. století, jejíž autorský kolektiv 
vede profesor Michal Tomášek a hlavními redaktory jednotlivých dílů jsou vědečtí pracovníci Právnické fakulty 
UK, je věnován impulsům, které působí na proměny současného systému veřejného práva. Autoři se zaměřili 
zejména na hlediska, která jsou podle posledních výzkumů nejvýraznějšími nositeli proměn celého 
veřejnoprávního systému. Všechny kapitoly spojuje jejich souvislost s nadnárodními jevy, ať už mezinárodního 
nebo evropského právního původu. Vedle významné europeizace byly předmětem zkoumání i další impulsy, např. 
důkladné zhodnocení normotvorby veřejné správy, její kontrola, zejména v procesu nového správního soudnictví, 
či rostoucí úloha soudů na mezinárodní, evropské a národní úrovni, včetně práva životního prostředí. Každá část je
 doplněna literaturou k danému tématu.

Dále vyjdou následující svazky: 1. Historické impulsy rozvoje práva, 2. Teoretické a ústavní impulsy rozvoje 
práva, 4. Proměny soukromého práva a jako 5. svazek reprezentativní anglický výtah z předchozích dílů.
ISBN 978-80-246-1662-9
Wittlich, Petr: Art-Nouveau Prague
Praha, Karolinum 2009, brož., 136 str., Dotisk 1. (1.) vydání, cena 400 Kč.
Anglická  verze Kulturně historického průvodce od předního evropského znalce secese provází návštěvníka Prahy 
jejími secesními památkami. Představena je zejména pražská secesní architektura (např. Obecní dům a Wilsonovo 
nádraží)  a monumentální sochařství (např. dílo F. Bílka, L. Šalouna a S. Suchardy). Publikace obsahuje více než 
100 barevných vyobrazení.
ISBN 978-80-246-1346-8
Matějček, Zdeněk: Výbor z díla
Praha, Karolinum 2009, brož., 447 str., Dotisk 1. (1.) vydání, cena 370 Kč.
Publikace obsahuje několik desítek článků a přednášek z více než padesátiletého profesního života profesora 
Zdeňka Matějčka. Vše je zároveň doplněno Matějčkovým uvádějícím a vysvětlujícím komentářem o významovém
 kontextu témat, jimiž se vybrané studie zabývají. Před čtenářem se tak otevírá autorův poučený pohled na vývoj 
české dětské psychologie v posledním půlstoletí. Kniha – poslední práce profesora Matějčka – je určena všem, 
koho zajímají nejen současné poznatky oboru dětská psychologie, ale i osudy dětské psychiky v dnešní rodině a 
společnosti. Dotisk prvního vydání.
ISBN 978-80-246-1056-6

Čermák, Petr: Tipología del espanol actual a la luz de la teoría de Vladimír Skalička
Praha, Karolinum 2009, brož., 232 str., 1. vydání, cena 190 Kč.
Práce představuje španělskému publiku dosud zcela neznámou typologickou teorii významného představitele 
Pražského lingvistického kroužku Vladimíra Skaličky. Činí tak dvojím způsobem: popisem základních principů 
této teorie a její aplikací na současnou španělštinu. Aplikace na konkrétní jazyk umožňuje vyjádřit se dílčím 
způsobem k platnosti  některých Skaličkových závěrů a ukázat, proč je Skaličkovo přemýšlení o jazyce zajímavé i 
ISBN 978-80-246-1673-5
Šmahel, František: Husitská revoluce - soubor
Praha, Karolinum 2009, brož., 0 str., 1. vydání, cena 450 Kč.
1. sv. Monumentální dílo předního českého historika začíná shrnutím starých i nových sporů o smysl husitství a 
odborného studia doma a v zahraničí. Autor vysvětluje kořeny české husitské reformace, evropský kontext, 
významný vliv rozkladu církevní i světské moci a sociální, hospodářskou a národnostní podmíněnost husitských 
bouří. //2. sv. se věnuje předrevolučním proudům husitské ideologie a mapuje hlavní fáze reformního procesu.// 3. 
sv. pojednává o revoluci od nástupu Prahy na cestu revoluce vypovězením války dědici trůnu a vůdci 
protihusitských křížových výprav, císaři Zikmundovi, až do císařovi smrti v roce 1437.// 4. sv. sleduje události po 
smrti císaře Zikmunda v roce 1437. Sleduje postupnou cestu ke stavovské monarchii a komplikovaný vztah 
Němců a katolíků k revoluci. Závěrečná část je věnována úvaze o reformním a revolučním charakteru husitství z 
hlediska obecných dějin. Součástí každého svazku jsou obrazové přílohy, mapy, grafy a tabulky. Dodnes 
nepřekonaná základní příručka.
ISBN 978-80-7184-073-2
Petráň, Josef: Dějiny hmotné kultury - soubor
Praha, Karolinum 2009, brož., 0 str., 1. vydání, cena 400 Kč.
Dvousvazkový druhý díl časově a věcně  navazuje na Dějiny hmotné kultury I. (SPN 1985) . Všestranně zobrazuje 
život a životní potřeby všech základních sociálních skupin raně novověké středoevropské společnosti 
(panovnický dvůr, aristokracii, nižší šlechtu, duchovenstvo, venkovské obyvatelstvo i jednotlivé vrstvy 
měšťanstva včetně židů) během 16. - 18. století, s nezbytným přesahem do středověkého světa a do 19. století. 
Představena je i novověká armáda, novověké stravovací zásady, oděvní kultura a novověký komunikační systém. 
V rámci české historiografie se jedná o výjimečné dílo, které ocení nejen profesionální historici ale i zájemci z řad 
dalších společenskovědních oborů a široké kulturní veřejnosti. Součástí knihy je bohatá obrazová dokumentace.
ISBN 978-80-7184-086-2
: Dějiny Univerzity Karlovy soubor
Praha, Karolinum 2009, brož., 0 str., 1. vydání, cena 800 Kč.
Čtyřsvazkové dílo vyšlo k 650.výročí založení Univerzity Karlovy a je určeno všem zájemcům o české kulturní a 
intelektuální dějiny. První svazek zachycuje období středověku a raného novověku od založení univerzity  do roku 
1622. Druhý díl, zahrnující především jezuitskou epochu, je doveden do roku 1802, kdy se univerzita stala státní 
institucí. Třetí díl je věnován dalším dějinám pražské univerzity až do vzniku Československé republiky. V tomto 
období se původní Karlo-Ferdinandova univerzita rozdělila na dvě vysoké školy - na českou a německou univerzitu.
 Poslední svazek přináší výklad o meziválečném vývoji obou univerzit, o proměnách Univerzity Karlovy po 2. sv.
 válce, a je doveden až do roku 1990. Každý svazek obsahuje bohatý obrazový materiál. Základní příručka 
historika.
ISBN 978-80-7184-539-3
Lábová, Alena - Láb, Filip: Soumrak fotožurnalismu? Manipulace fotografií v digitální éře
Praha, Karolinum 2009, brož., 156 str., 1. vydání, cena 180 Kč.
Bohatě dokumentovaná kniha zachycuje novinářskou fotografii po dvou desetiletích digitální nadvlády, kdy se 
situace okolo digitálního zobrazení ustálila a kdy je možné se s mírným odstupem ohlédnout zpět. Autoři popisují 
nejznámější případy fotografických podvodů klasického i digitálního věku, ukazují krajní možnosti nových 
technologií na příkladech ze současného umění pracujícího s mediálními obrazy, představují nově vznikající obor 
forenzní analýzy obrazu a postavu digitálního detektiva. Věnují se případovým studiím vybraných afér a skandálů 
způsobených publikováním manipulovaných nebo nepatřičně upravených fotografií v médiích. Závěrečná část 
práce je pak věnována normativním ustanovením jednotlivých médií a organizací a způsobům, jakým média 
přizpůsobila nové situaci své etické normy a kodexy.
ISBN 978-80-246-1647-6

Kavka, František: Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355-1378).- soubor
Praha, Karolinum 2009, brož., 0 str., 1. vydání, cena 200 Kč.
Dvousvazkové dílo o zakladateli pražské univerzity, císaři Karlu IV., je dokončením Šustovy monografie o 
největším českém panovníkovi středověku. Věnuje se všem aspektům Karlovy vlády, včetně dějin vzdělanosti na 
pražském dvoře a historii pražské univerzity. Zvláště se zabývá politickými dějinami karlovského období, které 
zasazuje do kontextu lucemburské evropské politiky. První svazek popisuje historické události od Karlovy císařské
 korunovace v roce 1355 do roku 1364, druhý svazek popisuje historické události od roku 1364 do smrti Karla IV. 
v roce 1378.
Základní monografie.
ISBN 978-80-7066-760-6
Blažek, Vladimír - Trnka, Radek: Lidský obličej. Vnímání tváře z pohledu kognitivních, 
behaviorálních a sociálních věd
Praha, Karolinum 2009, brož., 290 str., Dotisk 1. (1.) vydání, cena 280 Kč.
ISBN 978-80-246-1556-1

