Tato nabídka je předposlední. Předpokládám, že se mi konečně podaří uvést do provozu e-shop na adrese www.eukleides.cz
Pak pošlu e-mail s výzvou, abyste s, pokud máte zájem, zaregistrovali na tomto e-shopu, abych Vám mohl posílat e-maily s novinkami. Nepředpokládám, že bych je posílal častěji, než 1x za měsíc
Pokud víte o někom, kdo by mohl mít zájem, o některé knihy, které jsem vydal, nabízím, nebo připravuji, tak ho prosím informujte zasláním kopie e-mailu s tímto a dalšími soubory. Pokud jste zaměstnanec školy nebo knihovny, take ev. pošlete tento e-mail Vašim kolegům


Pokud nyní objednáte, tak poštovné je cca 45 Kč, při objednávce většího počtu knih je poštovné cca 65 Kč. Při objednávce knih vyšší než 1400 Kč, neúčtuji poštovné. Na objednávky čekám cca 14 dnů (ale objednávat můžete samozřejmě i později), potom bych vše chtěl vyřešit. Někteří se přesvědčili, že mi to někdy trvá déle.

Cca 4. 5. 2011 (středa) pojedu do Olomouce,  tak bych nějaké knihy mohl přivézt. 21. 5. (bohužel sobota) jedu s největší pravděpodobností do Prahy, mohl bych tedy popř. přivézt knihy do Prahy. V blízké době chci jet do Prahy a pokud jste ze Slovenska, tak pravděpodobně cca 5. 5. 2011 pojedu do Uherského Hradiště, tak bych mohl zajet na Slovensko a poslat knihy ze Slovenska

	STÁLE POSKYTUJI NÁHRADNÍ PLNĚNÍ.
Připravované tituly: 
markýz l’Hospital: Analýza nekonečně malých veličin (překlad první světové učebnice diferenciálního a integrálního počtu). Brzo budu vědět, zda je šance na nějaký příspěvek, který by pomohl dosáhnout výhodnější ceny a event. Jazykové a odborné korektury. Je třeba ještě nakreslit cca 150 obr.
Johannes Kepler: Nové stereometrické výpočty vinných sudů. ¨
Keplerova kniha o výpočtu objemu  vinných sudů, tedy rotačních sudů. Jde tedy o příspěvek ke zformování dif. a a int. počtu před Newtonem a Leibnizem. Zbývá porovnat překlad s německým vydáním. Je třeba ještě nakreslit cca 30 obr. Chtěl bych ještě přeložit komentář o tom, jak to Kepler vlastně počítal
 
Kratší texty: 

N. I. Lobačevskij: Геометрические исследования по теории паралельных линий. Přeloženo, provedena sazba, nakresleny obrázky. Protože jsem překlad dostal zaplacn, chtěl bych počkat, až to ta univerzittia vydá sama.
B. Riemann: O počtu prvočísel, menších než zadaná veličina. Přeloženo nezávisle na sobě z němčiny a ruštiny.
J. Bolyai: Appendix. Teorie prostoru. Vedle Lobačevského spisů nezávisle ještě na Gaussovi založil J. Bolyai neeukleidovskou geometrii. Zbývá nakreslit obrázky. Chtěl bych ještě přložit část korespondence mezi J. a F. Bolyiem  a Gaussem
E. Galois. Přeložena část textu jeho první práce věnované řetězovým zlomkům.
Leonardo Pisanský Fibonacci. Liber Abacci. Přeloženo první několik stran
Isaac Newton: Matematické principy přírodní filozofie. Přeložena cca 1/3 textu. Chtěl bych ještě porovnat s americkým vydáním z roku 1999
Cavalieri: Geometrie vyložená… chtěl bych přeložit pár stran, které bych chtěl popř. připojit k textu Keplera.


Nabízené knihy, další soubory s nabízenými knihami najdete na www.mathpublishing.eu v podoběš souborů DOC, RTF, PDF
V nejbližší době doufám najdete nabídku knih na e-shopu www.eukleides.cz


Nabízené knihy


V nejbližší době vyjdou rozsáhlé anglicko-české, německo-české a francouzsko-české matematické slovníky, informaci pošlu adresně těm, kteří rychle požádají o tuto informaci, v okamžiku vydání




Descartes: GEOMETRIE
Geometrie
Descartes, R.
Cena: 328Kč 
Stran: 272
Vazba: pevná vazba
Formát: 130x200 mm
Rok vydání: 2011. 	


Součástí Descartovy Rozpravy o metodě byly tři „eseje“, které ilustrovaly Descartovu metodu. Jedním z nich je slavná Geometrie,základní dílo novověké matematiky, první revoluce od vzniku řecké geometrie. Český překlad J. Fialy je pořízen podle původního francouzského znění a doprovází jej faksimile prvního latinského překladu podle vydání z roku 1683. Přeložil J. Fiala.

Vybrané texty Henri Poincarého ČAS – PROSTOR – ČÍSLO
V překladu doc. Jiřího Fialy,
Vyjde cca 3. 5. 2011, PDF soubor s informacemi najdete na mých webových stránkách
www.mathpublishing.eu
cca 220 str., cca 200 Kč




Sborník z konference
JAK PŘIPRAVIT UČITELE MATEMATIKY
Cca 315 Kč, PDF soubor najdete na mých webových stránkách
www.mathpublishing.eu





ZÁKLADY. KNIHY VII-IX - Eukleides
Komentované  Petrem Vopěnkou. 

.

191  __  stran

20×13 __ cm

česky

brožovaná s přebalem

Vyšlo v počtu 250 ks

215 __ Kč

.

Popis knihy:

Třetí díl postupně vydávaného nejzásadnějšího díla evropské vzdělanosti; nejvydávanější knihy všech dob hned po Bibli. Kniha přináší zejména úvodní pojednání Petra Vopěnky Pojednání o přirozených číslech a dále jím přepracované znění aritmetických knih Euklidových. V druhé polovině přináší kniha vlastní autentické znění původního překladu všech třech obsažených knih. Z nich je pak patrné, jak se i základy aritmetiky předváděly geometricky. Tvrzení jsou zde stále odvozována ze základních axiomů a postulátů. Pro tuto svoji deduktivní metodu se dílo stalo vzorem pro všechny budoucí exaktní vědy.


Sedmá kniha je teorií čísel a osmá je jejím složitějším pokračováním. Devátá kniha je zaměřena na prvočísla a obsahuje i tvrzení o nekonečném počtu prvočísel. Matematicky lze vymezit obsah této publikace výčtem pojmů: číslo, součin, mocnina, prvočíslo, společný násobek, společný dělitel, úměrnost, poměr, sudé a liché číslo.


K dispozici je i 1. a 2. část Eukleidových Základů


	
Rané texty o hudbě a řeči
Nietzsche, F.
Cena: 198Kč 
Stran: 172
Vazba: brožovaná
Formát: 130x202 mm
Rok vydání: 2011. 	


Výbor z nejranějšího období tvorby F. Nietzscheho představuje nepublikované texty a náčrty, které většinou zůstávají ve stínu autorovy prvotiny Zrození tragédie, ačkoli je možné v nich již číst zlom, který vyvrcholí spiskem O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním. Tématickým ohniskem těchto textů, které ve většině případů spisku O pravdě a lži těsně předcházejí, je figurativní charakter řeči a meze její symbolické funkce, které jsou promýšleny v souvislosti se vztahem řeči k hudbě.


Úvod do kritiky soudnosti
Kant, I.
Vazba: brožovaná
Formát: 130x200 mm
Rok vydání: 2011. 	


Jedná se o první verzi úvodu do kritiky soudnosti z r. 1790, která nikdy za Kantova života nevyšla. Utor se v ní opírá o analýzu soudnosti a odhaluje její specifické apriorní normativity, jež identifikuje v principu účelnosti. První verze úvodu na rozdíl od verze napsané pro druhé vydání třetí kritiky v r. 1793 navíc tematizuje specificky filosofickou problematiku, totiž problém filosofie jako systému. Asi 80 stran.




Renesanční filosofie
Hankins, J. (vyd.)
Cena: 598Kč
Stran: 548
Vazba: pevná vazba
Formát: 135x205 mm
Rok vydání: 2011. 	


Filosofie 14. až 16. století je často nahlížena jako přechod mezi středověkou a moderní filosofií. Autoři tohoto svazku zdůrazňují jak kontinuitu se scholastickou filosofií, tak význam renesančního myšlení pro vznik modernity. Jednotlivé příspěvky z pera známých odborníků jsou zaměřeny tematicky, přinášejí však zároveň portréty nejvýznamnějších renesančních filosofů od Mikuláše Kusánského až po Giordana Bruna.




Karel Chobot, Dějiny hmyzu v obrazech dějiny obrazu hmyzu. Historie a vývoj zobrazování hmyzu a ilustrace v entomologii

Brožovaná, 412 stran, 28 stran barevných příloh
cena 399,- Kč

Hmyz člověka odedávna fascinoval, škodil mu i prospíval, používal a stále se používá jako lék, jed i potrava, hraje proto nezastupitelnou roli i v mnoha mýtech a symbolech. Na ztvárnění mnoha zástupců hmyzu narážíme od dob nejstarších civilizací až po současnost. Díky rozmanitým vztahům k hmyzu pak vznikla i etymologie, věda o hmyzu, která jeho zobrazování dále rozvíjela a podporovala. Publikace podrobně provádí nejen spletitými dějinami zobrazování hmyzu, ale navíc představuje i dějiny hmyzu v obrazech. Kniha vybízí k nahlédnutí do proměn ilustrací hmyzu v entomologických dílech, a odráží tak i vývoj entomologie samotné. Dílo může navíc posloužit nejen coby průvodce po celém vývoji znázorňování hmyzu, ale také nám pomůže zorientovat se v případě, že na mnoha výtvarných dílech možná trochu nečekaně objevíme drobný hmyzí detail. Nezanedbatelnou součástí publikace je bohatá obrazová příloha, jež všechny popisované jevy názorně dokládá



.
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM (CSR) - L. Kuldová

Etické podnikání a sociální odpovědnost v praxi
	vydání,  2010



193 stran

156 x 216 mm

česky   /anglické resume/

brožovaná

222 Kč


.Popis knihy:

P o d t i t u l :

Etické podnikání a sociální odpovědnost v praxi

Publikace se věnuje aktuálnímu tématu současné doby - společenské odpovědnosti firem (CSR). Ve čtivé formě seznamuje s jejími teoretickými základy a přináší i pohled na aplikace v praxi formou případových studií na konci knihy.

Text knihy čtenáře podrobně seznámí s implementací CSR do strategie firmy, jednotlivými pilíři společensky odpovědného podnikání, řeší problematiku rovných příležitostí, outplacementu, sociálního marketingu, Fair Trade i hodnocení a reportování CSR. Autorka se zamýšlí i nad kritikou tohoto konceptu a budoucím vývojem CSR. Nadto se v textu dočteme nejen i o odpovědném podnikání jako celku a obecněji odpovědném chování organizací, etikou v podnikání a korupci.

Kniha je určena široké i odborné veřejnosti, komerční i veřejné správě a zejména manažerům společností, které chtějí naplnit koncept společenské odpovědnosti.


Aritmetický a algebraický traktát (2.vyd.)
Al Chvárizmí
Doporučená cena:	230 Kč

Aritmetický a algebraický traktát (2.vyd.) - anotace
Významný text pro formování evropské kultury a civilizace, který nebyl nikdy doposud přeložen. Dva útlé, ale o to významnější traktáty, kterými vstoupily základy celé matematiky kalkulací (sčítání, odečítání, násobení, dělení a v druhém případě řešení základních typů rovnic) do Evropy, až se staly náplní dnešního učiva základního školství. Provádění těchto operací je popsáno formou, kterou označujeme jako ALGORITMUS, což je odvozenina ze jména autora. Al Chvárizmí byl arabský matematik, který podle indických textů sepsal toto dílo; jeho jméno pak znělo v latinském přepisu: Algorismi. Oba dva traktáty bohatě komentoval a velmi podrobně uvedl přední český matematik – Petr Vopěnka.

Aritmetický a algebraický traktát (2.vyd.)
Formát: 214 stran, 20x13cm, česky, brožovaná vazba
 Rok vydání: 2010 (2. vydání)




V.A. Nikiforovskij: Cesta k integrálu

Historie určitého integrálu od Archiméda k Riemanna, tedy od antiky do 19. stol. Na životě a díle předních matematiků. Kniha srovnatelného rozsahu a pojetí v češtině neexistuje. Osudy a dílo Archiméda, Pascala, Fermata, Keplera, Cavalieriho, Torricelliho, Robervala, Descarta, Barrowa, Wallise, Newtona, Leibnize, Eulera, Bernoulliů, Cauchy a Riemanna.
Jedna ze základních myšlenek matematiky – myšlenka integrálu – se zrodila v hlubokém dávnověku a získala počátek v díle Archiméda. Zdokonalovala se v následujících dobách a svým obsahem obohatila současnou matematiku,. V knize se zkoumá rozvoj pojmu integrálu od Archiméda k Riemannovi a Cauchymu. Je určena čtenářům, kteří se zajímají o matematiku a její historii.
 cca 200 str. B5, váz. 350 Kč

H.N. Jahnke: Historie matematické analýzy

Historie matematické analýzy od antiky do konce 19. stol. 13 kapitol, 13 předních autorů, světových historiků matematiky, cca 278 str. A4, drobným písmem. Vyšlo v SRN a USA, nyní v češtině. Historie matematické analýzy na životě a díle předních světových matematiků. Podobných knih ve světové literatuře zřejmě mnoho není, v češtině docela určitě ne
Tato kniha popisuje konceptuální rozvoj analýzy od antiky do konce 19. století. Teoretické procesy jsou uvažovány stejně jako vliv aplikovaných problémů a životopisných a filozofických profilů. Kniha má 13 kapitol, každá je psána předním odborníkem v historii matematiky. Prvních deset kapitol vypráví příběh v jeho časové posloupnosti, kdežto poslední tři kapitoly dávají přehledy historie diferenciálních rovnic, variačního kalkulu a funkcionální analýzy. Zvláštní vlastností knihy jsou oddělené kapitoly o rozvoji teorie komplexních funkcí v 19. stol. A dvě kapitoly o vlivu fyziky na analýzu. Jedna je o počátcích analytické mechaniky a druhá zpracovává problémy okrajové úlohy matematické fyziky (zvláště teorie potenciálů) v 19. stol. Autoři prezentují historii analýzy co  nejblíže k historickým pramenům, jak je to možné z hlediska čtivosti. Kniha zahrnuje obsáhlé životopisy, poskytuje užitečné seznamy originální literatury. Matematické příklady jsou pečlivě zvoleny, tak že čtenáři se skromným matematickým profilem je mohou sledovat. 
Obsah: Antika, Předchůdci derivování a integrování, Newtonova metoda a Leibnizův kalkul, Algebraická analýza v 19. stol. Vznik analytické mechaniky v 18. stol. Založení analýzy v 19. stol. Zpřesňování analýzy v 19. stol.  Okrajová úloha matematické fyziky, teorie komplexních funkcí 1780-1900. Teorie míry a integrace od Riemanna k Lebesgueovi, Konec vědy kvantit, základy analýzy 1860-1910. Diferenciální rovnice: historický přehled asi do roku 1900. Variační počet: historický přehled. Vznik funkcionální analýzy
Thomas Archibald, Umberto Bottazzini. Craig Fraser, Niccolo Guicciardini, Thomas Hochkirchen, Hans  Niels Jahnke, Jesper Luetzen, Jan van Maanen, Marco Panza, Reinhard Siegmund-Schultze, Ruediger Thiele
 brož. 746 Kč



Peter Zamarovský: Proč je v noci tma?

V knize je unikátním způsobem řešena důležitá astronomická
otázka na pozadí historických a filosofických souvislostí.

cena 300,-  Kč / 

Základní informace:

Otázka „Proč je v noci tma?“ vypadá na první pohled banálně až hloupě. Ve skutečnosti jde o mimořádně plodnou otázku, kterou si kladli nejzvídavější duchové již od počátku novověku, a to nejenom hvězdáři, kterým to nejvíc přísluší, ale také fyzikové, filosofové a dokonce i básníci.

Jiří Grygar

formát: 192 stran, černobílá grafika, pevná vazba, 130×200 mm
vydání: první, 2011
předmluva: Jiří Grygar
odborná recenze: Petr Kulhánek

Předmluva
Slovo autora

Záhadná samozřejmost
Miliardy cizích sluncí, aneb proč by v noci tma být neměla
Proč v noci tma je
Kosmos, mýtus a logos
Paradoxy kolem paradoxu temné oblohy
Konec věčného vesmíru
Paradox konečně vyřešen?

Aktéři našeho příběhu

Literatura
Rejstřík věcný
Rejstřík osob





Petr Kulhánek: Úvod do teorie plazmatu

Učebnice teorie plazmatu určená pro vysokoškoláky matematicko-fyzikálního zaměření a odborníky z oboru.
pohyby částic – statistický přístup – magnetohydrodynamika – vlny - nestability – numerické metody
cena 300 Kč / €12 

Základní informace:

formát: 384 stran, černobílá grafika, pevná vazba, 165×235 mm
vydání: první, 2011
odborná recenze: Doc. Ing. R. Novák, DrSc., RNDr. D. Břeň, Ph.D.

Obsah
Ukázka – pohyby částic
Ukázka – statistika
Ukázka – magnetohydrodynamika
Ukázka – vlny
Ukázka – nestability
Ukázka – numerické metody
Ukázka – rejstřík osobností

Astronomie a fyzika – nové obzory
knížka, kterou jsme pro Vás připravili
cena 299 Kč / €12

Astronomie a fyzika – dvě prolínající se vědní disciplíny, jejichž nové poznatky jsou odrazem lidského chápání světa. V knížce, kterou jsme pro Vás připravili, se formou krátkých článků dočtete o blízkém i vzdáleném vesmíru, o nových technologiích, biofyzice i dalších souvisejících oborech. Základem článků jsou nejúspěšnější bulletiny z  posledních tří let, které vycházely na serveru Aldebaran. Články jsou doplněny nejnovějšími informacemi, velkým množstvím obrázků, schémat a tabulek. V bočních sloupcích najdete doplňující informace a na konci každé kapitoly je zařazeno malé překvapení. Knížka nijak nenavazuje na předchozí tituly téže řady (Astronomie a fyzika na přelomu tisíciletí a Letem světem). Hezkou četbu!

formát: 224 stran, barevná křída, pevná vazba, 200×210 mm
vydání: první, 2010

I. BLÍZKÝ VESMÍR
Ohřev sluneční korony
Odyseus již napotřetí Slunce obkružuje
Objevy zcela nových pohybů iontů v magnetosféře
Červené přízraky, elfové a pozemské gama záblesky
Magnetosféra Země vydává svá tajemství
Statický náboj na Měsíci se mění po 18 letech
Třicetiletá pouť vesmírem stále pokračuje
Model planetární migrace
Země se vzdaluje od Slunce
Epsilon Eridani je mladší verzí sluneční soustavy
Bonus: Starověká astronomie

II. VZDÁLENÝ VESMÍR
Mají hvězdy počasí
Vznik velmi hmotných hvězd
Objev další relativistické laboratoře ve vesmíru
Alfvénovy vlny a vysoké energie v kosmickém záření
Mléčná dráha je jen dvojramenná
Tanec černých děr
Galaktické pronikání v Panně
Aktivní jádra galaxií
Majú čierne diery hornú hranicu svojej hmotnosti?
Temná hmota a projekt COSMOS
Bonus: Hubbleův vesmírný dalekohled

III. PŘÍSTROJE A SONDY
Mise STEREO – prostorové sledování kosmického počasí
LABOCA otevírá nové okno do vesmíru
Detektory temné hmoty
ANTARES – největší podmořský detektor neutrin
Lasery na báze voľných elektrónov
Zobrazování malých objektů rentgenovým laserem
FAIR – urychlovač pro výzkum atomových jader
Miniaturní černé díry na urychlovači LHC
Mezinárodní lineární kolider
První plovoucí jaderná elektrárna je na cestě
Laser HiPER – další šance, jak získat fúzní energii
Bonus: ISS – Mezinárodní vesmírná stanice

IV. NOVÉ TECHNOLOGIE
Zlaté nanohvězdičky
Nanovodiče
Metamateriály v infračervené oblasti
Hyperčočky
Spinom spínané svetlo
Zajímavé vlastnosti uhlíku
Grafen – materiál, kde elektrony ztrácejí hmotnost
Organické polymery jako zdroj energie
Ferokapalinová zrcadla
Umíme nedestruktivně detekovat jednotlivé fotony?
Bonus: Astronomická observatoř v Ondřejově

V. BIOFYZIKA
Baktéria prežívajúca rádioaktívne žiarenie
Digitálna evolúcia
Dvadsať rokov trvajúca evolúcia
Živá hmota ve vesmíru
Bakteriofág M13 v nanotechnológiách
Konec druhohorních potvor
Bonus: Historie kilogramu – minulost a budoucnost



Vladimír Pistorius: Jak se dělá kniha
Příručka pro nakladatele

Třetí doplněné a přepracované vydání

 


Třetí vydání úspěšné příručky pro nakladatele. Kniha poskytuje obsáhlý přehled informací potřebných při vydávání knih a může sloužit jako referenční příručka pro nakladatelské pracovníky i jako základní zdroj odborných údajů pro každého, kdo s vydáváním knih začíná, nebo kdo se jen prostě zajímá o knižní. Nové vydání je oproti předchozímu (2005) výrazně přepracované. Jednak zachycuje změny, které se v legislativě i na českém knižním trhu udály během posledních šesti let (změny autorského zákona, růst DPH, doplnění přehledných časových řad), kromě toho také reflektuje technologické změny, které v poslední době přinesl technologický vývoj (práce s elektronickými obrázky, digitální tisk, příprava tiskových forem metodou CTP atd.).

Kniha je rozdělena do jedenácti kapitol: Knižní trh – Základní technické pojmy (papír, formáty, vazba, ISBN, tematické skupiny, ofsetový tisk, obrázky) – Typografické minimum (písmo, písmová osnova, typografie odstavce a stránky) – Redakční praxe (korektury, meření rukopisu, bibliografické odkazy, rejstříky, dělení slov, práce s obrázky, tabulkami a grafy, spolupráce s typografem) – Provoz nakladatelství – Ekonomika titulu (cena knihy, struktura nákladů, nakladatelské riziko, dotiskování, příklady kalkulací) – Ekonomika podniku – Knihy a právní řád (Autorský zákon, licenční smlouva, kolektivní správa práv, Zákon o neperiodických publikacích, povinné výtisky a nabídková povinnost) – Počítače v nakladatelství – Elektronické knihy a knihy papírové. Je vybavena více než stovkou obrázků, grafů a tabulek, rejstříkem a přílohou se vzorky různých papírů.
145×205 mm, asi 280 str., vázané

cena asi 329 Kč, vyjde v dubnu 2011



Dagmar Magincová – Příručka nakladatelského redaktora

Brož. 133x147 mm, 144 stran
cena 139,- Kč

První příručka určená nakladatelským redaktorům obsahuje manuál redakční práce, typografické minimum pro redaktory, stručnou historii oborů vztahujících se ke knize a přehled základní literatury.



Johannes Kepler: Sen neboli Měsíční astronomie,  152 str., cena 200 Kč


čeští čtenáři mají unikátní možnost seznámit se s původním dílem astronoma světového významu Johanna (Jana) Keplera. Na grantu se podílí šest zemí, pečujících o odkaz pěti astronomů a vědců. Jejichž dílo pomáhalo vytvořit moderní pohled na svět: Mikuláše Koperníka (Polsko), Tychona Brahe (Švédsko, Dánsko), Johanna Keplera (Česká republika), Galileo Galilea (Itálie) a Isaaca Newtona (Velká Británie). 
Jan Kepler, vědec významný pro Česko tím, že působil v letech 1600-1612 na dvoře Rudolfa II. v Praze, zasáhl nejen do historie astronomie. Do Prahy přijel na pozvání Tycha de Brahe Někdy bývá Kepler mylně označován za žáka Tychona de Brahe. Byl spíše jeho spolupracovníkem a pokračovatelem v díle císařského astronoma Rudolfa II. Na základě výpočtu de Brahe a své vlastní činnosti objevil zákony pohybu planet, které známe jako Keplerovy zákony, které zveřejnil v roce 1609 ve spise Astronomia nova (Nová astronomie) Kepler však zasáhl např. do historie pojmu určitého integrálu, což je pro mě jako matematika velmi zajímavé


Sen“ vyšel poprvé až čtyři roky po autorově smrti, v roce 1634, ve slezské Zaháni a ve Frankfurtu nad Mohanem, péčí Keplerova syna Ludwiga, který získal pro vydání pomoc a finanční podporu hesenského lankraběte Filipa. Tomuto šlechtici je dedikována předmluva Ludwiga Keplera. 
 Kniha se čte obtížně, protože vlastní vyprávění je jen částí knihy. Součástí jsou poznámky Keplera a poznámky překladatele, které vysvětlují záměr autora a historické okolnosti vzniku díla. Poznámky tvoří ¾ textu a objasňují narážky a do alegorie zahalené myšlenky. Kepler na poznámkách pracoval až s jistým odstupem po napsání jádra textu, po roce 1621, kdy již nebyla naživu jeho matka a nemohl ji tak již ublížit. Jádro textu však napsal v Praze v letech 1608-1609. Knihu napsal Kepler, aby se pomstil svým odpůrcům a těm, kteří obvinili jeho matku Kateřinu z čarodějnictví. Matka byla bylinkářka a syn ji úspěšně obhájil a dosáhl jejího propuštění. Trestem pro žalobce byl fakt, že museli zaplatit soudní náklady. Keplerův osud je dramatický, své působiště ve Štýrském Hradci musel opustit po vítězství protireformace, i když nějakou dobu byl tolerován. Pak zakotvil v Praze. Císař však platil liknavě, tak si musel přivydělávat astrologii, což bylo v jeho době běžné. Odkazy na těžký život umístil do Snu. 
Součástí knihy je doslov překladatelů, který má 42 stran. Z něj se čtenář dozví řadu informací. Např. to, že o sepsání Snu uvažoval Kepler 40 let. Dále doslov obsahuje důležitou informaci o Keplerově raném díle „Tübbingenské teze“. Tato práce z období Keplerova studia na univerzitě v „Tübbingenu vycházela z Koperníkova učení. Později se ztratila a jediným zdrojem informací o ní je právě „Sen“ 
O čem je „Sen“? 
Jedné noci se Keplerovi zdál sen, v němž se mu zjevil chlapec Duracotus, který má zjevně některé rysy Keplera. Duracotova matka Fioxhilda, měla zase mnoho společného s Keplerovou matkou Kateřinou. Fioxhilda sbírala bylinky a ztělesnělovala lidovou moudrost. Jednou se Fioxhilda rozzlobila na syna, který rozvázal balíčky, které Fioxhilda prodávala námořníkům. Fioxhilda proto syna Duracota prodala lodníkům, kteří ho dopravili na ostrov Hven, kde pobýval Tycho de Brahe.. Duracotus pak strávil s Tycho de Brahem pět let, jako jeho žák. Pak se vrátil na rodný Island, kde se setkal s matkou., která poslouchala synovo vyprávění o tom, co se naučil z astronomie. Matka mu pak předala své zkušenosti, především přivolala démona z Lévanie (Měsíce), který popisuje svou cestu na Měsíc, gravitační teorii, stav beztíže, atd. Kepler pak detailně popisuje astronomii z pohledu pozorovatel na Měsíci. Popis je v duchu Koperníkova heliocentrického učení. Tento popis je pak jádrem „Snu“ 



Jaroslav Folta: Vývoj výpočetní techniky, brož., 128 str., 220 Kč

Jaroslav Folta, je přední historik exaktních věd, O historii výpočetní techniky se zajímá od 70. let. Od té dob shromažďoval materiály pro tuto knihu. Kniha má 10 kapitol, doslov, seznam literatury a jmenný rejstřík. Kniha je to stručná, ale obsahuje informace o vývoji výpočetní techniky v celé řadě zemí. Začíná manuálními počítadly, vrubovkami a abaky a pokračuje Pascalem, Schickardem, Babbagem aj. 
Nechybí zmínka o historii v našich zemích a zásluhy Antonína Svobody na vývoji a některé přínosy i pro celosvětový vývoj. Bohužel Svoboda a celá řada jeho spolupracovníků emigrovala na Západ a tam pokračovala ve své práci. Z knihy se také čtenář dozví, že neúspěšný kandidát na funkci českého prezidenta, Jan Sokol, kterého veřejnost zná jako politika, bývalého ministra školství a filozofa, který je však původním povoláním matematik, se podílel na vývoji jednoho operačního systému pro počítač vyvíjený v Československu. 
O vývoji ve Spojených státech (John von Neumann aj.) a Británii (Alan Turing aj.) je širší odborná veřejnost dobře informovaná a zná určitě také jméno Zuseho, průkopníka z Německa. O vývoji v některých zemích (Francie, Rakousko, Švýcarsko, severské země, Sovětský svaz, Německo, Čína, Japonsko) o němž se také zmiňuje autor této knihy, se toho u nás většinou příliš mnoho neuvádí. Seznam literatury je stručný, autor se zmiňuje i o webových zdrojích, ale neuvádí je, což je škoda. Pro většinu čtenářů, zájemců o výpočetní techniku a její historii je rovněž škoda, že kniha není v běžném prodeji a tak se o ní dozví jen část veřejnosti . 
V knize je mnoho obrázků a diagramů a tabulek a portrétů tvůrců výpočetní techniky. Bohužel kniha je černobílá a tak nejsou obrázky příliš kvalitní. V roce 2007 se v celé řadě médií objevila zpráva o mechanickém počítači, pocházejícím z Antiky, který byl vyloven lovci mořských hub roku 1900 v antickém vraku lodi u ostrova Antikythéry a který zřejmě pocházel z doby kolem roku 80 př.n.l. Sloužil zřejmě astronomickým výpočtům a podle názoru odborníků předběhl dobu až o 18 stol. Článek o něm vyšel již roku 1959 v Scientific American a na přelomu listopadu a prosince 2006 se o něm konala vědecká konference vAténách. Více viz Injournal (příloha Hospodářských novin) 2. ledna 2007, str. 10-11. 






Albert Einstein: Teorie relativity. 210 str. Cena 220 Kč, 
Knih o Albertu Einsteinovi u příležitosti 100. výročí objevu speciální teorie relativity vyšla u nás celá řada. Tato kniha je však přímo od tohoto vynikajícího vědce. Je to jeho jediná populární kniha o jeho teorii. Vyšla u nás poprvé v roce 1923 a toto je reprint tohoto vydání. Kniha vychází s předmluvou Einsteina k prvnímu českému vydání v němčině a češtině. První část knihy napsal český fyzik a odborník na teorii relativity Jan Novotný a popisuje život Einsteina a historii jeho objevu v tehdejším kontextu a podíl jiných vědců Lorentze, Minkowského, Poincarého a Hilberta. Druhá část knihy je pak populární výklad relativity. Pokud však chcete výkladu rozumět, musíte být minimálně absolvent středoškolského kurzu fyziky. Einsteinův výklad neobsahuje prakticky žádný matematický aparát, pouze vzorce Lorentzových transformací. Přes snahu o maximální srozumitelnost to však není jednoduché čtení. Součástí knihy jsou dodatky, obsahující odvození Lorentzových transformací a Einsteinovy poznámky z pozdějších let. Tuto část knihy, která nebyla součástí původního českého vydání, přeložil Jan Novotný. Nakladatel použil tam, kde to bylo možné, původní český překlad z roku 1923 a provedl jen několik dílčích změn v pravopisu. Škoda, že do knihy nebyly zařazeny žádné fotografie např. vztahujících se k působení Einsteina v Praze. 
Kniha ukazuje, že Einstein dbal na prezentaci svých objevů odborné i laické veřejnosti a dokázal pracovat s médii, což se podílelo na rozšíření jeho objevu a jeho popularitě. Je určitě dobře, že se podařilo vydat tuto knihu, odborná veřejnost by určitě uvítala vydání i odborných prací např. formou sebraných spisů, to je však v našich poměrech malého počtu potenciálních zájemců zřejmě nesplnitelné. 


CO JE ŽIVOT? DUCH A HMOTA. K MÉMU ŽIVOTU
SCHRŐDINGER, Erwin
cena  220 Kč
počet stran: 254

    Kniha nositele Nobelovy ceny patří k významným vědeckým dílům 20. století. Od svého prvního vydání v r. 1944 je neustále vydávána. První české vydání knihy "Co je život?" vychází společně s mimořádným dílem "Duch a hmota". Součástí publikace jsou také autobiografické črty, ve kterých autor předkládá fascinující popis svého života a své vědecké práce. "Klasické dílo Co je život?, které patří ? jak to nyní vidím ? nepochybně mezi nejvlivnější vědecké spisy tohoto století. Představuje působivý pokus pochopit některé z podstatných záhad života, pokus fyzika, jehož vlastní hluboké jasnozřivé poznatky se tolik zasloužily o změnu našeho chápání světa. Kniha je psána přes svůj interdisciplinární záběr, v tehdejší době neobvyklý, se sympatickou, a zároveň s odzbrojující skromností, na úrovni, která ji zpřístupňuje i neodborníkům a mládeži s aspiracemi na povolání vědce. Přitom však zároveň i mnozí vědci, jako J. B. S. Haldane a Francis Crick, kteří obohatili biologii o zásadní díla, popravdě přiznali, že je značně ovlivnily dalekosáhlé ideje (byť s nimi ne vždy plně souhlasí), které předkládá tento zcela originálně uvažující, hluboce přemýšlivý fyzik. Podobně jako u mnohých děl, která měla neobyčejně velký vliv na lidské myšlení, ukazuje se i zde, že jakmile jsou myšlenky jednou pochopeny, znějí jako téměř samozřejmá pravda; přesto jsou však znepokojivě stále ještě až příliš mnoha lidmi, kteří by měli být věcí lépe znalí, slepě ignorovány. Jak často ještě slyšíme, že kvantové efekty mají při studiu biologie jen malý význam, nebo dokonce, že jíme proto, abychom získali energii? To jen zdůrazňuje trvající význam, který pro nás Schrödingerovo dílo Co je život? dodnes má. Je opravdu proč je číst, a proč je číst opakovaně!" Z předmluvy Rogera Penrose Dotisk 1. vyd.


GÖDELŮV DŮKAZ
NAGEL, Ernest, NEWMAN, James R.
220 Kč
počet stran: 127

anotace: První český překlad popularizačního bestselleru Gödelova důkazu neúplnosti axiomatických systémů. Z anglického originálu Gödel´s Proof, Revised Edition, vydaného New York University Press v roce 2001. Pevná vazba s přebalem. I. svazek edice Qauntum. Čtivý a speciální symboliky prostý výklad hlavních myšlenek a důsledků Gödelova objevu. Dotisk 1. vydání

Jaroslav Folta: Dějiny matematiky I, 146 str., brož. 165 Kč

Jaroslav Folta je přední historik exaktních věd, O historii matematiky toho u nás mnoho nevychází. Na štěstí je řada knih v našich knihovnách také z minulých dob, hlavně od zahraničních autorů. Kniha Dějiny matematiky I je stručná, autor připravuje další dva díly. Zachycuje vývoj matematiky od prehistorických dob přes období antiky k dějinám matematiky v Orientu. Období antiky je pro Evropany relativně dobře známé z hodin dějepisu, horší je to samozřejmě právě, co se týká Orientu. Nevím, jak vypadá příprava matematiků a učitelů matematiky dnes, ale v naší době nebyly žádné  přednášky ani semináře zaměřené na historii matematiky. Určitě by to prospělo nejen studentům ale i historii matematiky a vědy 
	Autor čerpá z mnoha pramenů, někteří recenzenti kritizovali, že cituje a používá převážně prameny z bývalého Sovětského svazu. Myslím, že to je pro střední a starší generaci příznivců matematiky spíše výhodou, protože to jsou prameny dostupné v našich knihovnách, které byly dostupné i nejen pro knihovny, ale i pro individuální zájemce. (i dnes si je možno na Internetových obchodech: eastview.com, urss.ru, maik.rssi.ru  a naukaran.ru objednat). Samozřejmě dnes jsou dostupné i knihy ze Západu, které pro náš dříve tak dostupné nebyly. 
	Přes zajímavý obsah knihy považuji za nejcennější část knihy 2. kapitolu o metodice práce v dějinách matematiky (cca 20 str.). Autor zde uvádí rozsáhlý seznam starších i novějších pramenů  o historii matematiky, knih, encyklopedii, názvy časopisů,  Ušetří tak zájemcům mnoho práce spojené s jejich eventuálním vyhledáváním. Škoda, že neuvedl explicitně některé zdroje na Internetu. Ale alespoň uvádí knihu Poláčka  a Stellnera Internet nejen pro historiky.  


\


Dvanáct knih, které změnily svět
Bragg Melvyn


Dvanáct knih, které změnily svět
329 Kč

336Počet stran:

Vázaná bez přebalu Vazba:
130 x 200Rozměry:

Dvanáct knih, které změnily svět
Každý si v paměti uchováváme několik knih, které měnily náš život a ovlivnily náš pohled na sebe sama i na druhé. Také v paměti světa najdeme texty, jež zasáhly do osudů lidstva. Renomovaný britský spisovatel a novinář vybral dvanáct děl, která podle jeho názoru pootočila kolem dějin nejvíce. Tento výběr může na první pohled působit sporně - uvedení práce I. Newtona, díla W. Shakespeara, spisy Michaela Faradaye nebo text Magna charta vedle Pravidel fotbalové asociace? Každé dílo představuje významnou změnu ve společnosti, která ovlivnila i náš dnešní svět. Díla, která by neměla uniknout vaší pozornosti


Aristoteles christianus, Peripatetická tradice v latinském myšlení 10. a 11. století
Marek Otisk


218 stran
Formát:	170 x 240
Jazyk:	Česky
Vazba:	Pevná bez přebalu matná
Cena 	299,- Kč
	
Kniha se na vybraných tématech myšlení 10. a 11. století věnuje důležitosti peripatetické tradice v rámci tehdejšího (nejen) filosofického dialogu. Postupně se věnuje konceptu sedmi svobodných umění a snaze o začlenění filosofie do tohoto konceptu, otázce dělení věd (filosofie), rozvoji dialektiky (logiky) a užívání dialektických postupů v nejrůznějších oblastech lidských teoretických aktivit této doby, filosofii jazyka (sémantice), opětovně především se zřetelem na nepřehlédnutelnou roli Aristotelových spisů (především Kategorií, ale také důležitost díla O vyjadřování), sporu o univerzálie, především pak tzv. vokalismu, ovšem stranou pozornosti nezůstávají ani teologické přesahy raně nominalistických koncepcí, které vedly např. ke sporu o výklad trojjedinosti Boha. Na závěr je řešen problém, který je na jedné straně inspirován Aristotelovým pojednáním O vyjadřování, zároveň je v něm bytostně přítomná rovněž náboženská pravda – výklad omnipotence boží. S tímto tématem úzce souvisí úvahy o determinaci a svobody lidské vůle, budoucích náhodných a svobodných událostech, předvědění a předurčení, spravedlnosti a neměnnosti Boha atp.



PAPEŽOVO ĎÁBELSKÉ VĚDĚNÍ, VĚDA A FILOSOFIE V DOBĚ GERBERTA AURILLACU
Marek Otisk


Formát:	180 x 240
Jazyk:	Česky
Vazba:	Pevná s přebalem lesklá
Cena před slevou:	280,- Kč
	

Zevrubná studie se věnuje osobnosti Gerberta z Aurillacu, který pod jménem Silvestr II. zastával v letech 999–1003 papežský úřad. Tento učenec je již od přelomu 10. a 11. století nezřídka uváděn v souvislosti s ďábelskou pomocí, která mu umožnila získat neobvyklé vědění na poli sedmi svobodných umění i výrazně usměrnila jeho kariéru v církevní správě (opat v Bobbiu, arcibiskup v Remeši a Ravenně, papež).

   Kniha nabízí představení nejznámějších variant legend o jeho životní pouti, včetně pokusu o výklad téhož bez zmínek o aktivním ďáblově zásahu, a dále se podrobněji zabývá filosofií a vědou na přelomu prvního milénia, s hlavním důrazem na témata, jimž Gerbert věnoval pozornost nebo je s nimi tradičně spojován jeho věhlas (spor o rozdělení filosofie, disputace o predikaci, abakus a abacistické počtářské umění, astronomické pedagogické přístroje, uvedení astrolábu na latinský křesťanský Západ, horologium).



ASTRONOMIE V ANTICE


Formát:	170 x 230
Jazyk:	Česky
	290,- Kč
	
Kniha podává základní přehled o proměnách astronomie ve starověku od prvních pokusů o vysvětlení nebeských jevů až k rozvinuté matematické astronomii helénistické doby, která dokázala předpovídat polohy nebeských těles s udivující přesností. Práce se nesoustředí pouze na matematickou astronomii, ale věnuje se také kosmologickým koncepcím řecké filozofie a jejich důsledkům pro antropologii. Kromě toho objasňuje, jaké úkoly, funkce a metody byly astronomii v antice přisuzovány. Jen tak lze totiž pochopit, proč v té době nedošlo k takové události jako byla Koperníkova reforma astronomie.



Astronomie ve středověku
Daniel Špelda
254 stran
Formát:	170 x 235
Jazyk:	Česky
Vazba:	Brožovaná bez přebalu matná
Cena 350,- Kč
	
   Dějiny středověké astronomie od Daniela Špeldy jsou druhým dílem plánované trilogie o dějinách astronomických teorií od antiky po renezanci. Ve středověku se na rozdíl od antiky v mnoha ohledech výrazně proměnily role, cíle, účely i vlastní sebereflexe astronomických výzkumů, což na základě chronologického přehledu podává tato kniha. Čtenář se tak dozví detaily o patristické a raně středověké astronomii, astronomii v muslimském světa, raně, vrcholně i pozdně scholastické astronomii, včetně fundovaných základů kosmologické problematiky.




Astronomie Otázky a odpovědi pro zvídavé děti

64 stran
Formát:	200 x 291
Jazyk:	Česky
Vazba:	Pevná bez přebalu lesklá
199,- Kč
	

Kdo byl Johannes Kepler? Co je Velký třesk? Rotují galaxie? Co je to magnituda? Co je kvasar? Co je červený obr? V čem měříme vzdálenost hvězd? Co je Mléčná dráha? Co tvoří sluneční soustavu? Kolik energie Slunce vyprodukuje? Jak dlouho trvá jeden rok na Merkuru? Jak velké jsou krátery na Venuši? Má Měsíc atmosféru? Co způsobuje odliv a příliv?

   V této knížce, která je doplněna názornými barevnými ilustracemi, najdou vaše zvídavé děti odpovědi nejen na tyto, ale i mnoho dalších otázek týkajících se astronomie.



Druhy vědecké zkušenosti, Osobní pohled na hledání Boha a vesmírné inteligence
Carl Sagan

224 stran
Formát:	160 x 215
Jazyk:	Česky
Vazba:	Pevná bez přebalu matná

Cena 299,- Kč
	
Slavný americký astrofyzik - profesor astronomie a vesmírných věd Carl Sagan (1934-1996), hrál zásadní roli v americkém vesmírném programu. V této sérii přednášek, zaznamenaných z pozůstalosti, se zamýšlí nad existencí mimozemského inteligentního života i nad původem vzniku života obecně. Kniha je doprovázena unikátními fotografiemi vesmíru mimo jiné ze zdrojů NASA.



Scientifica
Allan R. Granville, David Ellyard
512 stran
Formát:	317 x 245
Jazyk:	Česky
Vazba:	Pevná bez přebalu lesklá
Cena1 390,- Kč


Věda je součástí reality našich životů a cestou k poznání všech Jak a Proč kolem nás. Není jen doménou bíle oděných badatelů v laboratořích -- věda především vysvětluje náš svět. Úžasné objevy dřívějších staletí jsou dnes běžnou náležitostí našich všedních dnů. Scientifica je průvodcem po základním vědeckém poznání světa fyziky, matematiky, chemie, astronomie, biologie, medicíny a geologie. Vypráví o myšlenkách a vynálezech, které připravovaly cestu moderním technologiím; věda nám umožnila zvednout hlavy od stop našich nohou v prachu až ke hvězdám





Deterministický chaos a podivná kinetika
Jiří a kol. Horák
168 stran
Formát:	156 x 232
Jazyk:	Česky
Vazba:	Pevná bez přebalu lesklá
Cena	195,- Kč

	
Hamiltonovská mechanika je zobecněním mechaniky Newtonovy. Je bezpochyby jedním z vrcholů toho, co člověk vytvořil, a vešla do obecného povědomí. Až do začátku dvacátého století byla považována sice za velkolepou stavbu, ale bez dalšího možného vývoje. V knize jsou uvedeny nejnovější výsledky studia týkající se tzv. podivné kinetiky, kterou lze považovat za zobecnění problematiky difúze. V aplikacích je uváděna astronomie, kde se zřejmě poprvé objevila souvislost mezi studovaným typem chaosu a problémem stability naší planetární soustavy a realita spojená s možným střetem Země s asteroidy a ohrožením života na naší planetě. Ve fyzice vysokoteplotního plazmatu pak jde o otázky přímo související s chováním plazmatu v termonukleárním reaktoru ITER i s konstrukcí samého reaktoru; ten bude zřejmě hrát klíčovou roli ve světové energetice. Kniha může zaujmout studenty matematicko-fyzikálního a technického zaměření, ale i všechny ty, kteří se zajímají o nově se rodící vědní obory s širší perspektivou.


Kniha o Chíramovi, Slobodomurárstvo, Venuša a tajný kľúč k životu Ježíša
Robert Lomas, Christopher Knight
544 stran
Formát:	150 x 210
Jazyk:	Slovensky
Vazba:	Pevná bez přebalu lesklá
Cena	442,- Kč

	
Kniha o Chíramovi Christophera Knighta a Roberta Lomasa, autorov Chíramovho kĺúča, Urielovho stroja a Druhého Mesiáša, je mimoriadnym príbehom o štrnásťročnom skúmaní pôvodu slobodomurárskych rituálov a snáh o odhalenie tajného učenia pochovaného pod Rosslynskou kaplnkou neďaleko Edinburgu. Autori o kaplnke tvrdia, že je najdôležitejším depozitárom Zvitkov od Mŕtveho mora, ktoré pravdepodobne obsahujú priame odkazy na mesiášsku osobnosť Ježiša Krista. Knight a Lomas nás vedú dejinami až ku kultúre prehistorickej Británie založenej na poznatkoch z astronómie a poukazujú na doteraz nepredpokladané súvislosti. Pátranie autorov sa končí udivujúcim odhalením týkajúcim sa koreňov kresťanstva, slobodomurárstva a vedy, keď všetko poznanie ovplyvňovala viera v záhadné kozmické javy, s ktorými sa spájali udalosti ako napríklad exodus z Egypta, nájdenie Šalamúnovho chrámu alebo objavenie Betlehémskej hviezdy. Táto kniha po prvýkrát odhaľuje, prečo sa v čase narodenia Ježiša Krista tak veľmi očakával príchod Mesiáša.
Druhá časť knihy prináša Slobodomurársky odkaz. Logickú líniu tohto testamentu, formou pripomínajúceho Bibliu, autori vyextrahovali z rituálov slobodomurárskych stupňov, ktoré považujú za najstaršiu ústne odovzdávanú tradíciu západného sveta.



Muž, který pohnul oblohou, Slavný Tycho de Brahé
Francesco Ongaro
306 stran
Formát:	150 x 210
Jazyk:	Česky
Vazba:	Pevná s přebalem matná
Cena	339,- Kč

	
Dánské království, 16. století. Jep ví, že k němu život nebude laskavý. Nikdy nebyl: ve vsi mu děti ubližují, dospělí se mu vyhýbají: nedůvěřují tomu mladíkovi malému jako dítě, který vidí věci ostatním skryté, bojí se jeho znetvoření. Pak jednoho zasněženého rána přiveze loď na ostrov vznešeného pána, nejslavnějšího astronoma Evropy. Jmenuje se Tycho Brahe. Král Bedřich II. mu dal v léno ostrov Hven, aby si tam mohl postavit observatoř. Všichni obyvatelé jsou mu povinni přispět svou prací: ten hrdý a náročný šlechtic je tu teď pánem. Jen hrbáč Jep se raduje z příjezdu přísného pána, který stále pozoruje noc; všude ho následuje a stane se jeho šaškem. Ve dne sbírá pod stolem zbytky jídla a baví hosty, v noci se s Tychonovým svolením učí číst a psát, studuje latinu, osvojuje si matematiku. Protože jedině při pozorování hvězd Jep zapomene na svůj odraz na hladině studny, na ženy, které nebude milovat, na děti, které nikdy nebude moci mít. Ale Historie se vysmívá lidským nadějím. Jednoho neblahého dne král zemře a hned je jasné, že Tycho u nového následníka upadl v nemilost... V moudré kombinaci prvků fikce a historické rekonstrukce Francesco Ongaro oživuje mimořádné a strašlivé století a jednu z jeho hlavních postav, bez níž by moderní astronomie nikdy nespatřila světlo světa

Nejrozsáhlejší historie vědecké disciplíny v českém jazyku, poslední 2 díly vyšly v nákladu jen 200 ks:





	
Fyzika v kulturních dějinách Evropy 
I starověk a středověk
Kraus
Cena: 	 250,- Kč
	
	Publikace obsahuje eseje a medailony o významných objevech, vynálezech, fyzikálních teoriích a životních osudech filozofů a přírodovědců (od antiky až do konce 20. stol.), kteří svými myšlenkami a činy ovlivnili rozhodujícím způsobem vývoj evropské civilizace. Čtenář se zde seznámí s cestami poznávání ve fyzice, s tím co užitečného přinesla fyzika ostatním vědám, jak přispěli do této oblasti kulturní historie intelektuálové z různých evropských národů nebo jaké místo v dějinách evropské fyziky a matematiky mají. Neméně zajímavý je i autorův pohled na to, jak se učení antických filozofů o přírodě postupně měnilo na vědu tvořenou desítkami oborů. Milovníci světa techniky se dozvědí více o vývoji názorů na stavbu mikrosvěta i kosmu od starověku do současnosti a o fyzikálních zákonech jako teoretickém základu technických oborů. Na tento svazek "Starověk a středověk,"  budou navazovat v příštích letech další díly. V roce 2007 to bude díl s názvem "Od Leonarda k Goethovi



Fyzika v kulturních dějinách Evropy 
2.díl
Od Leonarda ke Goethovi

Kraus

Cena: 	 314 Kc,-
	
	Kniha je druhou částí zamýšleného čtyřsvazkového díla Fyzika v kulturních dějinách Evropy. Smyslem celého projektu je přiblížit čtenářům význam fyziky a její místo v kontextu kulturních dějin Evropy. První díl Starověk a středověk byl vydán v roce 2006.  Významným osobnostem období renesance, které posunuly naše základní znalosti fyziky a příbuzných oborů a přispěly tak i k chápání světa jako celku je věnováno 31 kapitol. Uvedené osobnosti vykazují širokou oblast aktivit, od filozofie, matematiky a fyziky přes ostatní přírodní vědy až k právům , ekonomii, popřípadě hudbě a výtvarnému umění. Pozornost čtenáře jistě zaujme i soubor charakteristických výroků a myšlenek uvedený u každé osobnosti, které mají často platnost i pro naši dobu.

Fyzika v kulturních dějinách Evropy. 
3. díl, Století elektřiny
Kraus

	Devatenácté století bývá nazýváno věkem páry a elektřiny, jindy zase léty, na jejichž konci byla bohatá úroda základních zákonů termodynamiky a teorie elektromagnetického pole. Jak se technika s fyzikou tehdy navzájem ovlivňovaly a jak podobné byly osudy jejích hrdinů, o tom je 22 kapitol třetího svazku Fyziky v kulturních dějinách Evropy nazvaného Století elektřiny. Kniha má dvě části - Příběh o žabích stehýnkách a jeho patnáct pokračování a Ve službách revoluce. Pro přátele exaktních věd to jsou místa setkání s učenci, jejichž jména se stala součástí slovní zásoby jazyků celého světa, např. Ampér, Coulomb, Oersted, Gauss, Ohm, Faraday, Maxwell, Hertz, Tesla, Watt, Young, Joule, i s desítkami dalších géniů, kteří připravovali a uskutečnili průmyslovou revoluci. Chronologicky uspořádaná vyprávění o životě, vítězstvích i prohrách proslulých evropských inženýrů a přírodovědců autor uvádí stejně jako v obou předcházejících dílech do širších kulturně historických souvislostí.

Cena:  300,-

Fyzika v kulturních dějinách Evropy.
 4. díl, Romantici a klasikové
Kraus
Cena: 	 341
	
	Čtvrtý díl Fyziky v kulturních dějinách Evropy je věnován životním osudům a vědeckým zásluhám především těch fyziků vychovaných klasickou fenomenologickou školou, je-jichž dílo se stalo základem moderní atomové teorie. Příběhy jsou řazeny podle letopočtů narození hlavních hrdinů, děj vyprávění probíhá v kulisách téměř dvou století evropských dějin - od Velké francouzské revoluce až do druhé světové války. Fyzika s podtitulem Romantici a klasikové zve čtenáře na schůzky s takovými hvězdami fyzikálního nebe novověku, jako byli Antoine Lovoisier, John Dalton, Amedeo Avogadro, Lord Kelvin, Johannes Diderik van der Waals, Hermann Helmholtz, Joseph John Thomson se synem Georgem Pagetem, Hendrik Antoon Lorentz, Ernst Mach, Wilhelm Conrad Röntgen, Henri Becquerel, rodina Curieových, Lise Meitnerová, Otto Hahn a desítky dalších.


Fyzika v kulturních dějinách Evropy. 5.díl Atomový věk
Kraus

Cena: 	 331,-
	
Dvacáté století dosáhlo v historii naší planety nejen smutného prvenství v desítkách milionů obětí válečných konfliktů, ale, naštěstí, i v úspěších exaktních věd, díky nim je náš život snažší a bohatší. Cesty k využití jaderného štěpení, tranzistorového a laserového jevu, supravodivosti i dalších převratných objevů fyziky byly dlouhé a obtížné. Hrdinové, kteří po nich šťastně došli k vytouženémi cíli, jsou výjimeční svou intuicí i houževnatostí. Lidskými ctnostmi i chybami se však podobali každému z nás. Ukázat, zač těmto géniům vděčíme, zároveň je však zbyvit božství, takový cíl má pátá, závěrečná část Fyziky v kulturních dějinách Evropy s podtitulem Atomový věk.







Statistika bez předchozích znalostí, Příručka pro samouky
Stan Gibilisco
272 stran
Formát:	170 x 220
Jazyk:	Česky
Vazba:	Brožovaná bez přebalu lesklá
ena	289,- Kč


	
Proniknout do tajů statistiky ještě nikdy nebylo tak snadné! Také bojujete s úmornými skripty, náročnými teoretickými učebnicemi či neúplnými ústními radami zkušenějších kolegů?

    Publikace vás přístupným jazykem snadno a rychle naučí všemu podstatnému, co potřebujete ze statistiky vědět. Váš postup usnadní řada praktických příkladů a cvičení, nechybí souhrnné otázky a rozsáhlé testy, kterými si látku procvičíte. Nepotřebujete žádné počáteční znalosti, autor vás postupně naučí jak nezbytné terminologii, tak jejímu použití při řešení konkrétních zadání.

S knihou se naučíte mimo jiné:

    * Ovládat stěžejní pojmy statistického žargonu
    * Chápat potřebné zákonitosti matematiky a pravděpodobnosti
    * Vybírat zdrojová data a pracovat s intervaly spolehlivosti
    * Stanovovat datové intervaly a hodnoty regrese a korelace
    * Počítat rozptyl a směrodatnou odchylku
    * Vytvářet a interpretovat statistické tabulky a grafy
    * Určovat a testovat předpoklad i hypotézu
    * Odhalovat falešnou kauzalitu a další úskalí statistiky


V čem je tento průvodce pro samouky odlišný od ostatních knih?

    * Srozumitelný výklad lidskou řečí
    * Nevynechá žádný důležitý krok, nezabíhá však do detailů
    * Průzračně názorné příklady, na nichž lze stavět
    * Test znalostí v každé kapitole i na konci knihy



O autorovi:
Stan Gibilisco je autorem řady úspěšných titulů nejen z edice Bez předchozích znalostí. Jeho doménou je zejména matematika, astronomie, fyzika a příbuzné vědy. Využívá svých zkušeností z domácího školství a samostudia – jeho jazyk je tudíž nenásilný a čtivý, jeho text využívá řadu ověřujících otázek a praktických příkladů.


Fotograf roku 2010


Běžná cena: 250 Kč / Vaše cena: 250 Kč

Dlouho očekávaná ročenka jubilejního desátého ročníku nejpopulárnější fotosoutěže v České a Slovenské republice se právě objevila na trhu. Většina ze 196 stran je samozřejmě zaplněna úspěšnými fotografiemi desátého ročníku soutěže Fotograf roku, takže jich obsahuje více než 250 od 198 českých a slovenských autorů! Kniha - ročenka má logické členění do kapitol odpovídajících jednotlivým tématům a stálým kategoriím soutěže Fotograf roku. Na její výrobě se podílel tým složený ze zástupců redakce FotoVideo a kreativců a grafiků nakladatele, společnosti ATEMI, s. r. o.


Překlad: 	-
Rozměry: 	297x210
Datum vydání: 	2011
Počet stran: 	196
Typ vazby: 	brožovaná
Přílohy: 	-
Barva: 	barevná
cena: 	250 Kč






Dějiny jógy
Steiner Vojtěch

Dějiny jógy Dějiny jógy
239 Kč Doporučená cena:

128Počet stran:
Vázaná s přebalemVazba:

210 x 210Rozměry:
2011Rok vydání:

Pod pojmem "jóga" si lidé často představovali a představují velmi rozdílné věci - od spojení s Bohem na straně jedné, až po jakýsi pomalý strečink na straně druhé. Co to vlastně jóga je? Odkud se vzala a jak se v průběhu let vyvíjela? Na tyto a podobné otázky vám odpoví následující kniha, která podává dějiny jógy přehledně, srozumitelně a s nádhernými ilustracemi Oldřicha Kulhánka. Samostatná kapitola je věnována průkopníkům jógy v Čechách



Systém jóga v denním životě
Mahéšvaránanda Paramahansa svámí

599 Kč Doporučená cena:
448Počet stran:
Vázaná bez přebaluVazba:
170 x 240Rozměry:
2010Rok vydání:
Parametry

Kniha srozumitelnou formou zprostředkovává všem zájemcům o cvičení jógy systém cvičení vycházející z autentické jógové tradice, avšak přizpůsobený potřebám moderního světa. Umožňuje cvičit jógu všem lidem bez ohledu na jejich věk, zdravotní stav, vzdělání, zaměstnání, kulturu a náboženství. Kniha nabízí osmistupňový systém cvičení (ásany, pránajáma, meditace, hatha-jógové krije), detailní popisy všech cviků a technik, doporučení pro osoby se zdravotními problémy, vhled do duchovního a filozofického zázemí jógy a přes 700 barevných fotografií.
.



Mario Livio 	
Je Bůh matematik?


Řídí se svět matematikou, která do něj byla předem vložena a my ji jenom objevujeme, nebo si matematiku vytvořili lidé jako jeden z nástrojů k poznávání světa? Jinak řečeno, je matematika dílem Boha či přírody, pevně vetkaným do struktury vesmíru, jak říkají následovníci Platóna, anebo pouhým výtvorem lidí? Toto prastaré dilema ve své nové knize Je Bůh matematik? podrobuje zkoumání astrofyzik a popularizátor vědy Mario Livio. Ve snaze dobrat se odpovědi nás přístupnou formou provádí světem matematického myšlení od Pythagora přes největší postavy dějin matematiky a fyziky až po dnešek. Ukazuje přitom, jak matematika se svými zarážejícími otázkami a důvtipnými odpověďmi neustále prohlubuje naše poznání světa a vesmíru. Česky dosud vyšly Liviovy knihy Zlatý řez (2006) a Neřešitelná rovnice (2008).
Doporučená cena: 350 Kč


Překlad Petr Holčák, vázaná s přebalem, 160 x 230 mm, 248 stran, 350 Kč, 
vydání 1, poprvé vyšlo 22.06.2010. Vyjde 12.04.2011


O autorovi: Mario Livio je profesí astrofyzik. Narodil se v Rumunsku, odkud jeho rodina v roce 1950 emigrovala do Izraele, kde Livio získal univerzitní vzdělání. Na místních univerzitách také působil jako profesor fyziky. V současnosti pracuje jako vedoucí jedné ze skupin Hubble Space Telescope Science Institute. Mezi jeho odborné zájmy patří kosmologie, exploze supernov, temná energie, procesy odehrávající se v blízkosti černých děr i otázky původu inteligentního života. Je autorem několika populárně-naučných knih, česky vyšly Zlatý řez (2006), Neřešitelná rovnice (2008) a Je Bůh matematik? (2010).


Chad Orzel 	(o autorovi)
Jak naučit fyziku svého psa



Chad Orzel, profesor fyziky, blogger a pejskař, s humorem a lehkostí vysvětluje svému psovi i lidským čtenářům klíčové otázky spojené s kvantovou mechanikou. Mnoho lidí už někdy slyšelo o slavné Schrödingerově kočce, ale Chad Orzel a jeho fenka Emmy vás přesvědčí, že kvantová fyzika se týká především psů a jejich výsostných zájmů. Emmy je totiž zvídavý pes a velice ji zajímá, jak využít principů kvantového světa k praktickým účelům. Bombarduje proto svého pána dotazy jako Můžu s pomocí kvantového tunelování projít plotem k sousedům a chytat tam králíky? Nedala by se kvantová teleportace využít k tomu, abych chytila veverku dřív, než stihne vyšplhat moc vysoko? A kde vlastně jsou ty možné vesmíry, v nichž Chad pravidelně upouští na zem maso?



O autorovi: Chad Orzel studoval fyziku na University studoval fyziku na University of Maryland. Působí jako profesor na katedře fyziky a astronomie na Union College ve Schenectady. Kromě akademického působení píše blog scienceblogs.com/principles a věnuje se své ženě, dceři a pochopitelně fence Emmy. Máte-li profil na Facebooku, můžete Emmy Orzel přidat mezi své přátele.

Překlad Jan Klíma, vázaná s přebalem, 130 x 200 mm, 248 stran, 298 Kč, 
Původní název: How to Teach Physics to Your Dog, DOKORAN



Umění české reformace
Kateřina Horníčková, Michal Šroněk (eds.)
edice: Umění

Monografie, která vznikla při přípravě stejnojmenné výstavy v Císařské konírně na Pražském hradě 2009/2010, je věnována tématu, které české dějiny umění dosud poněkud přehlížely. Soubor studií několika historiků umění a historiků se podrobně zabývá uměleckou tvorbou spjatou s protestantským vyznáním od počátků reformního hnutí v zábvěru 14. století do porážky českých stavů na Bílé hoře. Cenným přínosem publikace je revize všeobecně rozšířeného názoru o negativním vztahu protestantů k výtvarnému umění. Autoři sledují, jak umění plnilo funkci konfesijní sebeidentifikace. Publikace se zabývá všemi oblastmi umění – architekturou, malířstvím, sochařstvím, uměleckými řemesly.
Informace o knize

Doporučená prodejní cena: 895 Kč

	2011
Počet stran
	560
Rozměr
	205 × 260 mm
Vazba
	vázaná s přebalem




Učebnice obecné psychologie
Alena Plháková
edice: Psychologie

Učebnice obecné psychologie předkládá výklad pojmů, teorií a metod nejzákladnějšího psychologického oboru. Vedle tradičních témat obecné psychologie, tedy především poznávacích, motivačních a emocionálních procesů, publikace obsahuje poměrně rozsáhlé kapitoly o vědomí a imaginaci, které se v podobných anglicky psaných učebnicích zpravidla neobjevují. Autorka dokázala, že obecná psychologie, považovaná většinou studentů za nezáživný předmět, je ve skutečnosti obor nesmírně zajímavý.
Informace o knize

Doporučená prodejní cena: 240 Kč

Rok vydání
	2011
Počet stran
	472
Rozměr
	156 × 232 mm
Vazba
	brožovaná


Závislé vztahy
Röhr, Heinz-Peter



Léčba a uzdravení závislé poruchy osobnosti
Závislá porucha osobnosti se vyznačuje zvýšenou potřebou závislosti na druhých lidech, neschopností osamostatnění, nízkým sebehodnocením či nepřiměřenými obavami z opuštění. Tato porucha je podle odborníků mnohem rozšířenější, než se dříve soudilo, a vede často k různým formám závislého chování, psychosomatickým onemocněním, depresím nebo dotyčného dostává často do role týraného a zneužívaného člověka. Autor popisuje na pozadí grimovské pohádky Husopaska to, jak k chorobné závislosti dochází a jaké charakteristické formy na sebe může brát. Citlivě objasňuje, jak může emocionální zneužívání v rodinách vést k masivnímu narušení pocitu vlastní hodnoty, a ukazuje, jak může dojít u dotyčného člověka k osvobození a uzdravení.
Heinz-Peter Röhr působí přes dvacet pět let jako psychoterapeut na odborné klinice pro léčbu závislostí v německém Fredeburgu. Autor řady knih. V nakladatelství Portál od něj vyšly knihy Narcismus – vnitřní žalář (2001), Hraniční porucha osobnosti (2003), Hysterie – strach z odmítnutí (2009).

235,- Kč

Rok vydání:	2011
Počet stran:	152	Vazba:	brožovaná	



Evropa 19. století
Rapport Michael

Cesta k demokracii i nejhorším totalitním režimům, jaké kdy Evropa zažila


Svazkem věnovaným „dlouhému 19. století“, od Francouzské revoluce roku 1789 po vypuknutí první světové války v roce 1914, se uzavírá edice Dějiny Evropy. Michael Rapport přednáší moderní evropské dějiny na univerzitě ve skotském Stirlingu, jeho hlavním oborem zájmu jsou dějiny Francie 19. století. Svůj přehled evropského 19. věku rozdělil do čtyř částí. První se věnuje revoluční Evropě, Francouzské revoluci a Napoleonským válkám a sleduje jejich dopad na zbývající části Evropy, druhá pojednává o ustavení a krizích konzervativní Evropy v letech 1815–1850. V následujících dvou oddílech autor sleduje zrod „nové éry“ po polovině století, sjednocující procesy v Německu a Itálii a pokusy o reformy stávajícího řádu, a v závěrečné části činí čtenáře svědky toho, jak Evropané vstupovali do dějin jako jejich tvůrci v období zrodu masových hnutí – socialistického a revolučního, feministického, nacionalistického. V závěrečných kapitolách věnovaných imperialismu a kořenům 1. světové války M. Rapport vstupuje na půdu následujícího století dvacátého. Kniha nezůstává pouze u přehledu politických dějin, ale sleduje i události a proměny hospodářské, společenské, ideové a kulturní. Evropské 19. století je v knize představeno jako paradoxní období cesty k demokracii i nejhorším totalitním režimům, jaké kdy Evropa zažila.

vydání:1.
vazba:vázaná
formát:145x205 mm
počet stran:440
Doporučená prodejní cena: 468 Kč




Talmud a midraš / Úvod do rabínské literatury
Talmud a midraš / Úvod do rabínské literatury
Stemberger Günter

* 2., rozšířené vydání díla světově respektovaného znalce judaistiky.

	Úvod do rabínské literatury Aktuální a úplný přehled rabínské literatury i bibliograře tohoto oboru s dobovými souvislostmi rabínského židovství a s rabínským písemnictvím.


Datum vydání: 28.2.2011
vydání:2. rozšířené
vazba:vázaná
formát:145 x 205 mm
počet stran:496
Doporučená prodejní cena: 488 Kč

Bůh vždycky zatřese stavbou / Rozhovor Sylvy Fischerové s Karlem Flossem
Fischerová Sylva, Floss Karel

Co je v životě hlavní cesta a co je epizoda; kdo jsou směrodatní lidé a k čemu potřebujeme křesťanství a jeho hořké pravdy; jak čeká Bůh a nakolik se lze pro člověka obnažit, a k čemu je to dobré? Knižní rozhovor Sylvy Fischerové s filosofem Karlem Flossem představuje nezvykle otevřený dialog o zákrutách životních cest, plný zásadního tázání stejně jako průhledů do kulturního života české společnosti v minulých desetiletích, v nichž jsou představeny mj. aktivity olomouckých dominikánů, počátky Charty 77 i peripetie v životě Josepha Ratzingera, nynějšího papeže Benedikta XVI., jejichž svědkem Karel Floss byl.
Datum vydání: 14.3.2011
vydání:1.
vazba:brožovaná
formát:130x200 mm
počet stran:272
Doporučená prodejní cena: 268 Kč


Kolektiv:
Akustika hudebních prostorů v České republice / Acoustics of Music Spaces in the Czech Republic - 3. díl




Odborné i laické hudební veřejnosti se dostává do rukou třetí díl přehledu akustických vlastností hudebních prostorů v České republice. Potřetí jsou jednotnou metodikou dokumentovány akustické vlastnosti prostorů známých jak hudebním umělcům a jejich posluchačům, tak i tvůrcům hudebních nahrávek. Uvedené údaje budou bezpochyby užitečné také majitelům či provozovatelům těchto prostorů. Publikace představuje jeden z konkrétních výstupů výzkumné spolupráce HAMU a firmy Soning Praha a.s. na poli prostorové akustiky. Dvoujazyčná česko-anglická verze.

Běžná cena 320,-Kč.
vydání, 232 strany, vazba V4¨



Kolektiv:
Hudební teorie dnes a zítra




Česká hudební teorie druhé poloviny 20. století měla několik výrazných vůdčích osobností. Jednou z nich byl prof. Karel Risinger, jehož badatelský zájem směřoval především k problematice moderních forem a typů hudební struktury (viz harmonie, kontrapunkt a tektonika hudby 20. století).
Autoři předkládané monografie vycházejí z Risingerova inspirativního díla a rozvíjejí teoretický
výzkum směrem k netradičním jevům v soudobé hudební tvorbě.

Běžná cena 235,-Kč.
, 1. vydání, 176 stran, vazba V4








Wendy Drozenová et al.
Etika vědy v České republice: od historických kořenů k současné bioetice

Publikace širokého autorského kolektivu zkoumá historické zdroje české etiky
vědy a její vývoj. Od historického pohledu přechází k problémům bioetiky
jako klíčovému místu soudobých diskusí v rámci etiky vědy. Neopomíjí ani
přístupy k problémům bioetiky ze strany náboženských směrů tradičně spjatých
s českým kulturním prostorem.

378 stran, 249 Kč



	

Martin Bezouška

PŘÍBĚH OPRAVDOVÉHO REŽISÉRA

 

     Tragikomická story z filmařského prostředí se odehrává na sklonku totality, v době, která zásadně deformuje charaktery a vztahy postav. Příběh o lidech, kteří tuší nějakou změnu ve společnosti a ještě nevědí, co jim přinese. A tak se na ni připravují podle svého charakteru a předvídavosti.
  
     Dobová atmosféra nesvobody, fízlování a nejistého očekávání poznamenává i tvůrčí ambice a velkou a nenaplněnou lásku hlavního hrdiny. Tím je věčně debutující režisér Jan Hartman, který prožívá kristova léta v bláhové naději, že se to v této zemi jednou změní k lepšímu a do té doby by si chce pokud možno co nejméně pokřivit páteř.
  
     Netuší, že zůstane smutným hrdinou, protože doopravdy úspěšní budou vždycky ti druzí, kteří vědí, že „charakter je v případě umělce něco jako slepé střevo, které se v ideálním případě vůbec neozve, a když ano, musí se neprodleně odstranit“.

      běžná cena 259 Kč

Martin Bezouška

(1955)


     Absolvent FAMU, oboru scenáristika a dramaturgie. Od roku 1985 byl dramaturgem Filmového studia Barrandov. Po jeho rozpuštění pracoval jako kreativní ředitel mezinárodních komunikačních agentur (Y&R, Česká reklamní/TBWA, Ark/Thompson, Publicis). V současné době je členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Žije v Praze.
     Je scenáristou a dramaturgem řady filmů a autorem mnoha televizních filmů a televizních seriálů. Věnuje se též literární tvorbě, dosud vydal čtyři prozaické knihy: Dlouhá samota (1978), Poslední polonahé prázdniny (1980), Klub osamělých srdcí (1993) a Maharal – tajemství talismanu (2006).




	

Daniel Kehlmann

VYMĚŘOVÁNÍ SVĚTA

překlad: Tomáš Dimter
  

Koncem 18. století se dva mladí Němci vydávají prozkoumat svět. Každý po svém.
     První z nich, Alexander von Humboldt podniká odvážnou výpravu po americkém kontinentu, prodírá se pralesem, plaví po řekách i oceánech, vzdoruje nepřízni přírody, počítá indiánům vši, prolézá jeskyněmi, zdolává vulkány, setkává se s kanibaly. Ale přitom stále myslí na svou vlast.
     Druhým cestovatelem je matematik a astronom Carl Friedrich Gauss, který nedokáže prožít život bez ženy, přesto však o svatební noci vyskočí z postele, aby si rychle zapsal rovnici, díky níž hodlá doložit teorii o zakřivenosti prostoru. A přestože se nejraději zdržuje doma, v mysli putuje nedozírnými prostory v touze objasnit podstatu světa.
     V roce 1828 se tito dva, již zestárlí, slavní a poněkud podivínští muži setkávají na vědeckém kongresu v Berlíně.

Vyměřování světa je čtivý příběh o posedlosti, vášni a touze po dobrodružství na hranici šílenství. Rafinovaná hra s fakty a fikcí, filozoficky laděný dobrodužný román, brilantní, silný, s výjimečnou fantazií a svébytným humorem. Jeho dosavadní úspěch svědčí o mimořádné čtenářské přitažlivosti.
obálka pro tisk

     běžná cena 249 Kč



Kocman Karel: Technologické procesy obrábění


Publikace je orientována na jednotlivé metody technologie obrábění včetně vymezení základních pojmů, fyzikálních aspektů procesu řezání, kinematických a energetických charakteristik řezného procesu. Základní metody jsou zaměřeny zejména na analýzu soustružení, vrtání, frézování, broušení, hoblování, obrážení, vyhrubování, vystružování a zahlubování s uvedením řezných parametrů pro kovové i nekovové materiály, detailně jsou uvedeny abrazivní metody obrábění, kvantifikace a efektivnost brousících procesů a dokončovací metody obrábění, nekonvenční metody obrábění na principu tepelných, elektrochemických, chemických a mechanických účinků. Je rozvedeno řešení problémů produktivity a hospodárnosti technologických procesů, zejména optimalizace trvanlivosti nástroje, řezných parametrů pro soustružení, vrtání a frézování a úloh typu směšovacích problémů konvenčním způsobem a pomocí lineárního programování. V publikaci je uvedena pravděpodobnost vzniku chyb v technologickém procesu včetně vybraných zákonů rozdělení, aplikace matematické statistiky na přesnost strojního obrábění a teorii rozměrových řetězců. Jsou uvedena pravidla pro návrh posloupnosti operací technologického postupu, přídavků na obrábění a výpočtu času automatického chodu, HSC obrábění a jeho environmentálních aspektů, základy programování číslicově řízených obráběcích strojů, nástrojové materiály a jejich vhodnost k obrábění jednotlivých skupin materiálů, dále přehled řezných kapalin a jejich význam při obrábění. 

(190 Kč, 332 stran, B5, brož




Mezník Ivan: Úvod do matematické ekonomie pro ekonomy


Kniha se zabývá základními metodami matematické ekonomie. Obsahem jsou analýza modelů poptávky a nabídky, příjmu, nákladů a zisku, produkce, užitečnosti a národního důchodu. Primárním účelem je ukázat, kde, jak a proč použít matematiku v ekonomii, a přitom dbát na vyváženou harmonii matematiky, mikroekonomie a makroekonomie. Publikace je určena studentům magisterských studijních programů fakult ekonomického zaměření. 

(180 Kč, 192 stran, B5, brož., 










Straková H., Kalandra F.: Jak psát bez chyb aneb I pravopis se dá naučit
Obsahem je výkladová část, texty na procvičení a upevnění jazykových návyků, klíč a diktáty. Cílem příručky je umožnit žákům, studentům, ale i nejširší veřejnosti zdokonalit se ve správných pravopisných návycích, a to formou, která je nebude časově zatěžovat. Jsou zde jevy, se kterými se běžný uživatel denně setkává, ať už na pracovišti, ve společenském styku či ve škole. Uživatel získá potřebnou jistotu při správné formulaci ústního a zejména písemného projevu. Publikace je vytvořena na základě nejnovějších jazykových trendů a jednotlivé jevy jsou důsledně ověřeny v jazykovědných publikacích. Zaměřuje se na pravopisné jevy i morfologický pravopis, kde se často chybuje (autoři zde zúročují své více než pětatřicetileté zkušenosti z profese učitele českého jazyka a literatury na střední škole), a objasňuje jevy, kterým se běžné pravopisné příručky obvykle vyhýbají. 

(230 Kč, 214 stran, B5, brož., 


Zich M., Bažant Z.: Plošné betonové konstrukce, nádrže a zásobníky

4., přepracované vydání původního učebního textu z oblasti betonového stavitelství. V tomto vydání se autoři snažili více zohlednit nově platné evropské normy a aktuální poznatky vývoje betonových konstrukcí. Výpočetní postupy vycházejí z principů teorie pružnosti a pevnosti a stavební mechaniky, z výsledků podrobnějších numerických analýz, laboratorních zkoušek a také ze zásad platných normativních předpisů (EN, ČSN). Dostatečná pozornost je věnována přibližným metodám výpočtů. Publikace je určena odborníkům z praxe, zabývajícím se navrhováním výše uvedených konstrukcí podle platných Eurokódů, a také studentům stavebních fakult směrů Konstrukce a dopravní stavby a Pozemní stavby v bakalářském i navazujícím magisterském studijním programu. 

(150 Kč, 162 stran, B5, váz



Bína L., Žihla Z.: Bezpečnost v obchodní letecké dopravě


V prognózách mezinárodních leteckých organizací a významných výrobců letecké techniky se předpokládá růst objemu letecké dopravy až kolem 5 % ročně. Řada současných technických prostředků letových provozních služeb, palubních systémů letadel, komunikačních prostředků nebo zařízení meteorologické služby, ale i platných organizačních a provozních opatření v obchodní letecké dopravě se s rostoucím objemem letecké dopravy postupně dostává na hranici svých možností. Aby nedošlo ke zhoršení podmínek v oblasti letecké dopravy, ale naopak aby i při jejím předpokládaném růstu byly vytvořeny podmínky pro zvyšování provozní bezpečnosti (Safety), je třeba co nejrychleji přijímat a aplikovat ve všech zmíněných oblastech náročná opatření. Jaká opatření však mohou pomoci splnit definované náročné požadavky? Předkládaná publikace se na takto položenou otázku pokouší alespoň rámcově odpovědět. Na základě historického exkursu charakterizuje přístupy, které vedly k vytvoření organizační struktury ovlivňující bezpečnostní požadavky a potřeby světové letecké dopravy. Dále analyzuje některé jevy, které vedly mezinárodní orgány civilního letectví k formulaci nových bezpečnostních požadavků a konečně uvádí přehled aplikovaných praktických a teoretických postupů, které pomáhají při formulaci požadavků pro realizaci stanovených cílů v oblasti bezpečnosti letecké dopravy. Výstupem je pak představení reálné úlohy jednotlivých mezinárodních a národních orgánů, fungujících jako regulátor v oblasti letecké dopravy, při zajišťování a realizaci požadované úrovně bezpečnosti (Safety) a ochrany civilního letectví před protiprávními činy (Security). Hlavním obsahem publikace jsou popisy možných, očekávaných, ale především popsatelných a reálných přístupů, opatření a konkrétních řešení, aplikovaných v oblasti organizační, provozní a technické pro zajištění potřeb obou složek, charakterizující problematiku bezpečnosti letecké dopravy, tj. jak Safety, tak i Security.

(440 Kč, 214 stran, B5, váz., 


Bradáč, Kledus, Krejčíř: Soudní znalectví

Tento učební text je aktualizovaným vydáním původních skript „Úvod do soudního znalectví“ z roku 2004. V mezidobí došlo ke změně řady přepisů, které bylo nutno zahrnout. Text je určen posluchačům magisterských studijních programů Soudní inženýrství a Rizikové inženýrství a dále kurzů soudního znalectví, V textu je shrnut dosavadní stav poznání v oboru soudního znalectví, zejména technických a ekonomických oborů. Autoři při jeho zpracování vycházeli z dlouholetých zkušeností ústavu při výchově technických znalců a při zpracování znaleckých, převážně revizních posudků. 

(390 Kč, 242 stran, A4, brož. 

Bradáč, Scholzová, Krejčíř: Úřední oceňování majetku 2011

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v aktuálním znění. Vyhláška ministerstva financí č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., (oceňovací vyhláška) ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb. a vyhlášky č. 364/2010 Sb. Účinnost od 1. 1. 2011. Komentáře: oceňování nemovitostí, oceňování věcí movitých, kódy CZ-CC. Počet obyvatel obcí ČR.

 (380 Kč, 302 stran, A4, brož., 

Hlaváčková M., Hlušička J., Malina J.: Vladimír Drápal

Monografie českého malíře, grafika a sochaře, jehož dílo tvoří pozoruhodnou kapitolu českého výtvarného umění druhé poloviny dvacátého století. Vladimír Drápal se zabývá malbou, grafikou, kresbou, keramickou, dřevěnou a bronzovou plastikou a výtvarným řešením architektonických realizací. Jedním ze základních inspiračních východisek je pro něj prostředí rodné obce Tvarožné u Brna. Kniha Vladimír Drápal, napsaná předními uměleckými historiky a pedagogy a doplněná soupisem Drápalova díla a bibliografickými a biografickými údaji až do současnosti, mapuje všechna stadia umělcovy tvorby.

 (660 Kč, 184 stran, A4, váz., 


Jandora, Stara, Starý: Hydraulika a hydrologie

Studijní text ke stejnojmennému předmětu zařazenému
. Snahou autorů bylo, aby obsah textu byl srozumitelný a zároveň stručný s potřebným teoretickým odvozením a zdůvodněním. Výklad je pro snazší pochopení látky na konci jednotlivých kapitol doplněn vzorovými příklady.
 2. vydání. (160 Kč, 188 stran, B5, brož., 


Kadlec Martin: Výkonnost – vrtulník

Editor Kulčák L. Učební text pro teoretickou přípravu dopravních pilotů vrtulníků dle předpisu JAR-FCL-2. 
(118 stran, 400 Kč, A4, brož., 

REVITALIZACE TOKŮ PŘÍSPĚVEK K ÚPRAVĚ VODNÍCH TOKŮ
autor: ŠLEZINGR, Miloslav


anotace: Publikace je věnována problematice dlouhodobého rozvoje říční sítě, je koncipována jako příspěvek k problematice úprav vodních toků. Jejich revitalizace, tedy snaha o návrat řeky do stavu, který se blíží stavu přirozenému, je pouze dílčí částí složité vodohospodářské tematiky. Musíme si uvědomit, že žijeme ve středoevropském prostoru, který je lidskou činností ovlivňován po tisíciletí. V posledních stoletích je ovlivňován tak výrazně, že v mnoha lokalitách došlo k nevratným změnám. Těžba rud, překotné rozšiřování městských aglomerací, výrazný nárůst počtu obyvatelstva a potřeba zajištění jejich výživy a ochrany vede k nutnosti významných zásahů také do říční sítě. Tyto zásahy byly v mnoha případech i z dnešního pohledu nevyhnutelné, v mnoha případech byly nutné z pohledu konkrétní situace té doby, mnohdy zachránily tisíce životů. Druhou stranou této mince byl výrazný zásah do říčního ekosystému, ovlivnění života v tocích, ovlivnění stavu břehových a doprovodných porostů, lužních lesů. Dnes stojíme před důležitým úkolem určit, co je pro společnost z hlediska vodohospodářských zásahů přípustné, výhodné, nutné a co je možno udělat jinak. Právě revitalizace vodních toků a jejich okolí ukazují možnost návratu ke stavu bližšímu stavu přirozenému, ovšem se zachováním většiny požadavků kladených na tok. Revitalizační úpravou by neměla být výrazně narušena stávající úroveň protipovodňové ochrany, naopak zvýšenou krajinnou retencí by se tato ochrana měla prohloubit. Revitalizace má také přispět ke zvýšení druhové diverzity a ke zvýšení jakosti vody.

datum vydání: 2010
cena 290 Kč
formát: B5



ÚVOD DO ANALYTICKÉ MECHANIKY A MECHANIKY KONTINUA
autor: MACUR, Milan
anotace: Tato kniha vznikla na základě přednášek v magisterském i doktorském studiu na Fakultě strojního inženýrství Jejím cílem je seznámit čtenáře především se základními představami analytické mechaniky a mechaniky kontinua a rozšířit je natolik, aby tvořily mezičlánek, navazující na základní kurzy matematiky a fyziky na vysokých školách technického směru, který by již čtenáři umožňoval bez obtíží studium úzce speciální literatury z těchto oborů. Způsob výkladu je volen tak, že využívá různých pohledů na věci i různé symboliky, aby odpovídal různorodosti, která je v odborné literatuře běžná a se kterou se čtenář v budoucnosti určitě setká. Struktura výkladu byla volena tak, aby se formálně přiblížila spíše učebnicím matematiky. Jsou zde zdůrazněny definice, základní zákony a výsledky z nich odvozené a k tomu je text i graficky upraven. Výklad je v závěru knihy doplněn řadou řešených příkladů.

cena : 480 Kč
počet stran: 520
formát: B5.




TECHNOLOGIČNOST KONSTRUKCE A RETROFITTING VÝROBNÍCH STROJŮ
autor: KOLÍBAL, Zdeněk, KNOFLÍČEK, Radek, BLECHA, Petr


anotace: Pozornosti Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky  nemohly zákonitě uniknout snahy o účelnou modernizaci a renovaci strojního parku v našem průmyslu a to nejen v období určité regrese ve strojní výrobě, mající za následek m.j. nedostatek finančních prostředků na jeho obnovu nákupem nových strojů, ale též i z dalších ekonomických i ekologických důvodů. Do popředí zájmu se tak dostal jejich “retrofitting“, zkráceně, avšak zřejmě ne zcela správně „retrofit“

cena 485 Kč
počet stran: 335, formát: B5, 

Divy světové architektury
Běžná cena 	499 Kč

Tato kniha přináší 100 příkladů nejkrásnější architektury a technického umu – od paláců a chrámů, mrakodrapů a obytných domů přes profily nejznámějších technických děl (mostů, akvaduktů a dopravních systémů), až po nejkrásnější a nejproslulejší momumety a památníky starověku i současnosti. Seznamuje nejen s detaily těchto nejkrásnějších staveb, s jejich historií, funkcí a lidmi, kteří stavbu zadali a realizovali, ale i s metodami realizace, stavebními materiály, použitými technologiemi a styly. Obsahuje více než sto barevných fotografií doplněných ilustracemi a nákresy. Je výbornou publikací pro všechny studenty i milovníky architektury.
 
Váz., 256 str., 170 x 285 mm



Koně
Běžná cena 	798 Kč


Již od dávných dob před mnoha tisíci lety, od časů, kdy naši předkové přestali lovit koně jako zdroj potravy a začali na ně pohlížet jako na věrné pomocníky při práci na poli, v lese i na cestách na velké vzdálenosti, žijí koně vedle nás jako klidní a neprotestující společníci, kteří nám pomohli dobýt celý svět. Koně hráli mimořádně důležitou roli v rozvoji téměř všech oblastí na naší planetě. Od vyprahlých pouští Arábie po rašeliniště a cínové doly v Anglii, od horských stepí Mongolska po rozlehlé prérie Ameriky – všude pomáhali lidem koně. Tato knížka by se chtěla stát nejen oslavou krásy a povahy koní, ale i našeho jedinečného partnerství s těmito nádhernými zvířaty. Na jejích stránkách naleznete popis stovky nejznámějších plemen koní z celého světa včetně jejich vyobrazení. Některá z těchto plemen jsou výsledkem vlivu okolního prostředí, ve kterém žila stovky, a někdy dokonce tisíce let. Převážná většina je však výsledkem práce mnoha generací chovatelů koní, kteří se snažili vyšlechtit koně ideální pro jejich potřeby. A tak má každé plemeno svou vlastní historii, která nám vypovídá o společné minulosti, a tím i různých rolích, které koně hráli a stále hrají v lidských dějinách. Knížka je rozdělena na dvě hlavní části. První – obecná část – přináší přehled základních údajů o koních: jejich nejdůležitější vlastnosti, role, které hráli v lidské historii, údaje o významu koní v moderním světě i to, jak se stávali námětem pro výtvarné umění či legendy. Druhá, speciální a mnohem obsažnější část je věnována plemenům koní, kde je  podrobně zpracováno 100 nejznámějších a nejdůležitějších plemen.
 
 
Váz., 288 str., 267 x 337 mm




Anatomie pro výtvarníky
cena 	199 Kč

Anatomie pro výtvarníky je kniha vytvořená umělci pro umělce a představuje dynamický vizuální záznam základních charakteristik a tvůrčích možností, jak ztvárnit lidské tělo. Všichni umělci potřebují porozumět tomu, jak jednotlivé kosti a svaly vytvářejí charakter konkrétního pohybu či postoje a tvoří to, čemu říkáme základní tělesné atributy osobnosti jako celku. Není nutné učit se anatomické názvosloví: tato kniha vás na více než 200 názorných ilustracích seznámí s vizuálně přesvědčivou, přesnou prací, díky čemuž pochopíte, co potřebujete znát, abyste vdechli lidskému tělu ve svém výtvarném díle život.

 
 
Brož.., 208 str., 167 x 230 mm1
¨

Jak lépe kreslit
Běžná cena 	199 Kč
¨

V tomto volném pokračování úspěšné knihy Základy kreslení Barrington Barber provádí začínající umělce dalšími kroky na cestě ke zdokonalení jejich schopností a dovedností. Naučí vás používat složitější techniky, tím vám umožní vyjádřit nálady a myšlenky vlastní prací.

 
 
Brož., 208 str., 167 x 230 mm





Kreslíme portréty
Běžná cena 	149 Kč

¨
Tato kniha je psána jednoduchým a přitom poutavým stylem  a obsahuje více než 260 černobílých ilustrací. Seznámíme se v ní nejen s nezbytnými výtvarnými potřebami, ale i se stavbou kostry hlavy, jejími proporcemi a s jednotlivými prvky jako jsou oči, nos, krk, uši a ústa. Zvláštní kapitola je věnována kresbě rukou – kostře, svalů a proporcím ruky. Zabývá se i nasvícením modelu, světelnými obrazy a stíny, kompozicí portrétu apod. Kniha je doplněna i technickými instrukcemi a radami týkající se kresby podle fotografií, nebo kresby sádrového odlitku hlavy.  Názorně a logicky vyložená portrétní technika se jistě stane pro mnoho umělců, učitelů, ale i začínajících a pokročilých studentů uměleckých škol solidním základem pro vytvoření vlastního malířského stylu.
 
Brož., 156 str., 167 x 230 mm




Velká škola – portréty
cena 	199 Kč

Nakreslit lidský obličej je fascinující výzva nejen zpočátku, kdy portrétujeme členy rodiny nebo přátele. Tato kniha vás provede základy a technikami portrétní kresby. Objasní, jaké proporce má obličej a lidská hlava. S její pomocí si osvojíte umění jak utvářet svou kresbu realisticky a živě i v detailu. Ať už kreslíte podle fotografie, nebo podle modelu – její rady vás povedou krok za krokem od skici až k hotové kresbě.
 
Brož., 208 str., 205 x 289 mm



Základy kresby – zátiší a objekty
Běžná cena 	199 Kč


V této knize prozkoumává autor žánr zátiší v celé jeho bohatosti. Z pozice učitele a zároveň aktivního malíře se dělí o své bohaté zkušenosti a vede studenty od prvních krůčků, přes základy kreslení jako takového a pokračuje prostřednictvím praktických lekcí, až po studium kreseb starých mistrů.
 
Brož., 208 str., 167 x 230 mm



Základy kresby portrétu
cena 	199 Kč

Tato kniha je nezbytnou součástí pro každého, kdo chce vylepšit své kreslířské schopnosti.Kniha, kterou napsal učitel a zavedený malíř Barrington Barber, obsahuje cenné znalosti a praktické rady, podpořené více než 300 ilustracemi.
 
Brož., 208 str., 167 x 230 mm



Praktický průvodce kreslení – Lidské tělo
Běžná cena 	99 Kč

Lidská postava patří pro umělce k nejnáročnějším námětům, ovšem také k těm nejzajímavějším. V této knize vás její autor Barrington Barber provádí procesem kreslení postav, od seznámení se strukturou lidské kostry až po zachycení postav v pohybu. Ať už jste zkušený kreslíř, nebo úplný začátečník, inspirující cvičení a užitečné rady v této knize vám pomohou dosáhnout těch nejlepších výsledků. Hodně úspěchů!
 brož., 48 str., 224 x 279 mm


Praktický průvodce kreslení – Portréty
cena 	99 Kč


Charakteristický a nekonečně rozmanitý je člověk jako námět kresby. V této knize vás její autor a výtvarník Barrington Barber provede celým procesem kreslení portrétu – od zachycení obličejových rysů ve správných proporcích až k sestavení zdařilé portrétní kompozice. Ať už jste zkušený kreslíř, nebo úplný začátečník, cvičení "na míru" vám pomocí jednotlivých kroků i užitečných rad pomohou dosáhnout úžasných výsledků.
 
Brož., 48 str., 224 x 279 mm
\


Praktický průvodce kreslení – Zátiší
Běžná cena 	99 Kč


Zátiší jsou díky své snadné dostupnosti a nekonečným variantám jedním z nejvděčnějších témat pro umělce. V této knize vás její autor Barrington Barber provádí procesem tvorby úspěšných kreseb zátiší od jednoduchých samostatných objektů až po složité kompozice plné různorodosti. Ať už jste zkušený kreslíř, nebo úplný začátečník, vyladěná postupná cvičení a užitečné rady vám pomohou dosáhnout úžasných výsledků. Hodně úspěchů!
 
Brož., 48 str., 224 x 279 mm
I\



Příručka pro výtvarníky - kresba a ilustrace
Běžná cena 	299 Kč


Pokud jste zatoužili zdokonalit se v kresbě, potom je tato příručka určena právě vám. Jedná se o praktický kurz kresby a ilustrace vhodný pro začátečníky i pokročilé. Najdete zde jasně rozfázovaná a snadno pochopitelná cvičení s ukázkami. Od kresby jednoduchých objektů dojdete k zachycení všech podstatných prvků vašeho okolí, lidí a zvířat. Kromě trochy nezbytné teorie se naučíte  skicování a zdokonalíte se v pozorování detailů, dozvíte se o vhodných kreslířských materiálech  a technikách – zkrátka o všem, co potřebujete vědět pro tvorbu originálního díla, ilustrací či kreslených vtipů. Kniha je doplněna více než 1000 názorných ilustrací. Dejte se do toho! Vše, co potřebujete, je tužka, arch čistého papíru a odborný průvodce, kterého najdete právě na stránkách této knihy. Publikace je rozčleněna tak, abyste při výuce základů kresby postupovali systematicky, a přitom rozvíjeli svůj osobní kresebný styl.
 
Brož., 304 str., 230 x 260 mm


Velká škola kreslení
Běžná cena 	299 Kč


Naučit se kreslit není těžké. K úspěšnému kreslení ale potřebujete nadšení, vytrvalost, schopnost pozorovat a trpělivost opravovat sebekriticky všechny chyby. Mnohá cvičení v této knize začleňují metody prověřené časem, jež využívají studenti uměleckých škol i profesionální výtvarníci. Pokud se jimi budete vytrvale řídit, měla by se vaše zručnost v kresbě viditelně zlepšit. Budete-li důslední, sami zjistíte, že pravidelným opakováním těchto cvičení se vaše schopnosti rychle rozvíjejí. Nenechte se na své cestě odradit potížemi; můžete je překonat svým odhodláním a vytrvalostí – navzdory všem překážkám. Kreslení je báječná, uspokojující tvůrčí činnost, i když se vaše díla nakonec neobjeví v Národní galerii. Dobře se bavte!
 
Brož., 304 str., 223 x 279 mm


Kurz kresby pro výtvarníky
Běžná cena 	199 Kč

Naučit se kreslit není těžké.  Mnohá cvičení, která zde naleznete, zahrnují metody praktikované studeny umění a profesionálními umělci.  V knize se seznámíte s prvními kroky kreslení předmětů a zátiší, dozvíte se něco o perspektivě, kreslení postavy a portrétu i kompozici. Získáte informace o jednotlivých stylech a technikách včetně rad, jak kreslit podle děl starých mistrů. Pokud budete rady pilně následovat, přinese vám to jistě značné zdokonalení v umění kreslit. Konečně – netrapte se, pokud vaše kresby nejsou mistrovskými díly. Pokud by byly, nepotřebovali byste ani tuto knihu.
 
Brož, 352 str., 132 x 197 mm




Malujeme květiny akvarelem
Běžná cena 	249 Kč


Od andělské trumpety po vistárii - tento jedinečný průvodce technikou akvarelu nabízí snadno srozumitelné a podrobné informace, jak namalovat padesát nejoblíbenějších druhů květin.
Malby květů, detaily a pokyny jak zachytit jedinečnou podstatu květiny, spolu s podrobnými informacemi o příslušných postupech a míchání barev.
Nádherné barevné fotografie hotových akvarelů ukazují hloubku a rozmanitost zachycených rostlin, od nádhery magnolie k prudké živosti slunečnice.
Naučte se pozorovat vzory světla a stínu na okvětních lístcích a listech a vytvořte realistickou podobu své oblíbené rostliny!
 
Brož., 128 str.,215 x 280 mm


Průvodce architekturou
Běžná cena 	599 Kč

Poznáte dórský sloup, když ho uvidíte? Možná, ale co takhle kladí, hypostyl, pylon nebo pagodu? Tato kniha je srozumitelným a vyčerpávajícím průvodcem historií architektury včetně tak odlišných kultur, jako byly kultura Mayů, kultura dynastické Číny i renesanční Evropy. Objevíte v ní mnoho z klasických příkladů světové architektury. Obsahuje 750 krásných kreseb a tisků, které ilustrují velké množství architektonických detailů. S tímto průvodcem podniknete cestu kolem světa a seznámíte se s architekturou různých civilizací od starého Egypta po průmyslovou revoluci.
 
Brož., 352 str., 235 x 196 mm



Základy kresby a malby
Běžná cena 	149 Kč


V první části knihy jsou v jasných, přesných a dostatečně ilustrovaných cvičení vysvětleny základy kresby. Ve druhé části autor vysvětluje výrazové prostředky malby, jako jsou vodové barvy, technika kvaše a akrylové barvy.
 
Brož., 175 str., 167 x 230 mm

Židovské tradice a zvyky

[Jewish Traditions and Customs]
Damohorská, Pavla - Nosek, Bedřich


Otázka židovských tradic a zvyků představuje jednu z nejzajímavějších a také nejvíce různorodých oblastí judaistiky, neboť daná problematika zasahuje i do mnoha dalších oborů, jako jsou historie, sociologie, pedagogika, právo, politologie, kulturologie či dějiny umění. Publikace Židovské tradice a zvyky pojednává o životě věřícího žida a rituálech, které ho provázejí, o zvyklostech charakteristických pro každodenní život (například návštěva synagogy, kašrut), ale také o svátcích a významných dnech, jež tvoří nedílnou součást jeho života. Kniha je doplněna ilustracemi a přináší množství zajímavých informací jak pro odborné, tak i laické čtenáře zajímající se o židovskou kulturu

brožovaná,  272 str., 1. vydání
doporučená cena:  290 Kč


Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky
Ouředníček, Martin - Temelová, Jana - Pospíšilová, Lucie (eds.)


Cílem Atlasu je podchytit procesy, které se nejvýznamnějším způsobem podílejí na nové sociálně prostorové diferenciaci a významně ovlivňují kvalitu života obyvatelstva ve městech a obcích České republiky. Atlas je koncipován jako soubor 13 vzájemně provázaných kapitol, které společně mapují proměny sociálně prostorové struktury v transformačním období. Každá kapitola je vnitřně členěna do několika mapových listů s krátkým analytickým textem podávajícím základním informace o sledovaném jevu a mapami většinou v měřítku 1:1 milionu. Atlas je zpracován v českém a anglickém jazyce.

brožovaná,  140 str., 1. vydání
doporučená cena:  1200 Kč,  KAROLINUM




Jan Koblasa. Grafika - hlubotisky

[Jan Koblasa - Intaglio prints]
Nešlehová, Mahulena



Svým založením a povahou své tvorby patří Jan Koblasa k typům umělců renesančního rozletu a barokní nátury. Ač sám sebe pokládá především za sochaře, je schopen vyjádřit svá sdělení stejně dobře malbou, kresbou, grafkou, literárně i scénografcky. Vede ho bohatá invence a vrozená výtvarná inteligence. Jeho dílo je mnohotvaré a mnohoznačné, od počátku zaměřené na základní téma: člověk a svět. Pojímá je jako velké Theatrum mundi, jednou pod zorným úhlem romantika, jindy s existenciálním a mytickým zaměřením, jindy s ironickou nadsázkou a živelnou smyslovostí, jindy naopak s meditativní hloubavostí a věcností. Nikdy však prvoplánově nebo jen z estetického hlediska. Vůdčí silou jeho umění je maximální soustředění a hluboký myšlenkový ponor. Ví, jak píše ke své práci, že "je zapotřebí najít tu pravou - zaříkací formuli - vzrušit hmotu natolik - až se rozzáří", a dále sděluje, "chci říci to, co je a jak to je - ne však popsat či vylíčit povrch / to viditelné - pokouším se říci to podstatnější - to, co je ve vědomí - v nevědomí / jevů i věcí v mém vědomí a nevědomí o jevech a věcech - co je v počátku i konci / co jedno s druhým / jednotí a pojí?"
Přítomná kniha - katalog - předkládá jen určitou část umělcovy grafky. Je zaměřena na tisky z hloubky, na grafické listy provedené technikou suché jehly, leptem a leptem s akvatintou, a stává se tak prvním krokem ke zpracování jeho obsáhlé grafické tvorby.


Přeložil: Key, Petra
brožovaná,  264 str., 1. vydání
doporučená cena:  700 Kč



Křesťanství na Západě 1400-1700
[Christianity in the West in 1400-1700]
Bossy john

Kniha britského historika Johna Bossyho mapuje důležité proměny, které znamenaly přechod od tradičního křesťanství k reformaci a protireformaci. S termínem "reformace" přitom autor zachází velmi opatrně a programově se vymezuje proti některým zkreslujícím interpretacím problematiky: nesouhlasí s běžným výkladem, že by špatná představa křesťanství byla v tomto období nahrazena představou lepší, reformaci chápe jako "událost" zasahující do konkrétních lidských životů. Všímá si nejen doktrín - např. zajímavým způsobem vykládá změny v interpretaci Posledního soudu a Kristovy oběti - ale také rituálů, institucí a typických praktik, např. poutnictví. Ve dvou částech knihy, z nichž první je věnována originálnímu popisu tradičního či předreformačního křesťanství a druhá se zaměřuje na vlivy, které postavení klasických rituálů podkopávaly, John Bossy (emeritní profesor historie na University of York) vytváří plastický, velmi čtivý obraz rozpadu tradičního křesťanství, k němuž došlo v pozdním středověku a na prahu novověku v západní Evropě.


Přeložil: Johnová, Lucie 
brožovaná,  234 str., 1. vydání 

doporučená cena:  200 Kč,


Jak se dělá teorie
[How to do theory]
Iser, Wolfgang
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 osobno

brožovaná,  246 str., 1. vydání 
doporučená cena:  220 Kč, 



Tropika diskursu. Kulturně-kritické eseje
[Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism]
White, Hayden
Kniha Tropika diskursu Haydena Whitea, který je znám svým pojetím "metahistorie", jež klade důraz na narativní povahu historického diskursu, patří v humanitních vědách již ke klasickým dílům. Jde svým způsobem o autorovu originální "rozpravu o metodě", teorii toho, co by bylo možné nazvat tropologickým rozuměním. Její význam se ani zdaleka neomezuje na techniku literárního rozboru či interpretaci historie, jejím základem je filosoficky fundované, syntetické pojetí kognitivního vztahu k realitě, prostředkované právě "diskursem". V tomto smyslu je Whiteova kniha svébytnou a důležitou alternativou jak k tradiční i moderní hermeneutice (H. G. Gadamer), tak například k Ricoeurově narativnímu porozumění. Tropus podle Whitea není ani ozdoba řeči, ani technika omezující se na umělecký jazyk, nýbrž nástroj, jehož funkcí je snaha o adekvátnější uchopení popisované skutečnosti. Interpretace historických, literárních či teoretických textů se pak neukazuje jako (subjektivní) omezení, nýbrž jako obecná podmínka kulturní racionality

Přeložil: Nagy, Ladislav
brožovaná,  366 str., 1. vydání
doporučená cena:  270 Kč,



Představy společenství. Úvahy o původu a šíření nacionalismu
[Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of the Nationalism]
Anderson, Benedict


Kniha amerického politologa a historika, specialisty na kultury jihovýchodní Asie (Thajsko, Indonésie, Filipíny) si klade zásadní otázku, proč v dobách komunistického internacionalismu a následné globalizace přežívá a sílí nacionalismus. Nejde jen o politický nebo ideologický jev ani o návrat k slavné historii nebo tradicím. Právě v jižní a jihovýchodní Asii vzniká národní povědomí a vědomí u etnicky značně diferencovaných celků. Podle Andersonovy teorie je národ především společenstvím vzniklým v představivosti, která se rozvíjí pomocí moderních komunikačních technologií (počínaje knihtiskem), vlivem literatury (zejména moderního románu) a žurnalistiky. Na rozdíl od náboženského společenství, které se formuje v kontinuálním čase "posvátné historie", čase, jenž má jasný smysl a je zasazen do věčnosti, vzniká národ jako "společenství v představách" jednotlivců v "prázdném", sekularizovaném a mechanizovaném čase moderního světa. Přínosem knihy je i sledování vzniku moderních národů na americkém kontinentě a vlivu těchto procesů na vývoj nacionalismu v Evropě.

Přeložil: Fantys, Petr
brožovaná,  276 str., 1. vydání
doporučená cena:  240 Kč, 


Úvod do fantastické literatury
[Introduction a la littérature fantastique]
Todorov, Tzvetan


Úvod do fantastické literatury je jednou ze zásadních knih Tzvetana Todorova, francouzského literárního vědce bulharského původu, významné osobnosti francouzského strukturalismu druhé poloviny 20. století. Hlavním přínosem díla, které je od vydání v roce 1970 stále považováno za jakousi příručku fantastického žánru, je definice fantastična. Podle Todorova je jeho zdrojem naše nerozhodnost, kterou coby čtenáři zakoušíme před událostí jevící se byť jen zdánlivě nadpřirozenou; podmínkou přitom je, že se neuchýlíme k básnické a alegorické interpretaci textu.
"Fantastično se zakládá hlavně na váhání čtenáře - čtenáře, který se ztotožňuje s hlavní postavou -, pokud jde o povahu podivuhodné události. Toto váhání se může vyřešit buďto tak, že připustíme, že k události skutečně došlo; anebo tak, že rozhodneme, že je výplodem představivosti nebo dílem iluze; jinak řečeno, můžeme rozhodnout, že událost se buď stala, nebo nestala."
Žánr fantastické literatury autor posléze blíže vymezuje ve vztahu k podivuhodnému a zázračnému, na toto vymezení navazuje charakteristikou fantastického diskursu a témat s ním spojených. V závěru knihy pak jako odpověď na otázku ?Proč je fantastično?? předkládá analýzu společenské a literární funkce nadpřirozena.

Přeložil: Fiala, Vladimír - Fiala, Jiří

brožovaná,  168 str., 1. vydání
doporučená cena:  170 Kč, 



FPGA prakticky
Realizace číslicových systémů pro programovatelná hradlová pole
Šťastný Jakub: FPGA prakticky
běžná cena 	299,00 Kč




Tato publikace zaplňuje mezeru na českém knižním trhu - je věnována praktickým aspektům návrhu číslicových systémů. Spíše, než popisu jazyka VHDL používaného běžně pro návrh a teorii implementace logické funkce, se zabývá skutečnou obvodovou realizací, správným použitím návrhového software, upozorňuje na možné pasti a potenciální problémy, se kterými se při návrhu obvodů potýkají začátečníci i pokročilejší návrháři a dále rozebírá v české literatuře jen velmi okrajově diskutovaná témata, jejichž znalost je však klíčová pro správný návrh číslicového systému. K jednotlivým konceptům a informacím jsou k dispozici ukázkové příklady návrhu obvodů a cvičení umožňující snažší pochopení. Většina prezentovaných informací a postupů je aplikovatelná i při návrhu zákaznických integrovaných obvodů. Kniha pokrývá následující témata:

    * První celek se zabývá základními postupy při návrhu obvodů, zmiňuje moderní programové vybavení a detailně rozebírá jednotlivé kroky při jeho použití.
    * Další část knihy popisuje programovatelná hradlová pole, jejich architektury, vlastnosti a shrnuje kriteria pro výběr vhodného obvodu pro konkrétní aplikaci.
    * Třetí část kráce shrnuje základní konstrukce jazyka VHDL použitelné pro návrh číslicových obvodů.
    * Čtvrý celek je zaměřený na systémový návrh obvodu, předkládá základní pravidla pro implementaci větších logických systémů a shrnuje a vysvětluje dobré návrhové praktiky.
    * Další kapitola kapitola "Aritmetické operátory a složitější funkce" a na ni navazující celky "Datové cesty" a "Obvody pro číslicové zpracování signálů" předkládají možnosti implementace obecných funkcí a jak základních, tak speciálních aritmetických operací.
    * Šestá kapitola "Stavové automaty" je věnována méně známým aspektům návrhu logických struktur pro implementaci stavových automatů.
    * Sedmý celek "Paměti" shrnuje základní techniky a možnosti implementace zmíněných struktur na programovatelných hradlových polích.
    * Předposlední část "Hodiny, reset a asynchronní signály" detailně rozebírá správnou práci s hodinovými signály, implementaci asynchronního resetovacího signálu a často opomíjenou nicméně pro praxi velmi důležitou problematiku práce s asynchronními signály.
    * Konečně osmá část shrnuje základní rozdíly mezi návrhem FPGA obvodů a zákaznických integrovaných obvodů spolu s náměty pro další studium. 

Publikace je určena jak pro studenty středních odborných a vysokých škol, tak i pro pedagogy a odborníky z praxe. Svým zaměřením a použitými příklady návrhů je vhodná i pro domácí kutily a bastlíře, kteří by rádi ve svých konstrukcích použili programovatelná hradlová pole, ale nemají dostatek informací o praktických aspektech a moderních technikách návrhu 
číslicových obvodů.

Stručný obsah

   1. Návrh číslicového obvodu
   2. Programovatelná hradlová pole
   3. Použití jazyka VHDL pro návrh číslicových obvodů
   4. Systémový návrh
   5. Aritmetické operátory a složitější funkce
   6. Datové cesty
   7. Obvody pro číslicové zpracování signálů
   8. Stavové automaty
   9. Paměti
  10. Hodiny, reset a asynchronní signály
  11. Poznámky na závěr 

 vazba	200 stran B5 / brožovaná V2
vydání	1. české



Fotovoltaika
Budovy jako zdroj proudu
Haselhuhn Ralf: Fotovoltaika
rozsah / vazba	176 stran A5 / brožovaná V2
vydání	1. české
běžná cena 	248,00 Kč
Kniha je zaměřena na návrh, stavbu, provoz a účinnost fotovoltaických zdrojů elektrické energie instalovaných především na budovách. Přitom vychází z nejnovějších poznatků tohoto rychle se vyvíjejícího se oboru, takže tím přesně naplňuje současnou potřebu realizace investičně a prostorově úsporných a k životnímu prostředí šetrných zařízení tohoto druhu. Rozebírá a vyhodnocuje různé varianty realizace s jejich přednostmi i nedostatky a tím může posloužit k nejoptimálnějšímu řešení pro konkrétní podmínky. Rovněž přináší mnoho rad a doporučení pro jednotlivé profese podílející se na realizaci a provozu těchto zařízení.



Návrh a konstrukce desek plošných spojů
Principy a pravidla praktického návrhu
Záhlava Vít: Návrh a konstrukce desek plošných spojů

Kniha "Návrh a konstrukce desek plošných spojů" popisuje základní aspekty návrhu desek plošných spojů (DPS), tedy problematiku počítačového návrhu DPS, technologii výroby vícevrstvých DPS, osazování a pájení SMD, elektrické vlastnosti plošných spojů. Rozsáhlá část knihy je věnována elektromagnetické kompatibilitě (EMC) a s ní souvisejícími návrhovými pravidly.

I když se při návrhu desek plošných spojů velmi efektivně využívá počítačů, neznamená to, že navrhovat DPS na počítači je pouhé klikání myší. Počítačové návrhové systémy jsou jen účinné nástroje, usnadňující práci návrhářů. Návrh DPS vyžaduje především (ač to tak na první pohled nevypadá) komplexní znalosti v oblastech:

    * technologie výroby desek plošných spojů (DPS),
    * osazování a pájení,
    * obvodové funkce součástek,
    * teorie elektromagnetického pole 

a především jejich skloubení a využití v praxi. Cílem knihy je upozornit čtenáře na nejdůležitější problémy, které bude muset zdolat při návrhu elektronických schémat a desek plošného spoje.

Návrhářem se člověk nestane pouze čtením publikací, ale aktivní mravenčí dlouhodobou prací, sbíráním zkušeností a zpětných vazeb z celého výrobního procesu navrhovaného zařízení, tedy od technologů z výroby DPS a osazování, odborníků ze zkušebních laboratoří EMC, servisních techniků a dalších. V praxi to znamená nejen "se učit, se učit, se učit", ale i "komunikovat, komunikovat, komunikovat", přijímat kritiku a poučit se nejen z vlastních chyb.

Závěrem snad jen jedna poznámka:

"Jak se má správně navrhovat deska plošného spoje?"
"S citem. Je to nejen umělecké dílo…"

Stručný obsah

   1. Základní aspekty návrhu desek plošných spojů (DPS)
   2. Počítačový návrh desek plošných spojů (DPS)
   3. Technologie výroby desek plošných spojů (DPS)
   4. Povrchová montáž
   5. Vlastnosti plošných spojů
   6. Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
   7. Návrhová pravidla 

Keywords

      Počítačový návrh desek plošných spojů (DPS), Schematický návrh, Tvorba schematických značek, Návrh elektronického schématu, Definice vlastností součástek a spojů, Kontrola návrhových pravidel, Analogová a číslicová simulace, Výstupy schematického návrhu, Návrh desek plošných spojů (DPS), Princip vrstev a jejich využití, Knihovny pouzder, Načtení netlistu, Nastavení technologických podmínek, Obrysy DPS, výřezy a montážní otvory, Rozmístění součástek, Vedení spojů, Finální úpravy, Podklady pro formátování na výsledný rozměr, Sesazovací a náměrné značky, Popisy desky plošného spoje, Zlacené konektory, Kontrola návrhových pravidel, Generování technologických dat, Podklady pro výrobu vícevrstvých DPS, Podklady pro osazování, Technologie výroby desek plošných spojů (DPS), Semiaditivní metoda výroby DPS, Výroba dvoustranných DPS, Výroba vícevrstvých DPS, Třídy přesnosti, Povrchová montáž, Součástky pro povrchovou montáž, Pouzdra s metalizovanými ploškami, Pouzdra s páskovými vývody, Pouzdra BGA, Pájení SMD, Princip vlny, Pájení přetavením, Ruční pájení a opravy SMD, Bezolovnaté pájení, Vlastnosti plošných spojů, Odpor, Skin efekt, Kapacita, Indukčnost, Impedance, Rychlost šíření signálu, Vliv kapacitní zátěže, Přeslechy, Kapacitní vazba, Induktivní vazba, Zatížení vodičů na DPS, Proudové zatížení, Napěťové zatížení, Elektromagnetická kompatibilita (EMC), Základní pojmy a definice, Legislativní rámec v České republice, Elektromagnetická kompatibilita a DPS, Rušení, Elektromagnetické pole vyzařované proudovou smyčkou, Elektromagnetické pole vyzařované přímým vodičem, Kmitočtové spektrum lichoběžníkového průběhu, Souhlasné a nesouhlasné rušení, Návrh desek plošných spojů z hlediska EMC, Součástky a EMC, Návrhová pravidla, Rozmístění součástek, Řazení vrstev DPS, Zemnění, Jednobodové zemnění, Vícebodové zemnění, Blokování napájení, Reálný kondenzátor, DPS jako blokovací kondenzátor, Návrh lokálního blokovacího kondenzátoru, Návrh skupinového blokovacího kondenzátoru, Návrh filtračního kondenzátoru, Umístění blokovacích kondenzátorů na DPS, Napájecí zdroje, Analogové stabilizátory, Spínané zdroje, Číslicové obvody, Pravidla související s návrhem schématu, Pravidla související s návrhem rozmístění součástek a vedení spojů, Obvody hodinových impulzů, Ochranné paralelní spoje, Odrazy na vedení a jejich potlačení, Analogové obvody, A/D převodníky, Výkonové spínací obvody, Vstupně/výstupní obvody, Izolace a separace vstupně/výstupních obvodů, Filtrace vstupů a výstupů na DPS, Galvanické oddělení a přemostění, Ochrana před ESD, Ochrana I/O svorek, Ochrana DPS před dotykem, Rychlé číslicové obvody
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Kategorie:

    * Elektro literatura >> Elektronika >> Nf technika,akustika


Reedice původní knihy Reproduktory a reprosoustavy s doplněním o nové kapitoly. Kniha opět pojednává o stavbě a technologii reproduktorů, jejich parametrech, měření a jejich užití v praxi. Důraz je kladen na vysvětlení základních souvislostí mezi parametry reproduktoru, měřícími metodami, ale také praktickým využitím reproduktorů ke konstrukci reproduktorových soustav. Tyto kapitoly jsou doplněny objasněním principů ozvučnic a funkce výhybek, konstrukcemi skříní a užitečnými poznatky včetně mnoha konstrukčních návodů ke stavbě, včetně výkresů. Publikace je doplněna tématy ozvučování automobilů a především plošného ozvučení, kde je rozebrána jak teorie, tak i 30 praktických případů instalačního ozvučení. Kniha myslí nejenom na konstruktéry, ale i na běžné uživatele, jimž se snaží poradit při výběru nového ozvučení. Text doprovází mnoho ilustrativních obrázků, grafů a tabulek.
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    * 13 klamů u reproduktorů a reprosoustav pro plošné ozvučení a jak je objevit
    * 10 podvodů, které prodejci a výrobci dělají u profesionálních reprosoustav
    * 9 kroků proti špatnému výběru reprosoustav domácího kina a hifi 
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Gödel 1931
gnoseologická revoluce v matematice a exaktních vědách
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autor	Frýdek Jaroslav, Včelař František, Zelinka Ivan
rozsah / vazba	280 stran B5 / brožovaná V2
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běžná cena 	250,00 Kč

Publikace je věnována objevům, které Gödel zformuloval ve svém proslulém článku z r. 1931. Svojí úrovní se nalézá někde mezi monografií a populární knížkou. Na obou úrovních existuje dostatek skvělých publikací. Tato kniha se snaží literárně vyplnit nepříliš dotovanou mezeru mezi nimi. Důsledný výklad původních výsledků, jak se zdá, v podstatě chybí. Originální článek není příliš sdílný, a to ani pro odborníky. Knihu lze proto nejspíše charakterizovat jako komentovaný výklad původní Gödelovy práce s příklady a doplňky.

Autoři se snažili učinit knihu soběstačnou, a proto originál na mnoha místech doplňují. Na druhé straně ovšem nikde nepřesahují rámec původních metod a prostředků. V tomto smyslu je kniha rovněž historickým náhledem do doby, v níž výsledky vznikaly. Historická autentičnost byla vlastně prvořadá a byl jí podřízen téměř celý výklad, a to i včetně notace a terminologie.

Kniha je určena všem, kteří nejsou odborníky, ale zajímá je podstata autorových fundamentálních výsledků. Koneckonců, specialisty nejsou ani autoři knihy.

Stručný obsah

   1. I. ODDÍL – Gödelova nezapomenutelná práce
   2. II. ODDÍL – Některé pozoruhodné souvislosti s Gödelovými výsledky 
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      Gödelova nezapomenutelná práce, ÚVOD, Základní pojmy, Formální systémy, Jazyk a metajazyk, Bezesporné aneb konzistentní teorie, Neúplné teorie, Nerozhodnutelná tvrzení, Souvislosti mezi Gödelovými větami, Hlavní Gödelova myšlenka, první část článku, Gödel nahodil motor a má (zatím) zařazený neutrál, GÖDELŮV ÚVOD, Velké formální systémy, Formální systémy Gödelovy a také naší doby, Gödelovo varování, Naznačení Gödelova důkazu, Myšlenka aritmetizace, Konstrukce propozice nerozhodnutelné v PM, Demonstrace nerozhodnutelnosti propozice [R(q) ; q], Pozorování a jedna zásadní metamatematická úvaha, Epistemologické antinomie (též noetické paradoxy), Paradox lháře, Russellův paradox, Richardův paradox, Podstata epistemologických antinomií, Gödelova geniální myšlenka, Charakterizace modelového formálního systému P, Zlatý grál "nerozhodnutelnosti", druhá část článku, POPIS FORMÁLNÍHO SYSTÉMU P, Primitivní znaky systému P, Konstanty, Proměnné různých typů, Gödelova poznámka o relacích a funkcích, Metadefinice znaků a formulí, Volné a vázané proměnné, Další podstatné (meta)definice, Základní logické symboly, Gödel zařadil první rychlostní stupeň, Axiomy systému P, I. skupina - Peanovy axiomy, II. skupina - výrokové logické axiomy, III. skupina - predikátové logické axiomy, IV. skupina - axiom redukovatelnosti, V. skupina - axiom extenzionality, Bezprostřední důsledek, Třída dokazatelných formulí, Gödel zařadil druhý rychlostní stupeň, ARITMETIZACE SYSTÉMU P, Aritmetizace primitivních znaků systému P, Aritmetizace konstant, Aritmetizace proměnných, Základní věta aritmetiky, Gödelovo číslování, Gödelova čísla, Aritmetizace formulí, Aritmetizace posloupností formulí, Dvě poznámky, které nepatří zcela na okraj, Princip aritmetizace metateorie formálního systému, Závěrečné připomenutí, Gödel zařadil třetí rychlostní stupeň, REKURZIVNÍ FUNKCE A RELACE, Fundamentální definice, Příklady užitečných jednoduchých rekurzivních funkcí a relací, 70, Rekurzívnost základních aritmetických operací, GÖDELOVY TEORÉMY O REKURZIVNÍCH, FUNKCÍCH A RELACÍCH, Teorémy I - III, Teorém I, Teorém II, Teorém III, Teorém IV - nejdůležitější technická věta, Gödel zařadil čtvrtý rychlostní stupeň, GÖDELOVY DEFINICE A JEJICH PŘÍKLADY, Definice 1 - dělitelnost, Definice 2 - prvočísla, Definice 3 - prvočíslo rozkladu, Definice 4 - faktoriál, Definice 5 - posloupnost všech prvočísel, Definice 6 - termy, výrazy, Definice 7 - délka posloupnosti, Definice 8 - zřetězení posloupností, Definice 9 - jednočlenná posloupnost, Definice 10 - uzávorkování, Definice 11 - proměnná určitého typu, Definice 12 - proměnná, Definice 13 - negace, Definice 14 - disjunkce, Definice 15 - generalizace, Definice 16 - vkládání znaků následníka, Definice 17 - numerály, Definice 18 - znaky typu 1, Definice 19 - znaky libovolného typu, Definice 20 - elementární formule, Definice 21 - pomocná operace, Definice 22 - speciální posloupnost formulí, Definice 23 - formule, Definice 24 - vázaná proměnná, Definice 25 - volná proměnná, Definice 26 - volné proměnné, Definice 27 - "mechanická" substituce, Definice 28 - pomocná funkce, Definice 29 - technický pojem, Definice 30 - pomocný pojem, Definice 31 - přípustná substituce, Definice 32 - ostatní logické pojmy, Definice 33 - elevace typů, Definice 34 - Peanův axiom, Definice 35 - výrokové logické axiomy, Definice 36 - výrokový axiom, Definice 37 - důležitá technická relace, Definice 38 - první predikátový axiom, Definice 39 - druhý predikátový axiom, Definice 40 - axiom redukovatelnosti, Definice 41 - axiom extenzionality, Definice 42 - axiom systému P, Definice 43 - bezprostřední důsledek, Definice 44 - důkazová figura, Definice 45 - důkaz v systému P, Definice 46 - dokazatelná formule, Závěr kapitoly, FORMALIZACE REKURZÍVNOSTI V RÁMCI, SAMOTNÉHO SYSTÉMU P, Teorém V, Několik závěrečných úvah o Teorému V, Gödel zařadil poslední rychlostní stupeň, CÍL DISKUZE PODLE AUTORA, Konzistence a -konzistence, Množina důsledků třídy FORMULÍ, Dva druhy konzistence třídy FORMULÍ, Vztah mezi konzistencí a -konzistencí, Rekurzivní třída FORMULÍ, Teorém VI - nejdůležitější věta Gödelova článku, Formulace Teorému VI, Důkaz Teorému VI, Gödelova intuicionistická vsuvka o konstruktivnosti Teorému VI, 145, Definitivní zobecnění teorému J. B. Rosserem, ROZHODNUTELNOST A JEJÍ DŮSLEDKY, Rozhodnutelné relace a zvláště pak třídy, Zobecnění Teorému VI pro rozhodnutelné třídy FORMULÍ, GÖDELOVY DALŠÍ NÁMĚTY A POZNÁMKY, Konzistence versus protipříklady, Důsledky rozšíření třídy axiomů systému P, Gödelovy úvahy o základních problémech teorie množin (TM), 155, Jedna speciální třída FORMULÍ, Vsuvka o axiomu výběru, (zobecněné) hypotéze kontinua a jejich důsledcích pro nerozhodnutelnost, 156, Poznámka o nerekurzívnosti vztahu dokazatelnosti, Gödelovo neformální metatvrzení, třetí část článku, NĚKTERÉ DŮSLEDKY TEORÉMU VI, Aritmetické relace, Definice aritmetických relací a tříd, Čínská věta o zbytcích a její důsledek - Teorém VII, Důkaz Teorému VII, Teorém VIII, Omezený funkční kalkul (počet) - o.f.k., Vymezení základních pojmů o.f.k., Pravdivost a splnitelnost formulí, Teorémy IX a X, DVA ZÁSADNÍ PROBLÉMY TEORIE ČÍSEL, Goldbachova hypotéza, Velká Fermatova věta, čtvrtá část článku, NEDOKAZATELNOST BEZESPORNOSTI, Teorém XI - druhá nejdůležitější věta Gödelova článku, Teorém XI a jeho demonstrace, Několik komentářů k demonstraci Teorému XI, Závěrečné znepokojivé pozorování, Gödelovy poznámky k Teorému XI, Co je aritmetizací Zlatého grálu v "teorii nerozhodnutelnosti"?, 191, GÖDELOVY ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY, Poznámka doplněná 28. srpna 1963, Poznámka pod čarou, 195,, Některé pozoruhodné souvislosti s Gödelovými výsledky, 199, ÚVOD KE II. ODDÍLU, PROBLÉMY POČÍTAČOVÝCH DŮKAZŮ, Bremermannova mez a Shannonova míra informace, Počítačové důkazy a jejich souvislost s Bremermannovou mezí, 203, Problém čtyř barev, Slabá Goldbachova hypotéza, A jaké jsou závěry?, Vyhlídky Goldbachovy hypotézy, Ukázka "běžné" velikosti Gödelových čísel, TURINGOVY STROJE A GÖDELOVA ČÍSLA, Turingův stroj, Gödel a Entscheidungsproblem, Turingovy stroje a Gödel v prostředí MATHEMATICA, Fyzikální "analogie" Teorému XI, KURT FRIEDRICH GÖDEL, JEHO ŽIVOT A DÍLO, HEGELOVSKO-GÖDELOVSKÁ PARALELA, EUKLEIDOVY ZÁKLADY, NĚKOLIK SOUVISLOSTÍ S AXIOMEM VÝBĚRU, PÁR SLOV O DALŠÍCH VLASTNOSTECH, FORMÁLNÍCH TEORIÍ, Pravdivost a dokazatelnost, Abstraktní věta o neúplnosti pro korektní systémy, "Bohaté" a "chudé" systémy, Dvě věty nerozhodnutelné v Peanově aritmetice, POHLED JEDNOHO Z RECENZENTŮ NA NĚKTERÁ, PŘÍBUZNÁ TÉMATA, Připomínky pana Aleše Gottvalda, Nerozhodnuto navěky?
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Capesius, osvětimský lékárník
Autor: Schlesak Dieter
Z němčiny přeložila Zlata Kufnerová
	
329,00 Kč
Dr. Victor Capesius působil před válkou v Sedmihradsku jako lékárník a zástupce firmy Bayer. V roce 1944 se jako důstojník SS a vedoucí lékárny SS v Osvětimi setkává na rampě se svými bývalými klienty, kteří přijíždějí z jeho rodného města s vězeňskými transporty. Capesius je s chladnou hlavou posílá do plynové komory. Po válce vede spokojený život úspěšného obchodníka jako majitel lékárny v německém Göppingenu. Teprve v šedesátých letech před soudem vychází najevo, odkud Capesiův nezanedbatelný majetek vlastně pochází. Capesius, osvětimský lékárník je dokumentární román o jedné ze skutečných temných postav holocaustu, jedné z těch, jejichž podíl na zločinech nebyl nikdy potrestán. Zakládá se důsledně na faktech, na dokumentech, dopisech a výpovědích očitých svědků. Autor v tomto silném, otřesném svědectví sází na autenticitu, jediným smyšleným románovým prvkem je tu postava židovského vězně Adama, který celý příběh čtenáři vypráví.
Formát: 130 x 200
Počet stran: 328
Vazba: vázaná, PASEKA


Zrození mýtu [Novotn� RobertNovotný Robert - Šámal Petr]
	
Zrození mýtu
Dva životy husitské epochy
Autor: Novotn� RobertNovotný Robert - Šámal Petr
Dostupnost: skladem
	
490,00 Kč
Husitství je fenoménem, který výrazně zasáhl do českých i středoevropských dějin sklonku středověku, jeho silné ozvuky však nalezneme i v staletích následujících, minulost nedávnou nevyjímaje. Oba tyto rozměry sleduje kniha, na jejímž vzniku se sešli kolegové, přátelé i žáci významného českého historika Petra Čorneje, aby společně vyjádřili respekt i sympatie k této nepřehlédnutelné osobnosti současného dějepisectví. První dva oddíly se na vybraných tématech snaží rekonstruovat jak události dramatického období první třetiny 15. století, tak i následný vývoj, který charakterizovalo úsilí o uhájení výsledků revoluce. Samostatný blok je věnován výtvarnému umění, slovesné kultuře a jazyku památek husitské doby. Závěrečné dva oddíly pak přibližují vznik husitského „mýtu“, kdy již vlastní události 15. století ustoupily do pozadí, a husitství bylo využíváno jako argument v politických či národnostních zápasech. Autoři sledují husitské aktualizace od doby předbělohorské až po padesátá léta 20. století, ukazují proměny jeho uměleckého obrazu a přibližují i vývoj husitologického bádání.
Počet stran: 504, 


Život se Sluncem a ve vesmíru
Nová věda – bioastronomie
Autor: Kleczek Josip
	
389,00 Kč
Energie - a zvláště energie sluneční, ať už přímá (záření) či nepřímá (biomasa, vítr, teplo oceánů, vlny apod.) či fosilní (uhlí, ropa, zemní plyn) - rozhoduje o našem životě individuálním i společenském. Nejen život náš, ale i život celé biosféry je na ní naprosto závislý. Proto zcela udivuje obecná neznalost o Slunci jako zdroji této životodárné energie. A právě o tom, jak se ze Slunce uvolňuje energie, jak se přenáší z jeho jádra až na naši Zemi, jak sluneční energie utváří životní prostředí a udržuje život celé biosféry a jak se jeho energie mění v energii tepelnou, chemickou, elektrickou a mechanickou, vypráví kniha. Život na Zemi s hvězdou Sluncem je nepatrným článkem vývoje vesmíru. Planetárních soustav kolem hvězd slunečního typu jsou jen v Mléčné dráze miliardy. A protože všude ve vesmíru vládnou stejné zákony, mohl život vzniknout i na planetách u jiných hvězd. Na všechny tyto otázky hledá odpověď nová věda - bioastronomie.
Formát: 130 x 200
Počet stran: 296
Vazba: vázaná



Einstein
Jeho život a vesmír
Autor: Isaacson Walter
Martin Pokorný
549,00 Kč
Vynikající dílo, které poprvé zpracovává Einsteinův život v celé jeho šíři, neboť Hebrejská univerzita v Jeruzalémě podle poslední vůle Einsteinovy nevlastní dcery uvolnila přes 3 000 stran nových dokumentů, především Einsteinových dopisů jeho první a druhé ženě a dětem. Autor měl možnost v knize uplatnit i další nové, dosud nezpracované materiály. Podrobně v knize líčí všechny (nejen tradičně "evropské", i "americké") etapy života tohoto velkého génia, jeho nekonformní rysy, vztah k filozofii, náboženství, ale i jeho vnitřní, jak vědecké, tak i osobní problémy. Doslov hodnotí jeho pražský pobyt a vliv jeho osobnosti a díla na naši vědu i kulturu (Čapek, Březina, Martinů, Šalda).
Formát: 170 x 240
Počet stran: 632
Vazba: vázaná
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Animační strategie v původní Buddhově nauce CD
Veselský, Pavel
Původní Buddhova nauka (théraváda) představuje jeden z prvních příkladů jasně vyprofilované protoandragogické teorie a praxe - v rámci dlouhého vývoje andragogického myšlení ji lze přiřadit k předvědeckému stadiu konstituování andragogiky. Zároveň ale, vzhledem ke kontinuitě jejího trvání, představuje pro dospělé jedince také současnou animační alternativu. Jako taková může být předmětem zájmu andragogiky; zejména pokud bude v přijatelné míře odhlédnuto od jejích filozofických, náboženských či kosmologických aspektů a primární pohled bude zaměřen na její andragogickou dimenzi. Po takové redukci je na původní Buddhovu nauku možno nahlížet jako na specifický animační systém - s cílem: tematizovat jeho povahu; poukázat na jeho zákl. zaměř.; charakterizovat následnický vztah učitele a žáka.

Cena  225.0 Kč 	

	vydání, 2010, 308 stran, -, CD, 



Důvěřovat v člověka a důvěřovat v Hospodina (JER 17,5-13): exegeticko-teologický výklad
Pacner, Stanislav
Kniha Důvěřovat v člověka a důvěřovat v Hospodina (Jer 17,5-13): Exegeticko-teologický výklad se podrobně zabývá úryvkem Jer 17,5-13, jeho exegezí a teologií. Vymezuje danou perikopu a vysvětluje motivy a důvody, které autora vedly k tomu, že na tyto verše pohlíží jako na úryvek mluvící o naději a důvěře. Text je následně vnímán v kontextu celé knihy, kde se téma důvěry a naděje objevuje i na dalších místech. Nakonec se autor zaměřuje na otázku, co to tváří v tvář zničení, které bylo Jeremiášem předpovězeno a které se i nakonec uskutečnilo, znamená důvěřovat v Hospodina, k čemuž prorok mnohokrát nabádá. Na čem skutečná důvěra spočívá a kde ji lze nalézt? Na to se snaží odpovědět tato kniha.
Cena 200.0 Kč 	

	vydání, 2010, 412 stran, A5, měkká vazba, 




Efektivní včasná diagnostika rizikového chování u adolescentů
Dolejš, Martin
Publikace má čtenářům přiblížit problematiku 'rizikového chování', vývoj, změny a charakteristiky osobnosti adolescentů a v neposlední řadě informovat o převodu a standardizaci psychodiagnostických nástrojů. V první části se naše pozornost soustředí na pojmové, obsahové vymezení sociální normy a normality v rámci evropského, západního myšlení. Psychologové, adiktologové, sociologové a etopedové v rámci svých oborů využívají různorodý pojmový aparát označující takové formy chování, které vedou k porušení mravních, sociálních nebo právních norem a jež mají negativní důsledky pro samotného aktéra anebo pro jeho sociální okolí, společnost
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Specifika edukace žáků se speciálními potřebami s přesahem do sféry pracovního uplatnění
Ludíková, Libuše, a kol.
Publikace je fundovanou detailní analýzou reflektující závažné problémy jedinců se speciálními potřebami, dotýká se aktuálních dilemat souvisejících s evaluací jejich současného kurikula, možností jejich profesní přípravy a pracovníhi uplatnění. Poskytuje komplexní pohled na speciální vzdělávání, zohledňuje i aspekty obecně pedagogické, které umožňují prezentovat teoretická východiska a uvádět je do kontextu s oblastmi speciální pedagogiky
Cena 195.0 Kč 	
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Vývoj města Olomouce v letech 1930-2010 M.A.P.S. Num.2
Burian, Jaroslav, a kol.
Dílo prezentuje vývoj prostorového uspořádání na území města Olomouce během 20. století a na začátku 21. století za pomoci informací získaných ze čtyř územních plánů a aktuálních územně analytických podkladů. Dílo má sloužit jak odborníkům z řad urbanistů a geografů, tak především laické veřejnosti (v současnosti probíhá příprava nového územního plánu).

Cena   95.0 Kč 
	vydání, 2010, 16 stran, A4, měkká vazba, 

Skotská próza v letech 1980–2009
Jelínková, Ema - Novák, Vojtěch, Anténe, Petr - Flajšarová, Pavlína
Kolektivní monografie představuje plejádu současných skotských spisovatelů a jejich děl jednak na pozadí skotské společnosti a skotských dějin, jednak v kontextu skotské, ale také britské a částečně celosvětové literatury. Publikace je dělena chronologicky a dále se člení do tematických celků nebo podle autorů. Zabývá se nejen základní terminologií, ale věnuje pozornost tzv. žánrové literatuře, jako jsou např. detektivky, krimi a scifi romány.¨

Cena    190.0 Kč 	
	vydání, 2010, 138 stran, A5, měkká vazba, 


Polemiky a spory v právní vědě
Bubelová, Kamila (ed.) - Frýdek, Miroslav (ed.)
Cena    222.0 Kč 	

1. vydání, 2010, 156 stran, A5, měkká vazba, 
Sborník příspěvků z jednání sekce teorie práva a právních dějin v rámci konference Olomoucké právnické dny 2010.


Ortopedie pro studenty lékařských a zdravotnických fakult
Gallo, Jiří, a kol.

Učebnice ortopedie byla napsána s cílem poskytnout studentům lékařských a zdravotnických fakult základní orientaci v oboru. Tomu odpovídá její rozsah, struktura i členění jednotlivých kapitol. V úvodní obecné části jsou probrány diagnostické postupy, základní ortopedické operace a hodnocení výsledků léčby. Krátce je zde načrtnut i slibně se rozvíjející vztah mezi 'evidence based medicine' a ortopedií. Specializovanou část tvoří samostatné celky věnované dílčím oblastem ortopedie (degenarativní kloubní nemoci, dětská, spinální či sportovní ortopedie, nádory pohybového aparátu apod.). Na začátku každé speciální části jsou stručně představeny jednotlivé nemoci, vady a poruchy, včetně epidemiologických a patogenetických informací. Následují poznámky k vyšetřovacímu postupu a léčbě.

Cena  320.0 Kč 	

	vydání, 2011, 216 stran, A4, měkká vazba, 


Roland Barthes 	(o autorovi)
Mytologie, 2. vydání

Původní název: Mythologies

Mytologie jsou jedním z nejvýznamnějších Barthesových děl. Úvodní část tvoří řada krátkých a snad až překvapivě zábavných, ovšem mimořádně dobře propracovaných úvah o některých dobových aspektech konzumní společnosti (wrestling, astrologie, kuchařské recepty v časopisech); druhá část je pokusem zasadit tyto texty do obecnějšího teoretického rámce. Je pozoruhodná mimo jiné tím, že jde o jeden z prvních pokusů o aplikaci sémiologického přístupu na konkrétní kulturní jevy (v tomto ohledu bude mít Barthes nesčetné množství následovníků v oblasti teorie kultury, literární teorie, ale i politologie nebo třeba gender studies). Mytologie zásadním způsobem přispěly k proměně francouzské intelektuální scény ve druhé polovině 20. století: jsou jedním z prvních projevů nástupu nového způsobu uvažování, které se vzdá fenomenologické a existencialistiké orientace (Sartre, Camus, Merleau-Ponty) ve prospěch strukturální a synchronní analýzy dějinných i aktuálních jevů (Foucault, Althusser, Derrida aj.).
Doporučená cena: 250 Kč


Brož. s klopami, 172 stran, 250 Kč, 



Geoff Stray 	(o autorovi)
Mayský kalendář a další kalendáře minulosti

Původní název: The Mayan and Other Ancient Calendars

Geoff Stray se výzkumem mayských kalendářů usilovně zabývá již několik desetiletí a publikoval na toto téma řadu knih. V této knížce objasňuje rozdíly mezi různými typy kalendářů starověkých civilizací, pro něž bylo studium nebeských cyklů životně důležitým pilířem poznání a osvojení světa. Mayské lunární kalendáře byly na svou dobu mimořádně přesné a dokázaly předpovídat dráhu Venuše a zatmění Slunce několik set let do budoucna. Čtenáři na konci knížky s povděkem zjistí, proč podle Mayů skončí současná epocha posledním měsícem roku 2012. Jak autor nepřetržitým bádáním od počátku 80. let zjistil, od toho roku už bude všechno jinak...

Doporučená cena: 198 Kč


Překlad Petr Holčák, vázaná, 140 x 168 mm, 76 stran, 198 Kč, vydání 1, 




O autorovi: Geoff Stray se výzkumem mayských kalendářů usilovně zabývá již několik desetiletí a publikoval na toto téma řadu knih. Založil a udržuje webovou stránku, která je věnovaná roku 2012, kdy nastane podle mayského kalendáře konec světa. Viz www.diagnosis2012.co.uk. Ve svém volném čase vyrábí ručně šité boty.
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