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Rok 2018 je pro nás výjimečný z mnoha důvodů. Vedle
všech „osmičkových výročí “, která nakladatelství
zaměřující se na vydávání odborných historických titulů
nemohou minout, budeme letos slavit hned několik
výročí interních.
Úctyhodné sedmdesátky dosáhne v příštích měsících
náš kmenový autor Tomáš Halík. Letošní ročník časopisu
Dějiny a současnost je jubilejní čtyřicátý. A konečně
pětadvacátý rok svého samostatného fungování oslaví
nakladatelství jako takové.
Během těch pětadvaceti let se nám podařilo vybudovat
hned několik edičních řad, jejichž čtenářská obliba
i obsáhlost nabyly rozměrů, s nimiž jsme při jejich
zakládání ani nepočítali. Mezi nejvyhledávanější z nich
patří edice Dějiny států. Ta postupem času pokryla
historii i těch nejvzdálenějších zemí světa, avšak až letos
přicházíme s titulem, bez nějž by edice nikdy nemohla
být kompletní.
V roce plném jubileí čtenářům konečně představíme
dlouho připravované Dějiny Česka.

Obálka: Emanuel Boháč Vítání T. G. Masaryka při příjezdu do Prahy (1926)
Muzeum města Ústí nad Labem
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NLN
RNDr. Eva Plešková
ředitelka a jednatelka
Jitka Svobodová
tajemnice

Redakce
Mgr. Jiří Knap
historie středověk,
archeologie, dějiny měst
Mgr. Jiří Nedvěd
historie soudobé dějiny
a lingvistika
PhDr. Galina Pavlíčková
historie, beletrie, cestování
PhDr. Jan Urban
historie středověk

Obchod
Redakce
časopisu
Dějiny
a současnost
Mgr. Iveta Coufalová
šéfredaktorka časopisu,
knižnice ĎaSu, historie
Mgr. Martin Šorm
redaktor časopisu,
historie středověk

Technická
redakce a DTP
Šárka Křiváková
graﬁcká a technická
redakce

Mgr. Barbora Čiháková
literární věda, beletrie

Josef Kupka
vedoucí studia DTP,
výroba, technická redakce

PhDr. Zdeňka Nováková
literární věda,
korespondence

Ing. Marie Tvrdá
sazba, graﬁcká
úprava knih a časopisů

Editoři jednotlivých edic
jsou uvedeni v katalogu
u edic samostatně.
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Ing. Olga Novotná
obchod a tisková redakce
Bc. Petra Boltíková
marketing
Bc. Kryštof Eder
nová média

Vinohradské
knihkupectví
Alena Jelínková
vedoucí Vinohradského
knihkupectví
Jan Troníček
distribuce, sklad,
knihkupec
Martina Polánská
knihkupkyně
Vinohradského
knihkupectví
Kontaktní e-maily jsou ve
tvaru příjmení@nln.cz,
knihkupectví má společný
e-mail knihkupectvi@nln.cz

Jan Skružný
sazba, graﬁcká
úprava knih a časopisů
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VÝPRAVNÉ HISTORICKÉ MONOGRAFIE

Republika československá
1918—1939
Dagmar Hájková — Pavel Horák
(eds.)

Vázaná s přebalem, barevné reprodukce,
165 × 235, asi 800 stran,
EAN 9788074226344

Přestože bylo první republice vyměřeno
pouhých dvacet let života, je dnes
vnímána jako významná etapa našich
dějin, jako jakýsi jejich uzlový bod. Při
mnoha příležitostech se na ni odkazuje
jako na vzor. Jak ji však doopravdy známe?
Reprezentativní publikace nabízí členěný
pohled na meziválečné Československo,
mapuje strukturu jeho společnosti, životní
rytmy i proměny krajiny. Přitom ukazuje
na místa a fenomény, o kterých stále
víme velmi málo. Jaká tedy byla politika
a společnost republiky, jež je označována
za ostrov demokracie v moři autoritativních
států? Kniha, na které se podílel
mezinárodní kolektiv více než šedesáti
autorů, ukazuje Republiku československou
v její komplikované rozmanitosti.

PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D., historička, vědecká
pracovnice Masarykova ústavu a Archivu AV ČR.
Je autorkou či spoluautorkou řady edic dokumentů
a monografií především z doby první světové války
a meziválečného Československa, například Emanuel
Voska či naposledy Sláva republice!.
PhDr. et Mgr. Pavel Horák, Ph.D., historik, vědecký
pracovník Masarykova ústavu a Archivu AV ČR.
Je autorem monografií Stranické legitimace,
vážení!, Bohumil Laušman — politický životopis
a spoluautorem knihy Sláva republice!. Podílel se
i na řadě edic dokumentů.
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VÝPRAVNÉ HISTORICKÉ MONOGRAFIE

Kolektiv autorů:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.; prof. Mark Cornwall;
doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.; prof. Mgr. Vratislav
Doubek, Ph.D.; Mgr. Jakub Drábik, PhD.;
Mgr. Pavel Fabini; doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.;
Dr. Anna Hájková; PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D.;
PhDr. Jan Hálek, Ph.D.; PhDr. Ľudovít Hallon,
DrSc.; doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.; ThDr. et
Mgr. Pavel Helan, Th.d.; prof. PhDr. Roman Holec,
DrSc.; PhDr. et Mgr. Pavel Horák, Ph.D.; PhDr. Jana
Horváthová; prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.;
PhDr. Tomáš Jelínek, Ph.D.; doc. PhDr. Martin
Jemelka, Ph.D.; Mgr. Petra Johansson; Mgr. Vojtěch
Kessler, Ph.D.; prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.;
PhDr. Martin Klečacký, Ph.D.; doc. PhDr. Ivan
Klimeš; Dr. phil. Ines Koeltzsch; doc. PhDr. Ota
Konrád, Ph.D.; doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.;
PhDr. Dušan Kováč, DrSc.; prof. PhDr. Eduard Kubů,
CSc.; prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.; doc. Dr. phil.
Rudolf Kučera, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Veronika Lacinová
Najmanová; prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.;
Ing. arch. Zdeněk Lukeš; Mgr. Jan Mareš; Paedr.
Luboš Merhaut, CSc.; Mgr. Lucie Merhautová,
Ph.D.; PhDr. Boris Mosković; prof. PhDr. Dana
Musilová, CSc.; Dr. des. Jana Piňosová;
prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.; doc. PhDr. et
JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.; PhDr. Jan Randák,
Ph.D.; prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.; doc. PhDr. Vít
Smetana, Ph.D.; doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.;
doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.; prof. PhDr. Ivan
Šedivý, CSc.; PhDr. Kateřina Šimová, Ph.D.;
Mgr. Dana Šmajstrlová; PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.;
doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.; PhDr. Jakub Štofaník,
Ph.D.; PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.; PhDr. Josef
Tomeš, Ph.D.; Mgr. Richard Vašek, Ph.D.; PhDr. Luboš
Velek, Ph.D.; prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.;
prof. Dr. Manfred Weinberg; doc. PhDr. Jan Wiendl,
Ph.D.; Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.; Dr. Martin
Zückert; Dr. Stefan Zwicker, M.A.
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Osmičky
Osudová výročí českých
a československých dějin končící
na jednu číslici
Libor Jan a kolektiv

Vázaná s přebalem,
165 x 235, asi 400 stran,
EAN 9788074226403

Na otázku, proč se tolik významných
událostí českých dějin událo v letopočtech,
které končí číslicí „osm“, je nesnadné
odpovědět. Někdy se hovoří o magické
osmičce, která pronásleduje české dějiny
po řadu staletí — všimněme si, že čím blíže
k naší době, tím je osmička častější. Ale při
detailním zkoumání se osmičková výročí jeví
jako pevná, byť svým způsobem zvláštně
náhodná součást obecnějších dějin, v jejichž
rámci není český přínos vždy rozhodujícím
(někdy ale ano). Střet římského krále
s Přemyslem Otakarem II. byl nepochybně
velkou politikou, rok 1848 byl součástí „jara
národů“ a rok 1968 byl „pražským jarem“,
kde se znovu projevila brutalita sovětského
režimu. Rok 1918 souvisel s koncem světové
války, v roce 1938 jsme se možná měli bránit,
zatímco o deset let později po hitlerovské
devastaci myšlení a úspěšné bolševické
propagandě jsme znovu podlehli totalitě.
Škoda, že rok 1989 vlastně nepřišel o rok
dříve. Všechna důležitá výročí končící
na osmičku vám přibližují variabilními
formami historikové z Historického ústavu
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Kolektiv autorů:
Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D., Mgr. Tomáš
Dvořák, Ph.D., prof. PhDr. Jiří Hanuš,
Ph.D., prof. PhDr. Libor Jan, Ph.D.,
prof. PhDr. Tomáš Knoz, Ph.D.,
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc., Mgr. Denisa
Nečasová, Ph.D., Mgr. Jiří Němec,
Ph.D., PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D.,
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.
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Pernštejnské ženy
Marie Manrique de Lara
a její dcery ve službách rodu,
církve a habsburské dynastie
Pavel Marek
Pernštejnské ženy jsou v knize představeny
v předivu rodinných vazeb i ve vztahu
k vládnoucí dynastii, a to především
ke svým habsburským patronkám.
Od skonu Vratislava z Pernštejna až
po vymření Pernštejnů po přeslici (1646)
byla totiž prestiž rodu erbu zubří
hlavy s úspěchem hájena především
díky přičinění pernštejnských žen.
Přestože již Josef Janáček ve své
knize Ženy české renesance naznačil,
jak významnou roli v životě pražského
císařského dvora přelomu 16. a 17. století
sehrál tzv. pernštejnský fraucimor vedený
vdovou po Vratislavovi z Pernštejna a jejími
dcerami, soustavnějšímu zájmu historiků se
ze všech těchto dam těšila pouze Polyxena.
Kniha přináší podrobné informace
o životních osudech Polyxeniných sester
i matky a pokusí se rovněž o nový pohled
na samotnou Polyxenu. Práce je založena
na svědectví dosud nevyužitých písemností
z českých i zahraničních archivů.

Vázaná s přebalem,
165 × 235 mm, asi 520 stran
EAN 9788074226410

Doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D., je odborný asistent Filozofické fakulty
Univerzity Pardubice. Zabývá se dějinami šlechty a panovnického dvora
v 16. a 17. století, především politickou komunikací mezi habsburskou
a hispánskou monarchií. Je autorem mnoha publikací, např. Svědectví
o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha
Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna a La embajada
española en la corte imperial 1558—1641. Figuras de los embajadores y
estrategias clientelares či Smrt Rudolfa II.
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VÝPRAVNÉ HISTORICKÉ MONOGRAFIE

Benediktini a střed Evropy
Křesťanství — Kultura — Společnost
800—1300
Editoři:
Dušan Foltýn — Jan Kremer —
Pavlína Mašková —
Petr Sommer — Josef Žemlička

Vázaná s přebalem,
210 × 270 mm, asi 800 stran
EAN 9788074224621
česky a anglicky

Kolektiv více než třiceti domácích
a zahraničních autorů nabízí pohled
na benediktinství jako na jev, který již téměř
půldruhého tisíciletí spolupůsobí v dějinách
Evropy a jehož stopy jsou dobře čitelné
v její vzdělanosti a kultuře. Úvodní kapitoly
knihy vytváří svým zaměřením na mnišství
v rodící se středověké Evropě obecný
rámec tématu. Na něj navazuje soubor studií
o křesťanství a působení benediktinů v nově
vznikajících státech střední Evropy a o jejich
kontaktech se západoevropským mnišstvím.
Součástí svazku je také „Monasticon“,
katalog vybraných benediktinských klášterů.

Kolektiv autorů:
PhDr. Milena Bravermanová, Mag. Dr. Maximilian Diesenberger, MAS,
PhDr. Eva Doležalová, Ph.D., Mgr. Dušan Foltýn, doc. PhDr. Luděk
Galuška, CSc., prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc., Mgr. Jakub Izdný,
PhDr. Jan Klípa, Ph.D., Mgr. et Mgr. Kornélia Kolářová Takácsová, Th.D.,
doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc., Mgr. Jan Kremer, PhDr. Viktor Kubík,
Ph.D., doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.,
Prof. Dr. Christian Lübke, Mgr. Pavlína Mašková, Prof. Dr. Gert Melville,
PhDr. Aleš Mudra, Ph.D., Mgr. Zdeněk Mužík, doc. PhDr. Michaela
Ottová, Ph.D., Prof. Dr. Lutz E. v. Padberg, PhDr. Michal Patrný,
PhDr. Jiří Rak, Prof. dr. hab. Stanisław Rosik, Dr. Irmgard Siede,
Mag. Dr. Gerfried Sitar, prof. PhDr. Petr Sommer, CSc.,
DrSc., doc. Mgr. Jan Stejskal, MA, Ph.D., prof. Jerzy Strzelcyk, Dr. Béla
Zsolt Szakács, Mgr. Josef Šrámek, Ph.D., Dr. Hana Vlhová-Wörner,
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D., Prof. Dr. Stefan Weinfurter,
emer. o. Univ.-Prof. Dr. Herwig Wolfram, Prof. Dr. Alfons Zettler,
prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.
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DĚJINY STÁTŮ

Dějiny Česka
Editoři: Jan Klápště — Ivan Šedivý

Vázaná s potahem,
160 × 210 mm, asi 600 stran
EAN 9788074223389

Publikace si neklade za cíl stručně
a přehledně popsat průběh historických
událostí na území nynější České republiky,
snaží se především o svébytné autorské
uchopení jednotlivých témat a období.
Takové pojetí odpovídá současnému
stavu historického bádání. Autorům jde
o problémovou bilanci těch kapitol dějin
českých zemí, které pokládají za relevantní
a důležité, a dávají proto přednost
spíše volnějšímu esejistickému pojetí.
Východiskem knihy není koncept „národních
dějin“, tedy jakési zásobárny příběhů.
Dějiny českých zemí jsou nahlíženy jako
historie proměnlivého teritoria začleněného
do přirozených středoevropských
a evropských souvislostí (geografických,
tematických i metodologických).

Kolektiv autorů:
PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D., prof. PhDr. Jan
Klápště, CSc., doc Dr. Phil. Rudolf
Kučera, Ph.D., Mgr. Martin Nodl, Ph.D.,
doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.,
doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.,
doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D.,
prof. PhDr. Petr Sommer, DrSc., Mgr. Matěj
Spurný, Ph.D., doc. Mgr. Marie Šedivá
Koldinská, Ph.D., prof. PhDr. Ivan Šedivý,
CSc., prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.,
dr. h. c. mult., prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.,
PhDr. Radka Šustrová, prof. PhDr. Martin
Wihoda, Ph.D., prof. PhDr. Josef
Žemlička, DrSc.
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Dějiny Švýcarska
Werner Meyer — Georg Kreis
Překlad z němčiny Jiří Ohlídal
Švýcarsko je alpskou zemí, jejíž historický
vývoj byl determinován hornatým rázem
krajiny či přítomností průsmyků, spojnicemi
Apeninského poloostrova se zaalpskou
Evropou. Nynější finanční velmoc se sídlem
řady mezinárodních institucí, jež svou
společnou identitu vztahuje i ke smlouvě
o věčném spolku z roku 1291, si již dvě staletí
pečlivě střeží svou neutralitu. Autoři se
však neomezují jen na „velké dějiny“ vládců
a zlomových momentů, ale mapují rovněž
místní zvyky, kulturu, sousedské vztahy či
všudypřítomný vliv přírodních podmínek.
Vázaná s potahem,
160 × 210 mm, asi 400 stran
EAN 9788074223044

Prof. Werner H. Meyer, emeritní profesor
Basilejské univerzity, který sepsal první část
do konce 16. století, je předním znalcem
starších dějin Švýcarska a zejména
problematiky hradů a středověké
archeologie.
Prof. Georg Kreis, zabývající se
novodobými a moderními švýcarskými
dějinami, vystudoval historii, germanistiku
a geografii na univerzitách v Basileji, Paříži
a Cambridgi. Ve Švýcarsku patří mezi
veřejně uznávané osobnosti.

11

EP_2018.indd 11

01.05.2018 16:54:38

DĚJINY STÁTŮ

Dějiny Vietnamu
Lucie Hlavatá — Ján Ičo —
Petra Karlová — Karel Kučera —
Mária Strašáková

Vázaná s potahem,
160 × 210 mm, asi 500 stran
EAN 9788074224966

Přepracované a rozšířené vydání Dějin
Vietnamu se zabývá jednotlivými obdobími
a významnými milníky ve vývoji země
od prvních osídlení, kultur doby bronzové
a neolitu a prvních státních útvarů až
po tisíciletou nadvládu Číny, která měla
zásadní dopad na formování kultury
a společnosti. Pozornost je věnována
též vietnamským nezávislým dynastiím
a boji proti vpádům cizích mocností až
do 19. století a ustavení francouzské
koloniální nadvlády. K nárůstu nacionalismu
došlo za druhé světové a následně první
a druhé indočínské války (1946—1954,
1964—1975). Na jejím konci se Vietnam
podařilo sjednotit pod komunistickým
režimem. Nové vydání je obohacené
o vietnamskou diakritiku a celou řadu
nových témat. Pozornost je věnována
i formování, proměnám a současnému stavu
česko-vietnamských vztahů.

PhDr. Lucie Hlavatá, absolventka orientalistiky a vietnamistiky a doktorského
studia etnologie na FF UK, se zabývá jazykovou, etnickou a kulturní
problematikou Vietnamu a jihovýchodní Asie, překládá z vietnamštiny.
Mgr. Ján Ičo, Ph.D., absolvent FF UK, se zabývá starou vietnamskou literaturou
a náboženstvím ve Vietnamu.
Mgr. Petra Karlová, Ph.D., vystudovala japanologii a vietnamistiku na FF UK,
v současnosti působí na Univerzitě Waseda. Věnuje se dějinám japonsko-vietnamských vztahů.
Mgr. Karel Kučera vystudoval etnologii na FF UK. Zabývá se česko-indočínskými vztahy, politickou antropologií, etnologií válek a problematikou
etnických konfliktů.
Mgr. Mária Strašáková, Ph.D., vystudovala vietnamistiku a sociologii na FF UK.
Působí na katedře asijských studií Metropolitní univerzity Praha, kde vede
Centrum indo-pacifických studií. Věnuje se vietnamským dějinám a literatuře
ve 20. století.
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ARCHEO—
LOGICA
editor prof. PhDr. Petr Sommer, CSc. DSc.
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ARCHEOLOGICA

Chebsko v raném
středověku
Archeologie středoevropského
regionu v 7.—12. století
Jan Hasil

Brožovaná s klopami,
165 × 235 mm, asi 350 stran
EAN 9788074224188

Geografická sevřenost Čech do značné míry
determinuje bádání o jejich středověkých
dějinách. Jedinou výraznější výjimku
v rámci moderních hranic České republiky
představuje oblast Chebska, která byla
ve sledovaném období (7.—12. století)
do značné míry spjatá s vývojem v oblasti
dnešního Německa. Tato skutečnost
komplikovala a dodnes komplikuje bádání
o Chebsku, neboť český i německý
nacionalizující odborný diskurs projektoval
do poznání regionu ahistorické otázky
a problémy, zastiňující odbornou podstatu
celé problematiky. Publikace je vystavěna
na komplexní revizi pramenné báze i rozboru
dosavadních badatelských přístupů. Vlastní
interpretace je založena na srovnávacím
studiu jednotlivých kulturně historických
fenoménů, jež lze v regionu sledovat,
a to ve vztahu jak k českým zemím, tak
především k sousednímu severovýchodnímu
Bavorsku a Durynsku. To umožní čtenáři
náhled na vývoj tohoto pozoruhodného
historického regionu v širším kontextu.

Mgr. Jan Hasil působí jako archeolog
na Archeologickém ústavu AV ČR
v Praze a je doktorandem Ústavu pro
archeologii FF UK v Praze. Zabývá se raně
středověkými kulturními kontakty mezi
oblastí Čech a Bavorska, problematikou
raně středověkých fortifikovaných areálů
a informatikou v archeologii.
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Fenomén Býčí skála
Jeskyně — člověk — krajina
Martin Golec
Býčí skála je tradiční a proslulou
archeologickou lokalitou na Moravě.
Od nálezu „halštatského pokladu“
vstoupila do literatury jako fenomén.
Toto nevyřešené mystérium Moravského
krasu již více než 140 let vzbuzuje zájem
odborníků i laické veřejnosti. Bez nadsázky
jde o jednu z nejčastěji a nejintenzivněji
interpretovaných lokalit v dějinách domácí
archeologie vůbec. Nové poznatky
ve výzkumu v posledních dvou desetiletích
natolik narostly, že nastala vhodná doba
k dalšímu bilancování. Jako významné
se ukázalo podrobné autorovo „prožití
lokality“ v rámci stovek návštěv a také revize
opomíjeného zdroje — nálezů z Býčí skály,
které čekaly na zhodnocení v depozitáři
Moravského zemského muzea. Předkládaná
práce vychází z kulturně antropologického
přístupu a využívá metod a výsledků bádání
řady dalších humanitních i přírodovědných
oborů.

Brožovaná s klopami,
165 × 235 mm, asi 200 stran
EAN 9788074224201

Mgr. Martin Golec, Ph.D., působí
na Katedře historie FF UP Olomouc jako
archeolog (odborný asistent). Zabývá
se výzkumem starší doby železné —
halštatské (8.—5. století př. n. l.) na Moravě,
dlouhodobě zkoumá archeologické relikty
Moravského krasu jako krajinný systém
minulosti, pracuje jako speleolog v jeskyni
Býčí skála.
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V zastoupení císaře
Česká a moravská aristokracie
v habsburské diplomacii
1640—1740
Jiří Kubeš a kol.
„Diplomaty mají být bohatí kavalíři, kteří
netouží toliko po penězích jako spíše po cti.“
Johann Gottfried Stieve, 1723

Vázaná s potahem,
140 × 200 mm, asi 650 stran
EAN 9788074225741

Kolektiv autorů pod vedením
doc. Mgr. Jiřího Kubeše, Ph.D.:
Mgr. Martin Bakeš
Mgr. Michaela Buriánková
PhDr. Jiří M. Havlík, Ph.D.
PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D.
PhDr. Martin Krummholz, Ph.D.
Mgr. Lenka Maršálková
Bc. Nela Michalicová
PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.

Vítejte ve světě raně novověkých
vyjednavačů a reprezentantů císaře, kteří
trávili v cizině někdy i mnoho let a stálo
je to nemalé prostředky. Přesto takové
mise přijímali a chápali je zejména jako
investici do budoucna a odrazový můstek
k dosažení vyšších cílů své rodiny. Čtenáři
se díky této knize dostává do rukou první
moderní česká práce na téma dějin císařské
diplomacie v 17. a 18. století. Jde o výsledek
práce kolektivu autorů, kteří prošli domácí
i zahraniční archivy a knihovny a prozkoumali
především osudy urozených habsburských
diplomatů za vlády Ferdinanda III.,
Leopolda I., Josefa I. a Karla VI. Nyní
vás zvou na cestu do předmoderní doby
po stopách elity tehdejší habsburské
monarchie. Budete mít možnost nahlédnout
do spletitých zákoutí císařské diplomacie
v dobách měnících se aliancí, v níž hráli prim
urození a bohatí čeští a moravští šlechtici,
kteří zcestovali doslova celou Evropu,
a výrazným způsobem tak zkultivovali svůj
rozhled a vkus.
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Bílá hora
Mýtus — klišé — tradice
Marie Šedivá Koldinská

Vázaná s potahem,
140 × 200 mm, asi 600 stran
EAN 9788074226441

Monografie shrnuje mnohaletý výzkum
tzv. druhého života bitvy na Bílé hoře
od 17. do počátku 21. století. Zabývá se
interpretacemi jednoho z nejvýraznějších
míst české historické paměti a vrcholného
bodu národní martyrologie v historiografii,
hlavní akcent však spočívá ve vytěžení
historické beletrie, poezie, hudební,
dramatické, propagandistické a publicistické
tvorby, výtvarného umění, hraného
i dokumentárního filmu. Soustředí se
na rozkrývání mýtů (poslední Moravané,
třistaletá poroba aj.), ale také na jejich někdy
velmi překvapivé inovace či destrukce,
vyvolané aktuální politickou situací.

Doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D.,
docentka Ústavu českých dějin FF UK
se zabývá se dějinami raného novověku
a problematikou historické paměti.
Dlouhodobě spolupracuje s Českou televizí
(Historie.cs).
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Hrdinové ve zbrani
Českomoravská aristokracie
a císařská armáda
v letech 1650—1750
Vítězslav Prchal
Nově organizované a byrokraticky řízené
profesionální armády patří k významným
pilířům předmoderních států raného
novověku, císařská armáda navíc
v habsburské monarchii tvořila jeden
ze základních společných prvků tohoto
mnohonárodnostního státního útvaru. Jak
se aristokracie z českých zemí v prvním
století po vestfálském míru zapojovala
do struktur postupně budované stálé
císařské armády? Kniha je prvním domácím
pokusem o uchopení této problematiky.
Jak velká byla míra angažovanosti domácí
aristokracie v důstojnickém sboru císařské
armády a jak důležité postavení sehrávala
služba v armádě v rámci aristokratických
kariérních strategií? Na příkladech
vybraných šlechticů (Karel Ludvík Raduit
de Souches, Georg Olivier Wallis, Jindřich
Josef Daun, Jiří Kristián z Lobkovic aj.)
autor ukazuje některé aristokratické kariéry
v armádě a jejich sociální, ekonomické
a kulturní souvislosti.

Vázaná s potahem,
140 × 200 mm, asi 450 stran
EAN 9788074226458

Mgr. Vítězslav Prchal, Ph.D.,
vystudoval historii a archivnictví
na Univerzitě Palackého v Olomouci
a na Karlově univerzitě v Praze.
V současnosti pracuje jako odborný asistent
pro dějiny raného novověku na Ústavu
historických věd Fakulty filozofické
Univerzity Pardubice. Je autorem úspěšné
a ceněné knihy Společenstvo hrdinů. Válka
a reprezentační strategie českomoravské
aristokracie 1550—1750, která mj. zvítězila
v anketě Historická kniha roku 2015
v časopise Dějiny a současnost.
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Kostel Panny Marie
na Pražském hradě
Dialog nad počátky křesťanství
v Čechách
K vydání připravili Ivo Štefan
a Martin Wihoda

Vázaná s přebalem,
140 × 200 mm, 224 stran
EAN 9788074226250

Kostel Panny Marie na Pražském hradě
patřil k nejhledanějším památkám Čech
již od druhé poloviny 19. století. Mariánský
svatostánek totiž nedlouho po roce 1300
zanikl a jeho poloha upadla v zapomnění.
Objevit se jej podařilo výzkumem, který
roku 1950 vedl Ivan Borkovský. Nevelký
objekt o rozměrech zhruba 7,5 × 6 m byl však
natolik poničen, že se jeho stavební vývoj
vzpírá jednoznačné interpretaci. Osmička
archeologů, historiků, lingvistů, religionistů
a uměleckých historiků (Iva Adámková,
Nora Berend, Jiří Dynda, Jan Frolík, Jana
Maříková-Kubková, Dalibor Prix, Ivo Štefan
a Martin Wihoda) se nyní zamýšlí nad
možnostmi výkladu a pokouší se provázat
Borkovského objev s christianizací Čechů.

Kolektiv autorů:
Mgr. Iva Adámková, Ph.D.
prof. Dr. Nora Berend
Mgr. Jiří Dynda
PhDr. Jan Frolík CSc.
Mgr. Jana Maříková-Kubková, Ph.D.
PhDr. Dalibor Prix, CSc.
PhDr. Ivo Štefan Ph.D.
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.
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Smiřičtí ze Smiřic
Krátké dějiny úspěšného rodu
Jaroslav Čechura — Veronika
Kucrová — Zuzana Vlasáková
Jako 16 svazek ediční řady Šlechtické rody
Čech, Moravy a Slezska dostávají čtenáři
sepsání o šlechtickém rodu, který vystoupil
na jeviště dějin až poměrně pozdě: těsně
před vypuknutím husitské revoluce. Zato
velevýrazně: první Smiřický Jan, původně
nezámožný šlechtic z Hradecka proslul jako
husitský hejtman, získal značné majetky, ale
kvůli konspirování proti Jiřímu z Poděbrad
přišel o hlavu (1453). Nicméně jeho potomci
se mezi husitskou aristokracií udrželi
a jako schopní hospodáři získali v 16. století
ve východních Čechách ohromné
majetkové domény, například Semily,
Kumburk, Opočno, Náchod, Kostelec
nad Černými lesy, Uhříněves, Miletín.
Své bohatství dosáhli nejen uvážlivým
režijním hospodařením, ale také odvážnými
úvěrovými operacemi, kterými se podobali,
stejně jako střídmým životním stylem, spíše
soudobé nizozemské finanční buržoasii.
Také svým protestantstvím, které je
nakonec přivedlo do špiček protihabsburské
šlechty.

Vázaná s potahem,
140 × 200 mm, asi 350 stran
EAN 9788074226465

Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.,
historik působící v současnosti na Teologické
fakultě UK, se zabývá sociálními dějinami
raného novověku a životem venkovského
obyvatelstva. Využívá přitom moderních
sociálně historických postupů stejně
jako mikrohistorických postupů. Napsal
a vydal řadu historických studií a knižních
monografií. Jmenujme z nich: Broumovská
rebelie; Selské rebelie roku 1680. Sociální
konﬂikty v barokních Čechách a jejich
každodenní souvislosti; Černínové versus
Kysíbelští; Kriminalita a každodennost
v raném novověku. Jižní Čechy 1650—1770;
Sex v době temna (1660—1770), aj.
Veronika Kucrová, Zuzana Vlasáková,
spoluautorky knihy, byly Čechurovými
diplomantkami. První z nich se podílela jako
editorka na sborníku příspěvků Sedláci si
dělají, co chtějí. Sborník vybraných prací
profesora Jaroslava Čechury.
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Dějiny Třebíče
Rudolf Fišer a kol.
Město Třebíč dosud postrádá ucelenou
syntézu, jež by mapovala jeho historii až
do nejmodernější doby. Relativně mladý
autorský kolektiv zpracoval vývoj lokality,
zapsané na prestižním seznamu kulturních
památek UNESCO. Na pouze stručně
načrtnutý vývoj prehistorie Třebíčska
navazuje výklad o kronikářích a dějepiscích,
významné roli kláštera pro další rozvoj
celého regionu, neklidné době česko-uherských válek i následné obnově města.
Nesporné centrum jihozápadní Moravy
pak zasáhla protireformace a další období
bylo poznamenáno především vleklými
spory s vrchností. Opominut není ani vývoj
samosprávy města, vztahů mezi jednotlivými
cechy, doba prosazování českého elementu
či relativně nedávná minulost.

Vázaná s přebalem,
165 × 235 mm, asi 550 stran
EAN 9788074225185

Kolektiv autorů:
Mgr. Leszek Ciešlak
PhDr. Rudolf Fišer, CSc.
Mgr. Lenka Jičínská
Mgr. Petr Jičínský
Mgr. Jiří Knap
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
Mgr. Jitka Padrnosová, Ph.D.
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Dějiny Jindřichova Hradce
Michaela Körnerová Chládková
a kol.

Vázaná s přebalem,
165 × 235 mm, asi 600 stran,
EAN 9788074226472

Starobylé město, které patřilo
k nejvýznamnějším v Čechách, se konečně
dočkalo moderního zpracování svých
dějin. Kolektiv autorů popisuje jeho vývoj
od prehistorie po současnost.
Jindřichův Hradec měl štěstí na výhodnou
polohou i svou vrchnost. V jeho držení se
vystřídaly pouze tři šlechtické rody. Do roku
1604 byl sídlem předního českého rodu
pánů z Hradce, jehož příslušníci zastávali
nejvyšší zemské úřady, pak přešel do rukou
Slavatů a Černínů. Od roku 1850 byl sídlem
okresu. Pokles významu města, kterému
se vyhnuly hlavní železniční tratě i rozvoj
průmyslu nic neubraly na jeho půvabu
a v roce 2007 byl vyhlášen historickým
městem roku.

Kolektiv autorů:
PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D.
Mgr. Vladislav Burian
PaedDr. František Fürbach
doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.
Adam Hudec
PhDr. Luděk Jirásko, CSc.
PhDr. Michaela Körnerová Chládková
Stanislava Nováková
Mgr. Václav Pražák
Mgr. Libor Svoboda, Ph.D.
Mgr. Václav Vondrovský
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Dějiny Karviné
Radim Jež — David Pindur a kol.
Impulsem k vydání publikace je jubileum
750 let od první písemné zmínky (1268)
vážící se k území dnešního statutárního
města Karviná. Pro období středověku
a raného novověku v ní byly primárně
sledovány dějiny slezského města Fryštát,
v roce 1948 sloučeného se sousedním
průmyslovým městem Karviná a několika
přilehlými obcemi. Fryštát byl po staletí
poddanským městem Těšínského knížectví,
od 70. let 16. století centrem nižšího
stavovského panství a posléze i sídlem
okresu. Novověké dějiny sledovaných
lokalit fatálně poznamenal především objev
černého uhlí v Karviné ve druhé polovině
18. století, který odstartoval i podmínil
veškerý další vývoj. Intenzivní těžba
přivodila zánik původní Karviné, jejíž název
dnes nese někdejší historické město Fryštát.

Vázaná s přebalem,
165 × 235 mm, asi 600 stran,
EAN 9788074226489

Kolektiv autorů:
Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc.
prof. PhDr. Dan Gawrecki, CSc.
PhDr. Radim Jež, Ph.D.
Mgr. Martin Krůl
Mgr. Veronika Matroszová
PhDr. David Pindur, Ph.D.
Mgr. Martin Strakoš
Mgr. Martina Uhlářová
Mgr. Michal Zezula
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Dějiny Valašského Meziříčí
Ladislav Baletka — Tomáš Baletka
a kol.

Vázaná s přebalem,
165 × 235 mm, asi 800 stran
EAN 9788074225758

Kniha čtveřice autorů shrnuje historii města
na soutoku Rožnovské a Vsetínské Bečvy
od nejstarších dob, jak je historická věda
dokáže zachytit. Počíná pravěkým osídlením,
které dokládají archeologické nálezy již
od doby bronzové. Z vrcholného středověku
pocházejí první písemné zprávy o dnešním
Valašském Meziříčí (z roku 1297) a Krásně
(z roku 1299). Různá úroveň dochování
historických pramenů je pro historii
Valašského Meziříčí v mnohém limitující.
Výraznými mezníky jsou roky, v nichž došlo
k požárům, které často strávily podstatnou
část písemných dokladů, kromě roku 1556
jde zvláště o rok 1607 a 1865. Ve 20. století
už je však množství historického materiálu
tak obrovské, že silami jednotlivce se dá
jen stěží obsáhnout a na úroveň zpracování
to má vždy určitý vliv.

PhDr. Ladislav Baletka, absolvent FF UK Praha, v letech 1974—2008
ředitel Státního okresního archivu Vsetín. Autor více než 700 studií,
článků a 60 knižních publikací, které se většinou vztahují k historii
vsetínského regionu a Valašska.
PhDr. Tomáš Baletka, Ph.D., vystudoval obor pomocné vědy
historické, archivnictví a historie na FF UK Praha, v letech 1994—2008
odborný archivář ve Státním okresním archivu Nový Jičín, od roku
2008 ředitel Státního okresního archivu Vsetín.
Mgr. Eva Čermáková, Ph.D., vystudovala archeologii a antropologii
na MU v Brně. V letech 2011—2013 působila jako archeoložka v Muzeu
regionu Valašsko ve Valašském Meziříčí. Externě přednáší na katedře
sociologie, andragogiky a kulturní antropologie na UP v Olomouci.
Mgr. Zdeněk Pomkla vystudoval obor historie—filozofie na MU v Brně,
od roku 1995 samostatný odborný archivář ve Státním okresním
archivu Vsetín.
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— PAMĚŤ
editoři Mgr. Kateřina Čapková, Ph.D. a Mgr. Michal
Frankl, Ph.D. spolu s ediční radou
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Tak napřesrok
v Marienbadu
Ztracené světy židovských
lázeňských kultur
Mirjam Zadoff
Překlad z němčiny
Kateřina Čapková

Vázaná s přebalem,
160 × 210 mm, 244 stran
EAN 9788074225130

Zhruba přes padesát let se zapadočeská
lázeňská města — Karlovy Vary, Mariánské
a Františkovy Lázně — stávala vždy
v letních měsících centry židovského života
v Evropě. Do českých lázní cestovaly nejen
německé a rakouské vyšší společenské
vrstvy, ale také chasidští, středostavovští
i nemajetní židé z východní Evropy. Tyto
rozdílné židovské kultury na krátkou dobu
vytvářely intimní socialní klima s výjimečným
prostorem komunikace. Během sezony
prodávaly obchody na kolonádě noviny
v jidiš i v hebrejštině, otevřeny byly košer
restaurace a pro židovské hosty se hrála
zvláštní divadelní představení či koncerty.
Mimo sezonu však občas bývala tatáž
města dějištěm prudkých antisemitských
konfliktů. Na rozhraní mezi kulturní, literární
a lékařskou historií analyzuje Mirjam
Zadoff vývoj a proměny těchto dočasných
„židovských míst“ od jejich počátku
na sklonku 19. století až po konec v pozdních
třicátých letech.

Mirjam Zadoﬀ je profesorkou židovských
studii a historie na Indiana University
v Bloomingtonu. Za knihu Tak napřesrok
v Marienbadu získala řadu ocenění, mimo
jiné Salo W. Baron Prize Americké akademie
pro výzkum v oboru židovských studií.
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EGO
ediční rada při Masarykově ústavu
a Archivu AV ČR
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Únor 1948
očima poražených
Záznam diskuzí exilových politiků
z let 1949—1950
Pavel Horák — Vilém Prečan

Vázaná s přebalem,
155 × 235 mm, 352 stran
EAN 9788074226236

Po komunistickém puči 1948 se v Londýně
scházeli uprchlí politici, aby o prožitém
traumatu diskutovali a vyjasnili si,
co se vlastně stalo. Ve skromných
podmínkách soukromých bytů hledali
přímí aktéři únorové krize příčiny svého
vyhnanství. Kniha přináší stenografické
záznamy těchto diskuzí z let 1949—1950.
Systematicky vedené rozhovory moderoval
prvorepublikový státotvorný publicista Lev
Sychrava, stálými účastníky byli Jaromír
Smutný, kancléř prezidenta Beneše, dále
Jaroslav Stránský, lídr československých
socialistů, nebo vůdcové sociální
demokracie Václav Majer a Blažej Vilím.
Pozvání přijali například novinář Ferdinand
Peroutka, diplomat Hubert Ripka či Martin
Kvetko, zástupce strany slovenských
demokratů. Unikátní ucelené svědectví
odkrývá myšlenkový svět jedné generace
československých politiků.

PhDr. Pavel Horák, Ph.D., historik,
pracovník Masarykova ústavu a Archivu
AV ČR. Věnuje se mj. dějinám české levice,
je autorem monografií Stranické legitimace,
vážení! a Bohumil Laušman — politický
životopis.
prof. Vilém Prečan, historik. Zabývá se
českými a slovenskými dějinami 20. století
v mezinárodním kontextu. Systematicky
vydává prameny k dějinám Československa
a česko-slovenských vztahů.
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EGO

Josef Charvát v dobách
naděje i neklidu
Deníky z let 1946—1949
Marie Bahenská — Hana Barvíková
(eds.)

Vázaná s přebalem,
155 × 235 mm, asi 420 stran
EAN 9788074226359

Druhý svazek deníků prof. MUDr. Josefa
Charváta, DrSc., významného českého
internisty a endokrinologa, v edici EGO
obsahuje dva deníky z poválečných
zahraničních studijních cest — 1946 do USA
a 1948 do Polska — a dále domácí deník
z roku 1948—1949. Tyto deníky psané jako
zcela věcné osobní poznámky za účelem
soukromého zachycení historické paměti
poskytují závažné i jinak zajímavé informace
o vědeckém, personálním i společenském
stavu a inspirativních momentech poválečné
interní medicíny v navštívených zemích.
Domácí deník je pak strhujícím podrobným
zrcadlem pohnutých událostí zmíněných let.

PhDr. Marie Bahenská, Ph.D., je historička,
vědecká pracovnice Masarykova ústavu
a Archivu AV ČR a vědecká asistentka
Historického ústavu FF UHK, hlavní
redaktorka časopisu Práce z dějin Akademie
věd. Zaměřuje se na české dějiny 19. století
a ženské hnutí v českých zemích.
Mgr. Hana Barvíková je emeritní
archivářka Masarykova ústavu a Archivu
AV ČR, výkonná redaktorka časopisu
Dějiny věd a techniky. Zabývá se dějinami
vědy, vědeckých institucí a osobností,
soupisovými a edičními pracemi (Fondy
a sbírky Archivu AV ČR, Emigrace z Ruska
v poválečném Československu).
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EGO

Ve službách maffie?
Český domácí protirakouský
odboj (1914—1918)
v zrcadle ego-dokumentů
Jan Hálek — Boris Mosković

Vázaná s přebalem,
155 × 235 mm, asi 240 stran
EAN 9788074226366

PhDr.Jan Hálek, Ph.D., je od roku
2002 zaměstnanec Masarykova ústavu
a Archivu AV ČR. Svůj badatelský zájem
směřuje k problematice výzkumu dějin
vědeckých institucí a kulturních a politických
elit meziválečného Československa.
Je spoluautorem a autorem několika
edic a odborných studií spojených
s problematikou českého domácího
protirakouského odboje 1914—1918.

Svazek přináší edici memoárově laděných
textů, které se vztahují k aktivitám
Maffie během první světové války.
Dosud nepublikované příspěvky osob,
které rozličnými způsoby participovaly
na domácím protirakouském odboji, jsou
cenným a dosud opomíjeným zdrojem
informací k vybraným aspektům moderních
českých dějin. Edice obsahuje dvanáct
ego-dokumentů vznikajících (až na jednu
výjimku) v éře první československé
republiky, které mají z hlediska formy
a okolností sepsání rozličný charakter.
Právě tato skutečnost z nich ale činí
mnohovrstevnatý a specifický historický
pramen. Autoři příslušných textů
(František a Vladimír Sísovi, Otokar
Chlup, Josef Záruba Pfeffermann ad.)
rekapitulují své aktivity mezi lety 1914
a 1918 a zaznamenávají některé detaily
o organizačním fungování Maffie.

PhDr. Boris Mosković Ph.D., historik
a balkanista. V současné době zaměstnanec
Masarykova ústavu a Archivu AV ČR,
a doktorand na Ústavu světových dějin
FF UK. Zabývá se dějinami Jugoslávie,
česko-jihoslovanskými vztahy a pamětí
českého protirakouského odboje.
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editor prof. PhDr. Tomáš Knoz, Ph.D.
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OBRAZ — KOMUNIKACE — JEDNÁNÍ

Svůdnost sociálního
experimentu
Nový člověk 20. století
Lukáš Fasora — Jiří Hanuš —
Denisa Nečasová a kol.

Vázaná s přebalem,
160 × 230 mm, asi 350 stran
EAN 9788074226069

Kniha se věnuje konceptu nového
člověka na příkladech projektů sociálního
inženýrství v Evropě 20. století. Nový
člověk představoval symbol, dobový vzor
a zároveň i cíl mnoha myšlenkových proudů
a hnutí, která chtěla radikálně transformovat
společnost a člověka posunout na vyšší
stupeň humanity. Dobové obrazy nových
mužů a žen oplývaly optimistickými přísliby
krásné a šťastné budoucnosti a slibovaly
brzké překonání všech stávajících obtíží.
Současně vyjadřovaly protipól ke starým,
údajně překonaným ideálům. Kolektivní
monografie, sestavená z poloviny z textů
zahraničních badatelů a badatelek, se
zaměřuje na konkrétní podoby nového
člověka v různých geografických a časových
variacích, nejvíce studií se ale zabývá
socialistickým a fašistickým sociálním
experimentem.

Kolektiv autorů:
Doc. Francesco Cassata, Mgr. Jaroslav
Cuhra, Ph.D., JUDr. PhDr. Marek
Čejka, Ph.D., Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.,
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.,
prof. Dr. Maciej Górny, prof. PhDr. Jiří
Hanuš, Ph.D., prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.,
Mgr. Kateřina Hloušková, Ph.D., Mgr. Jiří
Hutečka, Ph.D., Dr. Grzegorz Krzywiec,
Dr. Katrin Löffler, Mgr. Jakub Machek, Ph.D.,
Mgr. Zdeněk Nebřenský, Ph.D., Mgr. Denisa
Nečasová, Ph.D., Mgr. Jiří Němec, Ph.D.,
Mgr. Michaela Pešková, Ph.D., Dr. Elena
Petkova-Antonova, Dr. Tamás Scheibner,
Dr. Katarzyna Stańczak-Wiślicz,
Dr. Aleksandar Stojanovic, Dr. Joan
Tumblety, Dr. Yana Yancheva, Dr. Perin
Emel Yavuz
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editor prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.

EP_2018.indd 37

01.05.2018 16:54:49

HISTORIA ET HISTORIA ARTIUM

Praga sacra
K vizi posvátné Prahy
císaře Karla IV.
Miroslav Šmied

Vázaná s přebalem,
170 × 245 mm, asi 300 stran
EAN 9788074225598

Publikace se věnuje duchovnímu
rozměru nesmírně rozsáhlé fundační
politiky jmenovaného vladaře, jeho
stavebnímu dílu a reprezentaci,
s akcentem na hlavní město českého
království. Na příkladu řady patrocinií —
především novoměstských kostelů,
translacích relikvií a ostatků svatých
do Prahy a Čech, stejně jako
na systematickém budování kultu
domácích zemských patronů, tak lze
nanejvýš výmluvně demonstrovat
duchovní rozměr Karlova životního díla.
Akcent je kladen na říšská patrocinia
v Praze, v jejichž čele stála úcta
k panovníkovu osobnímu patronovi
sv. Karlovi Velikému. Pozornost je
věnována také sv. Vítovi, sv. Jindřichovi
a sv. Kunhutě, sv. Palmaciovi, Pašiovým
relikviím a jejich uctívání v lucemburské
Praze. Době vlády Karla IV. předchází
rozsáhlý úvod do problematiky duchovní
politiky vladařů z rodu Přemyslovců
a budování posvátného okrsku
v areálu Pražského Hradu v kontextu
christianizace Čech a střední Evropy.

Mgr. Miroslav Šmied studoval historii
a dějiny umění na FF UK. V roce 2005
mu bylo nadací Alfred Toepfer Stiftung
F.V.S. Hamburg uděleno stipendium ceny
Gottfrieda von Herdera. Od roku 2006
působí na Ústavu dějin křesťanského umění
KTF UK, v současné době jako vědecký
a pedagogický pracovník. Středem jeho
odborného zájmu je křesťanské umění
středověku, výzkum patrocinií středověkých
kostelů, historie oboru dějiny umění
a architektura 19. století v Praze a ve Vídni.
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HISTORIA ET HISTORIA ARTIUM

Premonstrátský klášter
a kostel sv. Jiljí v Milevsku
Pavla Zelenková
Publikace, jež se opírá o nejnovější
stavebně historické a archeologické
poznatky, popisuje architektonický
vývoj areálu premonstrátského kláštera
a kostela sv. Jiljí v Milevsku ve středověku.
Věnuje se stavbám již zaniklým, hodnotí
zachované objekty z doby románské,
popisuje architektonický rozkvět opatství
v době rané gotiky i výstavbu v éře
lucemburské. Výjimečnou architekturu
archeologicky doložených i stojících staveb
dává do kontextu se soudobým stavebním
vývojem u nás i ve střední Evropě a hodnotí
vliv milevského stavitelství na podobu
sakrálních staveb v prostoru jižních Čech.
.

Vázaná s přebalem,
170 × 245 mm, asi 300 stran
EAN 9788074225833

Mgr. Pavla Zelenková, Ph.D., vystudovala
dějiny křesťanského umění se zaměřením
na středověk na KTF UK v Praze
u prof. PhDr. Jiřího Kuthana, DrSc., dr.h.c.
Je autorkou publikace Od kapličky ke křížku.
O architektuře milevského kláštera,
publikovala několik dílčích studií. Kniha
představuje upravenou verzi její disertační
práce.
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Erb českých králů
Zobrazování českého
znaku v době Přemyslovců
a Lucemburků
Štěpán Valecký

Vázaná s přebalem, barevná příloha,
170 × 240 mm, 200 stran
EAN 9788074226336

Kniha se věnuje vývoji českého znaku
ve středověku. Mapuje samotný úsvit
panovnické heraldiky na našem území,
od raných zobrazení tradičních českých
heraldických figur přes první použití
figury dvouocasého lva až po dobu
vlády rodu Lucemburků, kdy je česká
panovnická prezentace znatelněji začlenena
do evropského kontextu. Autor se pokusil
o ucelené představení dostupných
heraldických památek v historickém
kontextu jejich vzniku a následné zařazení
české panovnické heraldické figury
do pomyslné chronologické řady sledující
vývoj a proměny její podoby. Zobrazování
erbu českého krále si zasluhuje samostatnou
pozornost nejen pro poznání děl mnohdy
vysokých uměleckých kvalit. Skrze ně je
možné dokreslit historii naší země, neboť
se jedná o dodnes platný symbol české
státnosti.

Mgr. Štěpán Valecký studuje dějiny
křesťanského umění na KTF UK. Zabývá se
uměním a heraldikou v období středověku.
Druhým autorovým zájmem jsou jezuité
a jejich písemné památky. Kniha Erb
českých králů představuje výstup z autorova
projektu řešeného na UK a zároveň
upravenou verzi jeho disertační práce.
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HISTORIA ET HISTORIA ARTIUM

Bosí augustiniáni v Čechách
Žebravý řád v roli objednavatele
uměleckých děl v 17. a 18. století
Adéla Šmilauerová

Vázaná s přebalem,
170 × 240 mm, asi 300 stran
EAN 9788074226397

Publikace přibližuje žebravý řád během
17. a 18. století jako objednavatele
uměleckých děl v Čechách na příkladu
malého společenství bosých augustiniánů.
Tato komunita, limitována vlastní
spiritualitou, nemohla veškerá díla sama
financovat, proto se pro ni staly zásadní
vztahy s dobrodinci. Současně je zřejmé,
že augustiniáni měli zcela jasnou představu,
jak bude nově vznikající umělecká
práce vypadat. Samotná spolupráce
objednavatele, donátora a umělce je
představena stavební historií jednotlivých
konventních areálů s freskovou výzdobou
i vznikem reprezentativních obrazových
cyklů.

Mgr. Adéla Šmilauerová, Ph.D. vystudovala
dějiny křesťanského umění na KTF UK
a archivnictví a PVH na FF UK. Věnuje se
dějinám architektury a kultury 17. a 18. století.
V současné době působí v Ústředním
archivu Českobratrské církve evangelické.
Kniha představuje upravenou verzi její
disertační práce.
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Chrám Panny Marie
před Týnem
v období středověku
Jana Peroutková

Vázaná s přebalem,
170 × 240 mm, asi 300 stran
EAN 9788074226496

Více než šest století je chrám Matky
Boží před Týnem symbolem Starého
Města a neodmyslitelnou dominantou
Staroměstského náměstí. Jeho nejstarší
dějiny jsou spjaty se samotnými počátky
české státnosti a s rozvojem Prahy jako
světské i duchovní metropole. Od počátku
14. století patřil k hlavním farním chrámům
staroměstského patriciátu. Stal se
jedním z nejvýznamnějších duchovních
center českých zemí a za dlouhou dobu
své existence byl svědkem mnohých
historických událostí, které se ukázaly být
klíčovými pro dějiny Prahy a Čech, ale i celé
střední Evropy.
Kniha sleduje specifickou povahu
tohoto místa, kterou tvořily vždy vazby
městské a dvorské kultury, a představuje
památku, kterou její architektonická
podoba a sochařská výzdoba nesporně
řadí k nejpozoruhodnějším monumentům
vrcholného a pozdního středověku nejen
v pražském centru.

PhDr. Jana Peroutková, DiS., vystudovala
užitou malbu a restaurování dřeva a dále
dějiny umění na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy. Věnuje se kulturním
dějinám vrcholného středověku se
zaměřením na stylovou a formální podobou
lucemburského sochařství. V současné době
působí jako odborný asistent na Ústavu
dějin křesťanského umění KTF UK.
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KNIŽNICE DĚJIN
SOUČASNOSTI
(Ďasovka)
editorka Mgr. Iveta Coufalová
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KNIŽNICE DĚJIN A SOUČASNOSTI

Francouzská nemoc
v radách lékařů 16. století
Vznik a vývoj konsiliární literatury
na příkladech francouzských
a italských představitelů
medicíny
Bohdana Divišová

Brožovaná s klopami,
117 × 190 mm, asi 250 stran
EAN 9788074225871

Konsilia tvořila důležitou součást
středověké i raně novověké odborné
lékařské literatury. Literární konsilium
obsahovalo písemné vylíčení jednoho
konkrétního případu pacienta a lékařovu
radu na léčebný postup. Konsiliární
literatura byla v 16. století běžnou součástí
praxe mnohých významných lékařů a dnes je
neprávem opomíjeným pramenem k dějinám
medicíny. Tato skutečnost je doložena
na prozkoumání obsahu dvaceti dvou sbírek
konsilií patnácti vybraných lékařů, jejichž
pacienti trpěli jednou z nejděsivějších
chorob raného novověku — „francouzskou
nemocí“, jíž je v knize věnována zvláštní
pozornost.

Mgr. Bohdana Divišová, Ph.D., vystudovala
historii a latinu na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze. Od ukončení
studia pracuje jako odborná asistentka
v Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků
1. Lékařské fakulty UK. Zabývá se zejména
dějinami medicíny 16. a 17. století, zvláště
lékaři císaře Rudolfa II.
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Archeolog a jeho sbírka
Josef Antonín Jíra
a archeologické muzeum
na Hanspaulce
Miloš Hlava
Josef Antonín Jíra (1868—1930) náleží
k nejvýznamnějším postavám pražské
archeologie. Soukromá archeologická
sbírka, kterou vytvářel od devadesátých
let 19. století, patřila ve své době
k nejpozoruhodnějším v celých Čechách.
Jírův životní příběh je typickým příběhem
člověka, který se dokázal ze skromných
poměrů vypracovat vlastní pílí v jednoho
z nejlepších terénních archeologů
v Čechách. A v osudech archeologického
muzea, jež vybudoval ze své sbírky
v dejvické usedlosti Hanspaulka, se odrážejí
veškeré společenské proměny českých zemí
od třicátých let 20. století až do současnosti.

Brožovaná s klopami,
117 × 190 mm, asi 220 stran
EAN 9788074225888

Mgr. Miloš Hlava, Ph.D., působí
na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Specializuje se na dobu laténskou, zabývá se
také dějinami archeologie a archeologických
sbírek. Kniha Příběhy uničovské archeologie
(2015), jejímž je spoluautorem, obdržela
Cenu veřejnosti Olomouckého kraje
za nejlepší kulturní počin roku 2015.
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Strážce historické paměti
Proměny vnímání Karlštejna
v 19. a na počátku 20. století
David Venclík

Brožovaná s klopami,
117 × 190 mm, asi 220 stran
EAN 9788074226502

Proč byl Karlštejn v představách německých
učenců spojován s legendami o svatém
grálu? Z jakého důvodu nelze puristickou
rekonstrukci středověké památky připisovat
jen Josefu Mockerovi? Proč byla nutnost
její opravy na Českém zemském sněmu
odůvodňována pomocí státoprávních
argumentů? Předložená kniha zachycuje
proměny obrazu Karlštejna ve víru národní
emancipace dlouhého 19. století. Zatímco
v historickém vědomí německé společnosti
hrad zůstal památkou slávy Svaté říše
římské a důkazem umu německých
středověkých stavitelů a malířů, česká
společnost ho vnímala jako kamenného
strážce Svatováclavské koruny. Karlštejnský
symbol se pro ně stal pulzujícím místem
paměti, k jehož oživování přispěla nejen
podpora rekonstrukce středověké
stavby, ale také organizace vlasteneckých
shromáždění, skupinových i individuálních
výletů a vybudování nové expozice
přibližující nejslavnější epochu národních
dějin.

Mgr. David Venclík, Ph.D. vystudoval české
a československé dějiny na Pedagogické
fakulty UK, nyní působí jako učitel historie
na gymnáziu. Zabývá se tématem historické
paměti, kulturními dějinami 19. století
a osobností lékaře a cestovatele Jakoba
Eduarda Polaka.
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EDICE
UNIVERZITY
PALACKÉHO
V OLOMOUCI
editorka Mgr. Iveta Coufalová
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I rodina má svou paměť
Rodinná paměť
v interdisciplinárním kontextu
Radmila Švaříčková Slabáková
a kol.

Vázaná s potahem,
140 × 200 mm, asi 256 stran
EAN 9788074225840

Paměťová studia, o jejichž boomu v podobě
nejrůznějších pamětí, vzpomínek či
memoárů není pochyb, tematizovala
povětšinou paměť jako individuální
nebo kolektivní/národní. Rodina, jestli
se vůbec dostala do centra pozornosti
badatelů v oblasti paměti, byla chápána
jako pouhý spojující článek mezi pamětí
individuální a kolektivní. Tato publikace
si klade za cíl zaplnit tuto mezeru, nejen
v českém odborném kontextu, a porozumět
lépe fenoménu rodinné paměti. Spojnicí
jednotlivých kapitol je předpoklad, že
rodinná paměť je nestálá entita měnící
se vzhledem k potřebám dané rodiny
i vzhledem k aktuálním společenským
a kulturním normám.

Kolektiv autorů:
doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D.
doc. PhDr. Marek Petrů, Ph.D.
Mgr. Jitka Kohoutová
Mgr. Zuzana Schreiberová
PhDr. Sandra Kreisslová, Ph.D.
Mgr. Jana Nosková, Ph.D.
PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.
doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.
Dr. hab. Marcin Filipowicz
doc. PaedDr. Alena Zachová, CSc.
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BLÍZKÝ VÝCHOD
NA KŘIŽOVATCE
editor Ing. Břetislav Tureček
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Vliv šíitského duchovenstva
na politiku a společnost
Lucie Jírů

Vázaná s přebalem,
140 × 200 mm, 152 stran
EAN 9788074225215

Po svržení Saddáma Husajna v roce 2003
kontrolovaly americké a britské jednotky
velké části Iráku. Zatímco ale v sunnitských
oblastech čelily sílícímu odporu, v regionech
obývaných šíity se Američané i další
zahraniční vojáci naopak dlouho těšil,
i když ne přízni, tak alespoň toleranci —
přesně jak je k tomu vyzval jejich duchovní
vůdce ájatolláh Sístání. Zanedlouho tento
klerik naopak americkým elitám překazil
úmysly. Namísto jejich plánu, aby byl nový
irácký parlament vybrán prověřeným
sborem volitelů, prosadil Sístání skutečně
demokratický princip: jeden volič — jeden
hlas. Už jen tyto epizody dokládají význam
často opomíjené politicko-společenské síly
Blízkého východu — šíitského duchovenstva.
Monografie Lucie Jírů shrnuje postavení
šíitského kléru v novodobé historii regionu,
a usnadňuje tak pochopení i nynějšího dění
v regionu. Už řadu let se vedou debaty
o tom, nakolik jsou konflikty a nepokoje
v Sýrii, Iráku, Libanonu, Jemenu i jinde
spojené se sunnitsko-šíitskou rivalitou,
a do jaké míry je náboženství jen vhodně
využívaným mobilizačním prvkem
v primárně geopolitických střetech.

Mgr. Lucie Jírů absolvovala s červeným
diplomem anglickojazyčný obor
International Relations and European
Studies na Metropolitní univerzitě Praha,
momentálně působí v USA. Během studií
na MUP se zaměřovala na blízkovýchodní
problematiku. Bakalářskou práci věnovala
tématu Iraq-Iran relations after 2003. Její
diplomová práce The Role of Shia Clergy in
the Middle Eastern Politics získala Uznání
rektora MUP za výjimečnou absolventskou
práci. Tato publikace je její českou,
redakčne upravenou a aktualizovanou verzí.
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edici řídí Mgr. Jiří Nedvěd
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Do konce života
Političtí vězni padesátých let —
Trauma, adaptace, identita
Klára Pinerová

Brožovaná s klopami,
140 × 200 mm, 408 stran
EAN 9788074225901

Po roce 1948 bylo zatčeno několik desítek
tisíc lidí z politických důvodů. Mezi nimi
bylo mnoho jedinců, kteří se necítili být
vinni a často ani neměli tušení, čeho se měli
dopustit. Dostali se do situace, na kterou se
nemohli vnitřně připravit. Co tedy prožíval
člověk, který byl po roce 1948 zatčen?
V jakém vězeňském společenství se ocitnul
a co mu pomohlo, aby se represivnímu
prostředí přizpůsobil? A naopak. Znamenalo
pro něj propuštění z vězení úlevu z pocitu
nabyté svobody nebo stál znovu před
novými výzvami, jimž musel čelit? Jak
je možné, že lidé zatčení v padesátých
letech 20. století zůstali ve svém vědomí
politickými vězni i po pádu východního
bloku? Kniha přináší k těmto otázkám
nejenom cenné materiály, ale také možné
přístupy k jejich zodpovězení.

Mgr. Klára Pinerová, Ph.D.,
vystudovala historii na FF UK. Zabývá se
československými dějinami 20. století,
proměnami vězeňského systému
a protikomunistickou resistencí. Je
zakládající členkou spolku Političtí vězni. cz,
jehož cílem je zachytit a uchovat paměť
bývalých politických vězňů. Prošla několika
zahraničními stážemi v Německu a v Kanadě,
v současnosti působí na Ústavu pro studium
totalitních režimů.
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Podoby československé
normalizace
Dějiny v diskuzi
Kamil Činátl — Jan Mervart —
Jaroslav Najbert (eds.)
Kniha představuje multižánrovou publikaci
věnující se pozdně socialistickému
Československu. Autoři nehledají odpověď
na klasickou historickou otázku, jak to
doopravdy bylo?, jde jim spíše o zachycení
dosavadních debat o normalizaci coby živém
a často kontroverzním tématu. V jednom
svazku chtějí čtenáři zprostředkovat,
jak se na normalizaci dívají rozdílné
společenskovědní disciplíny včetně toho, jak
se o ní vyučovalo a vyučuje ve školách. Kniha
zohledňuje generační, metodologické,
domácí i zahraniční perspektivy, obsahuje
přehledové studie, záznamy z živých
panelových diskuzí a překlady klíčových
zahraničních textů (Gil Eyal, Alexej Jurčak,
Jörn Rüsen, Katherine Verderyová).

Brožovaná s klopami,
165 × 235 mm, 346 stran
EAN 9788074226274

Mgr. Kamil Činátl, Ph.D., se na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy zabývá výzkumem a historickým vzděláváním. V rámci
Oddělení vzdělávání ÚSTR se podílí na vývoji vzdělávacích
materiálů a aplikací. Je autorem monografie Naše české minulosti
aneb jak vzpomínáme.
PhDr. Jan Mervart, Ph.D., působí na Filosofickém ústavu
AV ČR a v Oddělení vzdělávání ÚSTR. Věnuje se kulturním
a intelektuálním dějinám 20. století. Je autorem knihy Kultura
v karanténě.
PhDr. Jaroslav Najbert je učitel dějepisu, občanské a mediální
výchovy. V Oddělení vzdělávání ÚSTR spolupracuje na tvorbě
vzdělávacích materiálů a koordinuje školní projekty. Je
spoluautorem knihy Paměť a projektové vyučování v dějepise.
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To, že byl život?
Z podzemní církve
do labyrintu svobody
Tomáš Halík
Ve své autobiograficky laděné knize Tomáš
Halík navazuje na předchozí publikace —
knižní rozhovor vedený Janem Jandourkem
Ptal jsem se cest a cestopisnou knihu Co
je bez chvění, není pevné. Sledujeme jeho
dětství, atmosféru rodinného zázemí,
které v sobě nese ozvuky masarykovskočapkovských ideálů, a jeho vysokoškolská
studia na pražské filozofické fakultě v době
pražského jara. Ovšem po této zdánlivě
příznivé době přichází ostrý zlom, když
se jeho životní osudy svazují s prostředím
„podzemní církve“ i bytových seminářů.
Obojí ilustruje dobu „normalizace“, nejen její
sdílenou konspirační schizofrenii, ale i ústrky,
kterým bylo prostředí disentu vystaveno
ze strany režimu. Napínavý příběh však
pokračuje v dobách těsně předrevolučních
i během událostí sametové revoluce. Jako by
zde jeho život nabral sled rychle zachycených
obrazů, v nichž čas plyne rychleji, než by si
i sám autor přál — nově nabytou možnost
studovat a veřejně přednášet doprovází
cesty po všech kontinentech, které autorovi
přináší novou vlnu inspirace. Životní
příběh navíc provázejí osobní vzpomínky
na zajímavé osobnosti, které ho formovaly —
Jana Patočku, Jiřího Reinsberga, Josefa
Zvěřinu, Otu Mádra, Václava Havla, kardinála
Tomáška, Jana Pavla II. —, ale objevují se
i výrazné postavy současného světa, jakými
jsou papež Benedikt XVI., papež František,

tibetský dalajláma a mnozí další. Stejně tak
přicházejí i mezinárodní ocenění i pocty
za dosavadní práci, které ovšem pronásledují
různé formy osobní zášti.
Tomáš Halík využívá autobiografii jako
inspiraci, aby přiblížil východiska svých
úvah nad závažnými otázkami společnosti,
které nezahrnují pouze církev a její
směřování, ale i směřování a místo člověka
v dnešní době. Právě takto využívá autor
širokých možností esejistického žánru, aby
svým čtenářům přiblížil otázky spojené
nejen s teologií a sociologií, mystikou
či různými podobami spirituality, ale
i tolerancí a nových podob nenávisti
v současném labyrintu svobody.
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Ukázka z knihy:
Uprostřed Rudého náměstí je místo, které mne zvláštně přitahovalo:
Leninovo mauzoleum, jedno z hlavních kultických míst minulého
režimu, kam — jak to má generace dobře zná z fotografií a filmů — se
chodily v nekonečných řadách klanět mlčící zástupy. Kdo ví, zda při mé
příští návštěvě, bude-li jaká, tady toto místo ještě bude, a nebude-li
proměněno v kooperaci s Disneylandem v nějakou zábavní atrakci
amerického typu? Třetí den mého moskevského pobytu jsem tou
podivnou jeskynní hrobkou z rudého a černého mramoru skutečně
prošel, bez velké fronty, zato s předcházející důkladnou tělesnou
prohlídkou. Připadalo mi to všechno, včetně posvátné ikony revoluce,
voskově bledého těla v křišťálové rakvi, překvapivě malé; kolem dokola
stojí vojáci, hrubě vás okřikují, jakmile se snažíte něco šeptnout nebo
se pohybujete příliš pomalu. Ráno jsem si v Novém Zákoně našel místo
o Kristově hrobě a tady mne napadlo, že asi v celém vesmíru nemohou
být větší protiklady: Kristův hrob je prostý a prázdný; mausoleum je
honosné a vévodí mu „na věčné časy“ nabalzamovaná mrtvola.

Vázaná s přebalem,
165 × 235 mm, 328 stran
EAN 9788074226427
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NLN děkuje všem 191 autorům, kteří se podíleli na vytvoření
textové předlohy k Novému encyklopedickému slovníku češtiny,
jenž obdržel hlavní cenu Jednoty tlumočníků a překladatelů za

SLOVNÍK ROKU 2018

Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.)

NOVÝ ENCYKLOPEDICKÝ SLOVNÍK ČEŠTINY.
Tištěný i na CD.
S přihlédnutím k elektronické verzi slovníku na internetu www.czechency.org

Naše poděkování patří i editorům slovníku, zejména prof. PhDr. Petru Karlíkovi, Ph.D., který
osobně editoval většinu z 6500 normovaných stran rukopisu až do posledního okamžiku před
vydáním. Dále děkujeme kolektivu odborníků z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity
v Brně vedenému doc. RNDr. Alešem Horákem, Ph.D., kteří připravili program pro elektronickou
uživatelskou databázi, z níž byl slovník generován. Dále Mgr. Lucii Janků za rok trvající
mnohavrstevnou jazykovou korekturu celého slovníku.
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je lepší než

Přijďte do našeho knihkupectví na náměstí
Jiřího z Poděbrad 1424/5, Praha 2
(najdete nás nedaleko východu z metra)
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www.dejinyasoucasnost.cz

Silné a objevné
čtení i v roce 2018

Předplatné za zvýhodněnou cenu na 1 rok 625 Kč
10 čísel & výhody pro předplatitele
www.send.cz
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