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Neomluvitelná ruská agrese postavila naši společnost 

před zapeklité problémy. Nejen před ty akutní a ryze 

praktické, jako třeba jak nejlépe pomoct Ukrajině a jak 

plnohodnotně začlenit statisíce lidí, kteří z okupované 

země prchají; také se stala mimořádně aktuální otázka 

věrohodnosti informací, jež nás obklopují a utvářejí 

naše názory. Jedním ze spouštěčů válečného konfliktu 

byly ostatně projevy ruského diktátora o jednotě 

Rusů a Ukrajinců, v nichž Putin manipuloval s fakty 

a historickými reáliemi.

Jsme rádi, že naše knihy nabízejí jak hodnověrný pohled 

na dějiny, tak pomocnou ruku těm, kteří se potřebují 

v dnešní informační záplavě zorientovat. Nepřekroucené 

informace o historii vybraných států přinesou 

aktualizované Dějiny Ukrajiny, Ruska, Polska a Spojených 

států amerických, na které se můžete těšit v nejbližších 

měsících. Tak jako na politické dějiny Německa 

posledních více než třiceti let, jež představí kniha 

Německo 1989–2021, či na titul Jiřího Šimka O morálce, 

která je zde mimo jiné řešena i v kontextu rozhodování 

a konání jednotlivých politiků.

Pevně věříme, že vám tyto tituly nadcházející dobu nejen 

zpříjemní, ale poslouží také jako hradba proti vlnám 

dezinformací a propagandy, jimž dlouhodobě čelíme. 

EP_2022.indd   1EP_2022.indd   1 25.05.2022   13:35:3325.05.2022   13:35:33



HISTORIE
Výpravné historické publikace

Dějiny států

Česká historie

Prameny české historie

Dějiny českých, moravských a slezských měst

Středověk

Ego – společně s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR

Knižnice Dějin a současnosti

Po válce

Edice vydávaná společně s Filozofi ckou fakultou UP

Edice vydávaná s Českou numismatickou společností

Historická publicistika a historické knihy mimo edice
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VÝPRAVNÉ HISTORICKÉ PUBLIKACE

JUDr. Jan Kotous, právník a historik. 
Přednáší na Právnické fakultě Univerzity 
Karlovy. Napsal několik knih, např. Portréty 
vyšehradské kapituly (2007) či Soudce 
Antonín Mokrý vzpomíná (2018). 

Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc., 
historik a archeolog. Působí v Centru 
medievistických studií Akademie věd 
České republiky a Univerzity Karlovy 
v Praze. Zabývá se církevní archeologií 
a středověkou duchovní kulturou. Jako 
autor či editor je podepsán pod množstvím 
knih, např. Přemyslovci (2009), Dějiny Česka 
(2019) či Benediktini a střed Evropy (2021).  

Doc. PhDr. Vratislav Vaníček, Ph.D., 
historik. Působí na katedře společenských 
věd Fakulty stavební ČVUT. V roce 2008 
získal díky publikaci Soběslav I. Magnesii 
Literu za naučnou literaturu, je také autorem 
dvou svazků Velkých dějin zemí Koruny 
české a dalších publikací. 

Vázaná s přebalem,
210 × 270 mm, asi 700 stran

EAN 9788074228698

Pražské biskupství

1050 let od založení

Jan Kotous — Petr Sommer — 
Vratislav Vaníček (eds.)

Kniha věnovaná 1050. výročí založení 
pražského biskupství je dílem domácích 
i zahraničních specialistů. První blok 
studií zasazuje téma první české diecéze 
do středoevropských souvislostí karolínské 
a otonské říše, souvisejících církevních 
institucí a christianizačních procesů v jejích 
jednotlivých částech, např. u Polabských 
Slovanů. Ke komplexnímu obrazu této 
doby začátků je připojen snímek církevní 
organizace rodících se států uherského 
a polského a pohled na počátek církve 
v Kyjevské Rusi.
Druhý blok textů sleduje procesy směřující 
k budování základů české diecéze, jejího 
založení a ke sledování její návaznosti 
na velkomoravské církevní začátky. Neméně 
důležité jsou sondy sledující proces 
christianizace české společnosti, vztah 
pražských biskupů a českého panovníka 
i vznik církevní organizace.
S tím úzce souvisí zrod kultu prvních 
domácích světců a hmotné církevní 
kultury doprovázející českou církev. V této 
souvislosti jde jak o sakrální architekturu, 
tak o biskupská sídla, liturgickou výbavu 
a o písemnou kulturu neoddělitelně spjatou 
s novou křesťanskou vzdělaností i s církevní 
správou.
Knihu uzavírají studie sledující česká 
a moravská biskupství ve zlomových dobách 
husitství a reformace, rekatolizace a době 
reforem Josefa II.
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VÝPRAVNÉ HISTORICKÉ PUBLIKACE

Židé v českých zemích

Společná cesta dějinami

Kateřina Čapková —  
Hillel J. Kieval (eds.)

Židé v českých zemích. Společná cesta 
dějinami nabízí nový pohled na dějiny Židů 
v českých zemích od raného novověku 
po současnost. Příběh židovských komunit 
autoři nahlížejí jako součást dějin českých 
zemí a prostřednictvím dobových pramenů 
i výpovědí se zaměřují na perspektivu Židů, 
zejména na sociální a kulturní provázanost 
židovského a nežidovského obyvatelstva. 
Jednotlivé kapitoly spojují témata migrace, 
náboženského života a vzdělávání, občanství 
a židovské autonomie, genderu a rodiny, 
paměti a vzpomínání. Tyto perspektivy 
revidují konvenční chápání židovské minulosti 
a současnosti ve střední Evropě a plněji 
zachycují rozmanitost a mnohotvárnost života 
Židů v českých zemích. 

„Dlouho potřebné, komplexní a krásně 
napsané dějiny Židů v českých zemích 
od mezinárodního kolektivu badatelů. Kniha 
Židé v českých zemích kombinuje složité 
detaily s mnohasetletým záběrem příběhu 
a je mimořádným čtením.“ 

Helen Epstein, autorka knih  
Děti holocaustu a Nalezená minulost.

Kateřina Čapková, Ph.D., pracuje  
v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR 
a vyučuje na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy a na New York University in 
Prague. Je autorkou knihy Češi, Němci, 
Židé? (2005), která vyšla i anglicky, 
a s Michalem Franklem napsala knihu 
Nejisté útočiště (2008). Je také editorkou 
několika publikací zaměřených na zkušenost 
německy mluvících Židů v Československu 
či na rodinnou perspektivu ve výzkumu 
holokaustu Židů a Romů a každodennost 
židovských komunit za komunismu. 

Prof. Hillel J. Kieval vyučuje židovské 
dějiny na Washingtonově univerzitě  
v St. Louis. Zaměřuje se na proměny 
židovské kultury ve středovýchodní Evropě 
v období od osvícenství po druhou světovou 
válku. Je autorem knih Formování českého 
židovstva (1988, č. 2012), Languages  
of Community (2000) a Blood  
Inscriptions (2022).

Kolektiv autorů:

Mgr. Michal Frankl, Ph.D. 
Prof. Benjamin Frommer 
Prof. Verena Kasper-Marienberg 
Mgr. Helena Klímová 
Dr. phil. Ines Koeltzsch
PhDr. Lenka Matušíková 
Prof. Michael L. Miller
Dr. Martina Niedhammer 
Prof. Joshua Teplitsky

Vázaná,
165 × 235 mm, 456 stran

EAN 9788074228155
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VÝPRAVNÉ HISTORICKÉ PUBLIKACE

Mgr. František Záruba, Ph.D., působí 
v Historickém ústavu AV ČR, jeho 
specializací je kastellologie, středověké 
umění a architektura, kulturní dějiny.  
Je autorem publikací Hrady Václava IV. 
a trojdílného cyklu Hradní kaple doby 
přemyslovské, lucemburské, poděbradské 
a jagellonské.

Vázaná s přebalem,
170 × 245 mm, asi 450 stran

EAN 9788074226786

Hrady doby přemyslovské 
v Čechách I.

František Záruba

Kniha usiluje o nový pohled na vývoj hradní 
architektury v Čechách ve 12. a 13. století. 
Text je rozvržen do kapitol a podkapitol 
věnovaných královským, biskupským 
a šlechtickým hradům. Pozornost je také 
věnována předcházejícímu hradištnímu 
období (9.–12. století), tedy raně 
středověkým hradům a dvorcům. Popsána 
je velká řada lokalit různé kvality a stavu 
dochovaní, což čtenáři umožňuje vytvořit si 
plastický obraz o podobě hradů v Čechách 
ve vytyčeném období. Podrobně je 
sledována nejnovější odborná literatura, 
komentován případný diskurz bádání, 
pečlivě je dohledávána většina zmíněných 
dat a především jednotlivé objekty byly 
autorem systematicky osobně prozkoumány 
a fotograficky dokumentovány. V průběhu 
práce tak byla zjištěna řada nových 
informací a poznatků. Bezpochyby 
naprosto zásadní objev přinesla revize 
stavebněhistorického průzkumu Starého 
královského paláce Pražského hradu, ale 
i dalších objektů.
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VÝPRAVNÉ HISTORICKÉ PUBLIKACE

Kláštery žebravých řádů

ve městech 
doby přemyslovské

Dušan Foltýn — Jan Kremer — 
Martin Ollé — Petr Sommer (eds.)

Třinácté století je ve střední Evropě 
dobou mimořádných společenských změn. 
Jedna z těch největších, zasahujících 
do struktury osídlení i společnosti, souvisí 
se zakládáním měst a vznikem městského 
„stavu“, vyvíjejícího se k samostatné sociální 
vrstvě. Součástí urbanizace společnosti 
byl příchod tzv. žebravých řádů, které se 
v městské společnosti zrodily proto, aby v ní 
významným způsobem působily jako nástroj 
pastorace a přímého církevního vlivu. Tato 
publikace se zabývá zejména jejich hmotnou 
i duchovní kulturou, jejich vzdělaností 
a společenským i náboženským působením, 
o čemž pojednávají jednotlivé specializované 
eseje. Zvláštní akcent autoři kladou 
na samotné kláštery, na jejich architekturu, 
funkci a zapojení do městských organismů. 
Proto druhou část této knihy tvoří katalog 
více než šedesáti řádových lokalit, mapující 
současný stav jejich poznávání, často ještě 
v průběhu probíhajících výzkumných prací.

Publikace je společným dílem několika 
desítek historiků, archivářů, archeologů, 
historiků umění a památkářů z Čech, Moravy 
a Slezska. Editoři se dlouhodobě specializují 
na výzkum dějin klášterů a středověké 
monastické kultury.

Vázaná s přebalem,
210 × 270 mm, asi 800 stran

EAN 9788074227141
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DĚJINY STÁTŮ

Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., slovakista 
a balkanolog, působí jako pedagog 
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Doc. PhDr. Bohdan Zilynskyj, ukrajinista, 
studiem však archivář, v archivech (Benešov, 
Archiv hl. m. Prahy) také začínal jako odborník 
na středověké dějiny. Knižně vydal monografii 
Ukrajinci v Čechách a na Moravě (1995).

Prof. Paul Robert Magocsi, kanadský 
slavista, profesor na Torontské univerzitě. 
Zabývá se historií Haliče a rakousko- 
-uherských Rusínů. Vydal knihu History
of Ukraine (1996), která pak vyšla
v rozšířeném vydání také ukrajinsky.

Vázaná,
160 × 210 mm, 532 stran

EAN 9788074228490

Dějiny Ukrajiny 

nové, doplněné vydání

Jan Rychlík — Bohdan Zilynskyj — 
Paul Robert Magocsi

Jen málo evropských národů prožilo 
tak nešťastné dějiny, plné násilí, útlaku 
a odnárodňování. Pouze v raném středověku 
měli Ukrajinci vlastní stát, tzv. Kyjevskou 
Rus, jehož ukrajinský ráz byl však pouze 
teritoriální, neboť se jednalo o státní útvar 
všech východních Slovanů před vznikem 
moderního ukrajinského, který si později 
stejně přisvojili Velkorusové. 
Ukrajince pak čekala mongolská pohroma, 
po ní nadvláda Litvy a pak ještě Polska, 
podivné období polosamostatné  
tzv. hetmanštiny v rámci expandující 
Moskevské Rusi, která byla během 18. století 
brutálně zlikvidována. Teprve v roce 1919 
došlo k obnově ukrajinské samostatnosti, 
která však měla díky polské a bolševické 
agresi jen jepičí život. Komunisté však 
Ukrajince za samostatný národ nepovažovali, 
v rámci formálně samostatné Ukrajinské 
sovětské republiky přišly další útrapy jako 
hladomor, komunistické odnárodňování, 
Černobyl atd. Teprve rozpad Sovětského 
svazu umožnil Ukrajincům získat 
samostatnost, ale i o ni musí nyní znovu 
bojovat.

Vydání je aktualizováno o posledních sedm 
let a reaguje i na aktuální agresi i rétoriku  
ze strany Ruska.
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DĚJINY STÁTŮ

Dějiny Ruska 

nové, doplněné vydání

Zbyněk Vydra — Michal Řoutil —  
Jitka Komendová — Kateřina 
Hloušková — Michal Téra

Dějiny Ruska jsou kolektivní prací pěti 
českých historiček a historiků. V šesti 
hlavních chronologicky vymezených částech 
(Kyjevská Rus, Moskevská Rus, 18. století, 
19. století, sovětské období ruských dějin,
Rusko po roce 1991) jsou zmapovány hlavní
vývojové linie ruských dějin od raného
středověku po současnost. Vedle zachycení
hlavních událostí politického rázu autoři
věnují zvýšenou pozornost také otázkám 
hospodářského, sociálního, kulturního 
a náboženského vývoje Ruska. Jedním 
z hlavních cílů je přiblížit českému čtenáři 
ruské dějiny způsobem reflektujícím 
nejnovější výsledky světového bádání.

Vydání je aktualizováno, především o stručný 
výklad o souvislostech období mezi ruskou 
anexí Krymu v roce 2014 a další otevřenou 
agresí proti Ukrajině v únoru 2022.

Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D., vystudoval historii na Univerzitě Karlově a Masarykově univerzitě,  
nyní působí na Univerzitě Pardubice. Zabývá se evropskými (a ruskými) dějinami 19. a 20. století.

Mgr. Michal Řoutil, Ph.D., absolvoval studium rusistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 
Odborně se zaměřuje především na dějiny ruské středověké kultury, rozkol ruské církve 
v polovině 17. století, staroobřadní hnutí a východokřesťanské výtvarné umění.

Doc. Mgr. Jitka Komendová, Ph.D., působí na Filozofické fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci. Specializuje se na kulturní dějiny východní Evropy ve středověku.

Mgr. Kateřina Hloušková, Ph.D., vystudovala historii na Masarykově univerzitě v Brně, působí 
mj. v Centru pro studium demokracie a kultury, věnuje se především moderním kulturním dějinám 
Itálie a Ruska. 

Doc. Mgr. Michal Téra, Ph.D., vystudoval historii a slovanské literatury na Univerzitě Karlově,  
nyní působí na Univerzitě Pardubice. Specializuje se na raně středověké dějiny slovanských 
národů, christianizaci Slovanů a slovanskou archaickou kulturu.

Vázaná,
160 × 210 mm, 502 stran 

EAN 9788074228636
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DĚJINY STÁTŮ

Doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., DSc., vědecký pracovník Historického ústavu AV ČR.  
Věnuje se dějinám Polska a česko/československo-polských vztahů ve 20. století, výsledky 
svých výzkumů publikoval v řadě studií v České republice a Polsku.

Prof. Tomasz Jurek, polský medievista, specializující se na dějiny Slezska. Pracuje 
v Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. 

Prof. PhDr. Miloš Řezník, Ph.D., profesor evropských regionálních dějin na Filozofické 
fakultě univerzity v Saské Kamenici a spolupředseda Česko-německé komise historiků. 
Zabývá se dějinami Polska a habsburské monarchie se zaměřením na dějiny kolektivních 
identit, historickou paměť a proměny elit.

Prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D., působí v Historickém ústavu Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se dějinami raného středověku.

Vázaná,
160 × 210 mm, 692 stran

EAN 9788074228711

Dějiny Polska 

nové, doplněné vydání

Jiří Friedl — Tomasz Jurek —   
Miloš Řezník — Martin Wihoda

Autoři soustředí svoji pozornost k historickým 
a symbolickým „uzlovým bodům“, které jsou 
důležité jak pro vývoj polské společnosti, tak 
pro pozdější polskou historickou paměť. Text 
tak postihuje základní problémy a souvislosti 
historického vývoje jednotlivých období. 
Zvláštní pozornost je věnována úloze Polska 
v regionu a ve světě, regionální různorodosti, 
proměnám kolektivních identit a historické 
paměti, historickým formám státnosti, 
kulturnímu transferu a společenským 
strukturám.
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DĚJINY STÁTŮ

Dějiny Arménie 

Petra Košťálová — Lukáš Pecha — 
Michal Řoutil — Anna Sochová

Kolektivní monografie čtyř českých 
odborníků shrnuje přehledným způsobem 
dějiny Arménie a arménské kultury, přičemž 
se snaží tuto problematiku představit v širším 
kontextu, tj. v rámci dějin historického 
arménského území i celosvětové arménské 
diaspory. Jednotlivé kapitoly jsou 
uspořádány chronologicky a zároveň 
tematicky provázány tak, aby měl čtenář 
možnost udělat si představu o vývoji situace 
v širším geografickém prostoru a srovnat 
ji na základě dalších historických paralel. 
Z historického i geografického pohledu se 
Arménie vždy nacházela na pomezí velkých 
kulturních celků a civilizačních okruhů. 
Odtud i synkretický charakter arménské 
kultury, kombinující jak tradice autochtonní, 
tak tradice přejaté a transformované, 
umožňující její osobitý vývoj.

Doc. PhDr. Petra Košťálová, Ph.D., působí na Ústavu východoevropských studií 
Univerzity Karlovy a na katedře psychologie České zemědělské univerzity. Doktorát 
získala v oboru etnologie a historie. Zabývá se tématy etnicity, stereotypů a kolektivní 
paměti, regionálně se zaměřuje na oblast armenologie a Kavkazu. Mimo jiné se věnuje 
i překladům arménské a francouzské poezie.  

PhDr. Lukáš Pecha, Ph.D., historik, lingvista a vysokoškolský pedagog. Působí 
na Ústavu klasických studií Masarykovy Univerzity. Podílel se na Dějinách Iráku (2013) 
a na chystaných Dějinách Sýrie. Dále publikoval např. tituly Babylónie (2003) či Vybrané 
aspekty kulturního vývoje Asie a Afriky (2018).

Mgr. Michal Řoutil, Ph.D., absolvoval studium rusistiky na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy. Odborně se zaměřuje především na dějiny ruské středověké kultury, rozkol ruské 
církve v polovině 17. století, staroobřadní hnutí a východokřesťanské výtvarné umění.

Mgr. Anna Sochová, Ph.D., vystudovala obor armenistika-etnologie na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy. Mezi oblasti jejího zájmu patří arménské raně středověké 
dějiny, arménská církev a arménský jazyk. V současnosti působí jako lektorka východní 
arménštiny na Ústavu východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Vázaná,
160 × 210 mm, asi 450 stran

EAN 9788074226892
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DĚJINY STÁTŮ

Prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc., historik, arabista a vysokoškolský profesor, přední odborník 
na Blízký východ. Od roku 1977 působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Publikoval řadu 
knih, je jedním z autorů Dějin Egypta (2009) a Dějin Iráku (2013). Napsal Dějiny Libye (2015).

Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc., archeolog, orientalista, historik a vysokoškolský profesor. 
Přednáší na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Za knihu Zrození státu (2011) obdržel Cenu 
Josefa Hlávky. Publikoval rovněž knihy Boleslav II. (2004), Václav, kníže Čechů (2011) ad.

PhDr. Lukáš Pecha, Ph.D., historik, lingvista a vysokoškolský pedagog. Působí na Ústavu 
klasických studií Masarykovy Univerzity. S Eduardem Gombárem napsal Dějiny Iráku (2013), 
podílel se na připravovaných Dějinách Arménie. Dále publikoval např. tituly Babylónie (2003)  
či Vybrané aspekty kulturního vývoje Asie a Afriky (2018).

Vázaná,
160 × 210 mm, 692 stran

EAN 9788074228568

Dějiny Sýrie

Eduard Gombár — Petr Charvát — 
Lukáš Pecha

Sýrie má společně s Egyptem a Mezopotámií 
jednu z nejdelších souvislých historií a její 
dějiny sahají až k samému prahu lidské 
civilizace. Geopolitická poloha na okraji 
velkých starověkých říší ji předurčila 
k tomu, aby se stala kolbištěm mocenského 
zápasu. Nové období dějin otevřel 
vpád muslimských Arabů, kteří přinesli 
svůj jazyk a své náboženství. Damašek 
se stal hlavním městem rozsáhlé říše 
dynastie Umajjovců, sahající od Španělska 
po Střední Asii. Přestože vládcové vyznávali 
sunnitský či šíitský islám, Sýrie si uchovala 
multikulturní charakter. Do moderních 
dějin vstoupila v rámci Osmanské říše, 
avšak první světová válka přinesla rozdělení 
historického celku, zvaného Bilád aš-Šám, 
do několika samostatných států. Po skončení 
francouzského mandátu a získání 
nezávislosti se střídala období parlamentní 
demokracie a vojenských diktatur, které 
uzavřelo nastolení autoritativní vlády 
baasistického prezidenta Háfize al-Asada. 
Arabské jaro uvrhlo zemi do zničující 
občanské války. 
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DĚJINY STÁTŮ

Dějiny Slovenska

nové, přepracované vydání

Dušan Kováč

Předchozí Dějiny Slovenska Dušana Kováče 
(1998), které vyšly česky a slovensky 
v několika vydáních, jsou čtivé, ale též 
historicky precizní a objektivně napsané 
dějiny nám blízkého národa, s nímž jsme 
prožili v dobrém i zlém většinu 20. století. 
Autor se po dvaceti letech k dílu vrátil 
a vznikla téměř nová historická syntéza 
zahrnující aktuální vědecké poznatky 
i kritické zpracování veřejných a odborných 
reakcí na první text. Kniha vychází stejně 
jako předchozí vydání česky i slovensky 
a autor ji opatřil podtitulem Bez mýtů 
a legend, aby naznačil čtenářům svůj záměr.  

PhDr. Dušan Kováč, DrSc., slovenský 
historik zabývající se slovenskými dějinami 
19. a první poloviny 20. století. Napsal 
řadu knih, například  Nemecko a nemecká 
menšina na Slovensku (1871–1945), Muži 
deklarácie, Dějiny Slovenska či Bratislava 
1939–1945: mier a vojna v meste.

Vázaná,
160 × 210 mm, asi 350 stran

EAN 9788074228599
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Prof. George B. Tindall byl dlouholetým 
profesorem historie na University of North 
Carolina, zabýval se politickými a sociálními 
dějinami zejména amerického jihu.

Prof. David E. Shi byl dlouholetým 
profesorem historie na Furman University 
(později i rektorem). Ve svém celoživotním 
díle se zabývá vzděláním v oboru historie, 
jeho knihy překonaly náklad tří milionů 
výtisků, publikace The Simple Life: Plain 
Living and High Thinking in American 
Culture byla nominována na Pulitzerovu 
cenu.

Vázaná,
160 × 210 mm, asi 1000 stran

EAN 9788074228612

Dějiny Spojených států 
amerických 

nové vydání

George B. Tindall — David E. Shi

V pořadí již dvanácté aktualizované 
vydání nejúspěšnější učebnice Dějiny 
USA v celosvětovém měřítku (jen 
v angloamerickém prostředí ji používá  
osm set vysokých škol), tentokrát doplněné 
o poslední události včetně nástupu 
administrativy prezidenta Joea Bidena 
a reakce na ruskou agresi na Ukrajině. 
Doplněný text bude tentokrát poprvé 
obsahovat kapitolu o vztazích  mezi Českou 
republikou a USA, respektive mezi českým 
prostředím v minulosti a formujícími se 
Spojenými státy americkými.
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ČESKÁ HISTORIE

Osvícenství  
v českých zemích I. 

Formování moderního státu 
(1740–1792)

Daniela Tinková

Kniha představuje první díl připravované 
trilogie věnované osvícenství v českých 
zemích. Věnuje se procesu „budování 
(moderního) státu“ pomocí série reforem. 
Autorka zkoumá, jak tyto reformy změnily 
postavení českých zemí a zasáhly do jejich 
vnitřního uspořádání i jak ovlivnily vztahy 
mezi Čechami, Moravou a Slezskem. 
Dále ukazuje, jaký vztah se utvářel mezi 
vídeňským centrem a česko/moravsko/
slezskou „periferií“, kdy a proč toto 
centrum zasahovalo do jejích vnitřních 
záležitostí. Důležitou otázkou je, do jaké 
míry má osvícenský absolutismus co 
do činění s osvícenstvím a do jaké míry spíše 
s budováním státu. Navazovat budou svazky 
Formování veřejnosti (1740–1792) a Pozdní 
osvícenství (1792–1820).

Doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D., přednáší 
na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy. Zabývá se především 
evropským a českým osvícenstvím, dějinami 
medicíny a moderní historiografií.

Vázaná,
140 × 200 mm, asi 650 stran

EAN 9788074228520
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Krajiny barokních Čech

Robert Šimůnek a kol.

Publikace v sedmi kapitolách mapuje směry, 
možnosti (i limity) studia barokních krajin 
a současně  spektrum využitelných pramenů 
(text – obraz – mapa – terénní výzkum), jejich 
interpretační potenciál z hlediska historické 
geografie i kulturních dějin. Kapitoly mají 
dvojí základní rovinu, mikro- a makropohled 
(sondy a jejich obecné interpretace), 
vedoucí k zamyšlení nad možnostmi a limity 
(1) rekonstrukce historických krajin  
a (2) výpovědi jednotlivých typů pramenů. 
Koncepce knihy vychází z širšího rámce 
studia barokních krajin v Čechách  
(cca 1650–1800), nastíněného v úvodní stati.

PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc., 
pracovník Historického ústavu AV ČR,  
zabývá se dějinami šlechty a měst 
ve středověku, historickými kulturními 
krajinami, historickou ikonografií 
a kartografií, sociální rolí „obrazů kulturní 
krajiny“. 

Kolektiv autorů: 

Mgr. Eva Chodějovská, Ph.D.  
Ing. Tomáš Janata, Ph.D.  
Prof. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D.  
Prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.  
Mgr. Jitka Močičková  
PhDr. Filip Paulus 
PhDr. Lucie Rychnová, Ph.D.  
ThDr. Šárka Steinová, Th.D.  
RNDr. et PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D.  
Ing. Mgr. Michal Vokurka 

Vázaná,
140 × 200 mm, 328 stran

EAN 9788074228605
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Mgr. Robert Novotný, Ph.D., historik, 
působí v Centru medievistických  
studií AV ČR a na Univerzitě Karlově. 
Zabývá se sociálními dějinami středověku 
a husitstvím. Je šéfredaktorem revue Studia 
mediaevalia Bohemica, spolueditoval 
výpravnou publikaci Husitské století (2014).

Vázaná,
140 × 200 mm, asi 450 stran

EAN 9788074227042

Šlechta v období dvojvěří 

Robert Novotný

Bez aktivní podpory šlechty by se nikdy 
neprosadilo reformní hnutí. Následné 
události, které vyústily v husitskou revoluci, 
ji načas z výsluní smetly. Své pozice 
získala šlechta zakrátko zpět a z konfliktu 
vyšla posílena — politicky, majetkově 
i právně. Věroučný rozkol ale postavil 
urozenou vrstvu před nové výzvy, na které 
reagovala zpočátku jen váhavě. Zapojit 
konfesní souvislosti do staletí utvářeného 
šlechtického étosu nebylo snadné. Jak 
vlastně fungovaly interkonfesní sňatky? Jak 
skloubit věrnost panovníkovi s věrností své 
víře? Byli nižší šlechtici závislí na věroučném 
postoji mocných magnátů? Jak probíhaly 
šlechtické konverze? Pohřbívali utrakvisté 
i v katolických klášterech? Na tyto otázky 
se snaží odpovědět kniha, která nahlíží svět 
šlechty především zrcadlem jejích vlastních 
hodnot.
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PhDr. Jiří Suk, Ph.D., DSc., pracuje v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Zabývá se vybranými 
otázkami československého vývoje v období komunistického režimu a postkomunismu, zejména 
komunistickým utopismem a ekonomickým revizionismem, disentem a jeho intelektuálním 
a politickým dědictvím.

Kolektiv autorů: 

Mgr. Kristina Andělová — Prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. — Doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D. —  
Prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. — Mgr. Marta Edith Holečková, Ph.D. — Dr. Karel Hrubý (†) — Mgr. Adam 
Hudek, Ph.D. — Prof. Dr. Pavel Kolář — Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. — PhDr. Michal Kopeček, Ph.D. —  
Prof. James Krapfl, Ph.D. — Doc. PhDr. Jan Mervart, Ph.D. — Doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D. — 
M.A. Veronika Pehe, Ph.D. — Mgr. Petr Placák — Doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. —  
Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. — Mgr. Václav Rameš, Ph.D. — M.A., MPhil. Petr  
Roubal, Ph.D. — Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. — Doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D. — Mgr. Vítězslav 
Sommer, Ph.D. — Doc. Mgr. et Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. — Prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. —  
Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., DSc. — PhDr. Jakub Šlouf, Ph.D. — PhDr. Radka Šustrová, Ph.D. — 
PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D. — PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.

Vázaná s přebalem,
140 × 200 mm, asi 250 stran

EAN 9788074228438

Dějiny v exekuci

Jak přemýšlet a psát  
o komunismu 

Jiří Suk (ed.) a kol.

Tato „anketní“ kniha má pracovní charakter 
a je otevřená k přijetí nejrůznějších výhrad, 
doplňků a kritik. Vnější podnět k jejímu 
vzniku byl dán opakovanými střety mezi 
„antikomunisty“ a „revizionisty“, především 
jeho posledním, nejhlasitěji amplifikovaným 
a nejvyhrocenějším dějstvím v létě 2020.  
Nemá být ničím víc než zastávkou, 
ohlédnutím a otázkou, odkud a kam 
jdeme a kde případně hledat východiska 
z neproduktivních sporů. Ráda by vyvolala 
diskusi přesahující kruh historické 
odbornosti. Koneckonců byla podnícena 
debatami, které rozhodně přesahují 
akademické prostředí a dlouhodobě 
rezonují ve veřejném prostoru – v médiích 
a na sítích.
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Turnov

Jaroslav Kříž a kol.

Turnov přináší první komplexní syntézu 
dějin města. Monografie tak zaznamenává 
historický vývoj od prehistorických dob 
až po současnost. Práce zachycuje dějiny 
politické, hospodářské, sociální, kulturní, 
ale do jisté míry přibližuje i každodennost 
občanů v různých dějinných etapách. Zvláštní 
pozornost je věnována tradiční kamenářské 
a šperkařské výrobě, která je pevně svázaná 
s vývojem města, a to od počátků až 
po současnost. Monografii zakončuje kapitola 
„Současný Turnov“, která přináší shrnutí 
posledních třiceti let vývoje města, kterému 
se také přezdívá srdce Českého ráje.

Kolektiv autorů: 

Mgr. Martin Barus  
Mgr. Jan Bubal  
PhDr. Miroslav Cogan  
Mgr. Pavel Jakubec  
Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž, Ph.D.  
Mgr. et Mgr. Lenka Křížová, Ph.D.  
Mgr. Lenka Laurynová  
Mgr. David Marek  
RNDr. Jan Novák, Ph.D.  
PhDr. Jan Prostředník, Ph.D.  
Mgr. Michaela Šolcová  
PhDr. Jiří Zoul Sajbt 

Vázaná s přebalem,
170 × 235 mm, 472 stran

EAN 9788074228476
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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

Vázaná s přebalem,
170 × 235 mm, asi 600 stran

EAN 9788074226472

Jindřichův Hradec

Michaela Körnerová Chládková 
a kol.

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 
neubral na jeho půvabu a v roce 2007 bylo 
vyhlášeno historickým městem roku.
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Svatojiřský klášter očima 
pisatelů doby předhusitské

Karel Pacovský

Svatojiřský klášter byl nejstarším českým 
klášterem a již díky svému umístění v srdci 
Pražského hradu patřil tradičně mezi 
nejprestižnější ženské řeholní domy střední 
Evropy. Kniha osvětluje fungování této složité 
církevní instituce na základě analýzy čtyř 
výjimečných pramenů. Tyto texty – pamětní 
kniha kostela sv. Jiří, duchovní zrcadlo 
svatojiřských benediktinek, popis korunovace 
královny Žofie a komentář k Benediktově 
řeholi adresovaný řeholnici Elžce – společně 
vypovídají o všedním i svátečním životě 
kláštera za vlády Karla IV. a Václava IV. 
a jsou zde čtenářům zpřístupněny jak 
prostřednictvím edice, tak českého překladu.

Mgr. Karel Pacovský, doktorand Ústavu 
řeckých a latinských studií Filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy, studuje 
též na Evangelické teologické fakultě 
Univerzity Karlovy. Zabývá se církevními 
dějinami středověku a raného novověku, 
zejména řeholním životem v Čechách. Je 
spolueditorem publikace Lipnická bible. 
Štít víry v neklidných časech pozdního 
středověku (2021).

Vázaná s přebalem,
155 × 225 mm, asi 350 stran

EAN 9788074228643
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ThDr. Martin Dekarli, Th.D., vystudoval 
Husitskou teologickou fakultu Univerzity 
Karlovy, nyní působí na Katedře pomocných 
věd historických a archivnictví. Zabývá se 
pozdně středověkou filosofií a univerzitními 
dějinami.

Vázaná s přebalem,
155 × 225 mm, asi 450 stran

EAN 9788074228810

John Wyclif, Štěpán z Pálče 
a kacíři dialektiky 

na pražské univerzitě  

Martin Dekarli

Štěpán z Pálče († 1423) vešel do historie 
jako blízký přítel a později úhlavní protivník 
Jana Husa. Z Pálčova literárního díla byl ale 
dlouho znám pouze filosofický komentář 
Wyclifova traktátu De universalibus, 
krátké univerzitní kvestie a několik málo 
teologických spisů. V sedmdesátých letech 
20. století identifikoval František Šmahel 
v jednom z klementinských rukopisů soubor 
šesti logických traktátů, jejichž autorem je 
právě Štěpán z Pálče. Monografie přináší 
zevrubné vyhodnocení těchto pojednání 
v kontextu výuky na pražské univerzitě, 
zejména s přihlédnutím k recepci děl 
anglické logiky a Johna Wyclifa.
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Martin Lupáč z Újezda

Osobitý myslitel pohusitské éry

Adam Pálka

Martin Lupáč z Újezda je znám především jako 
husitský vyjednávač, jenž se na basilejském 
koncilu zasadil o přijetí kompaktát. Lupáč 
ale nebyl pouze aktivní diplomat. Zanechal 
po sobě významné literární dílo, v jehož centru 
stojí práce o dějinách třicátých let  
15. století. Jde o vůbec nejpromyšlenější 
pohled na období kolem kompaktátních 
vyjednávání, které se objevilo ve spisech 
utrakvistických myslitelů, a jeho důkladná 
analýza nabízí nové zhodnocení ideového 
světa české reformace po roce 1436.

Mgr. Adam Pálka, Ph.D., vystudoval historii 
na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, 
tamtéž úspěšně ukončil doktorské studium, 
věnuje se konfesní polemice pozdního 
středověku; husitství a konciliarismu.

Vázaná s přebalem,
155 × 225 mm, asi 300 stran

EAN 9788074228827
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PhDr. Ondřej Schmidt, Ph.D., působí jako 
odborný pracovník Ústavu pomocných věd 
historických a archivnictví na Filozofické 
fakultě Masarykovy univerzity. Jeho 
badatelský zájem se soustředí na pozdně 
středověkou diplomacii a na vztahy mezi 
severní Itálií a posledními Lucemburky.

Vázaná s přebalem,
155 × 225 mm, asi 400 stran

EAN 9788074228834

Diplomacie v éře 
posledních Lucemburků 

Svatá říše římská, císařský dvůr 
a Mantova (1378–1437)

Ondřej Schmidt

Téma diplomacie se v souladu s „renesancí 
politických dějin“ opět výrazněji dostává 
do centra pozornosti medievistiky. Kniha 
Ondřeje Schmidta zkoumá z různých 
perspektiv politickou komunikaci 
mezi římskými panovníky – Václavem, 
Ruprechtem a Zikmundem – a rodem 
Gonzagů z Mantovy v letech 1378–1437. 
Výchozím bodem se stal materiál uložený 
v bohatém gonzagovském archivu. Autor 
postupně zkoumá vzájemné kontakty mezi 
císařským dvorem a mantovskou dynastií 
a zároveň se věnuje formám diplomatické 
praxe. Kniha prohlubuje naše znalosti role 
Itálie ve strukturách Svaté říše římské 
a v obecné rovině je zároveň příspěvkem 
k poznání předmoderní diplomacie.
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Ivo Ducháček: Deníky 
1939–1945 

Pavel Horák — Richard Vašek (eds.)

Deníky Ivo Ducháčka (1913–1988), 
privilegovaného úředníka československé 
exilové vlády v Londýně, zachycují počátky 
odboje v Paříži od března 1939, evakuaci 
z Francie v létě 1940 a život ve válečném 
Londýně až do dubna 1945. Ducháček 
působil jako politický referent exilového 
premiéra Jana Šrámka a jako osobní tajemník 
Huberta Ripky, člena exilového vládního 
kabinetu, který měl v exilovém ministerstvu 
zahraničních věcí na starosti  
mj. záležitosti propagandy. Ducháček, 
původní profesí novinář, zahraniční 
dopisovatel Lidových novin, ve svých 
záznamech téměř reportážním způsobem 
„zachycuje společenskou atmosféru“. 
Kromě postřehů ze všednodenního života 
československého exilu ve Francii a Velké 
Británii však deníky obsahují také záznamy 
z četných pracovních jednání. Ty jsou cenné 
i proto, že podobné více či méně formální 
konzultace, ad hoc pracovní schůzky či 
konverzace, které se odehrávaly v hotelech, 
klubech, restauracích, na společenských 
akcích a recepcích, bývají jinak na papíře 
zachyceny jen zřídka. 

PhDr. Mgr. Pavel Horák, Ph.D., historik; vědecký pracovník Masarykova ústavu a Archivu  
AV ČR. Věnuje se dějinám politických exilů, politické kultury a komunikačních praxí. Autor 
monografií Republika v exilu (2022), Stranické legitimace, vážení! (2015) a Bohumil Laušman (2012). 
Spolueditor (především s Dagmar Hájkovou) kolektivních monografií Republika československá 
(2018), Sláva republice! (2018) a TGM v kostce (2020). Editor kritických vydání memoárů či diskusí 
historických aktérů, např. Únor 1948 očima poražených (2018, s Vilémem Prečanem).

Mgr. Richard Vašek, Ph.D., historik; vědecký pracovník Masarykova ústavu a Archivu  
AV ČR. Zabývá se působením T. G. Masaryka a E. Beneše v úřadě prezidenta republiky, 
zvláštní badatelskou pozornost věnuje publicistice T. G. Masaryka po roce 1918 a Masarykovým 
zahraničním cestám. Autor monografie „Račte to podepsat libovolnou šifrou.“ Prezident Masaryk 
jako anonymní publicista (1918–1935) (2018); editor kritických vydání deníků, korespondence 
a memoárů.

 Vázaná s přebalem,
155 × 235 mm, asi 544 stran

EAN 9788074228483
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Mgr. Lukáš Holeček, Ph.D., je literární 
historik. V současné době zaměstnanec 
Ústavu pro českou literaturu AV ČR 
a spolupracovník Masarykova ústavu 
a Archivu AV ČR. Zabývá se dějinami české 
literatury první poloviny 20. století, kulturní 
politikou a vztahem literatury a venkova.

Vázaná s přebalem,
155 × 235 mm, asi 550 stran

EAN 9788074228766

Václav Tille: Deníky  
1927–1931 (I. díl)   
1932–1937 (II. díl)

Lukáš Holeček (ed.)

Deníky Václava Tilleho (1867–1937) 
z posledních deseti let autorova života 
představují pozoruhodný a cenný historický 
pramen, tím spíše, že až do nedávné doby 
byla jejich ucelená podoba veřejnosti 
téměř neznámá. Deníky neosvětlují pouze 
okolnosti života významného vědce 
a divadelního publicisty, ale originálně 
glosují neobyčejně pestré dění v kruzích 
meziválečné intelektuální elity, kde se 
prolínají osudy politiků, herců, kritiků, 
profesorů, diplomatů... První svazek 
zahrnuje komentovanou edici deníků z let 
1927–1931 a je doplněný úvodní životopisnou 
studií a jmenným rejstříkem. 
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Vojta Beneš: Cesta 
do třetího exilu 
(Vzpomínky)

Martin Nekola (ed.)

Rukopis dosud nepublikovaných pamětí 
Vojty Beneše, učitele, politika, krajanského 
a exilového činovníka a staršího bratra 
druhého československého prezidenta, 
přináší unikátní pohled na poválečný vývoj 
Československa. Beneš nešetří ostrou 
kritikou tehdejších politických poměrů  
a, pro mnohé možná překvapivě, také svého 
bratra, vrací se k prapůvodům národní 
tragédie a popisuje dramatické události 
komunistického převratu v únoru 1948. 
Text pamětí je navíc doplněn výběrem 
z korespondence z let 1949–1951, která 
čtenáři poodhaluje zákulisí rodícího se 
třetího exilu. 

PhDr. Martin Nekola, Ph.D., 
vystudoval politologii na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy. Věnuje se 
především nedemokratickým režimům 
a československému poúnorovému exilu, 
jeho osobnostem, organizacím a událostem. 
Je autorem více než dvou set odborných 
a populárně naučných článků a sedmi 
monografií, např. Hitlerovi satrapové, 
Vyslanci hákového kříže, Petr Zenkl: Politik 
a člověk.

Vázaná s přebalem,
155 × 235 mm, asi 200 stran

EAN 9788074228735
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Mgr. Jakub Vrba se zabývá moderní historií 
českých zemí, dějinami KSČ, dějinami 
migrace a reflexí historie po r. 1989.

Vázaná s přebalem,
155 × 235 mm, asi 600 stran

EAN 9788074228742

Kar(e)l Kreibich: Těsný 
domov – širý svět a další 
texty

Jakub Vrba (ed.)

Karl Kreibich, rodák ze severočeského 
Cvikova, byl jedním z čelných představitelů 
levicového křídla českoněmecké sociální 
demokracie a následně také Komunistické 
strany Československa. Nové kritické vydání 
jeho pamětí, které původně vyšly pod 
názvem Těsný domov – širý svět v dobově 
podmíněné podobě na konci šedesátých 
let, představuje osudy této komplikované 
osobnosti až do založení KSČ. Tyto paměti 
jsou doplněny jeho dalšími vzpomínkami 
a dopisy tak, aby byly přiblíženy i jeho 
další osudy – později se stal poslancem 
i senátorem československého parlamentu, 
jediným Němcem v exilové londýnské Státní 
radě Československa i druhým poúnorovým 
velvyslancem ČSR v Moskvě. Jeho dříve 
bezmezná loajalita vůči straně dosáhla 
svých limitů v padesátých letech, kdy se 
stal kritikem stalinistických procesů. Tato 
kritická edice tak představuje důležitý 
příspěvek nejen k dějinám KSČ, ale 
i komplikovaným osudům zástupců zdejší 
německé menšiny.
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Hrad ve světě lobbingu 
a financí

Jaroslav Preiss v korespondenci 
s T. G. Masarykem a Přemyslem 
Šámalem (1919–1938)

Tomáš Gecko — Kristýna Kaucká 
(eds.)

Jaroslav Preiss byl jednou z nejvýraznějších 
postav meziválečného Československa. 
Byl reprezentantem Živnostenské banky, 
předního finančního uskupení v zemi. 
Těšil se respektu jako hospodářský 
expert, vlivný lobbista i mecenáš umění. 
Několikrát uvažoval o aktivním vstupu 
do politiky. Pravidelně navštěvoval 
Pražský hrad a udržoval kontakty s TGM 
a kancléřem Přemyslem Šámalem. Preissova 
korespondence s Masarykem a Šámalem 
poodhaluje zákulisní politické a lobbistické 
hry. Ukazuje styčné body i třecí plochy 
politiky a podnikání v procesu budování, 
konsolidace i zániku první Československé 
republiky.

PhDr. Bc. Tomáš Gecko, Ph.D., je 
pracovníkem Masarykova ústavu a Archivu 
AV ČR, zabývá se dějinami vědy, transferem 
technologií a moderními hospodářskými 
a sociálními dějinami.

PhDr. Mgr. Kristýna Kaucká, Ph.D., je 
pracovnicí Masarykova ústavu a Archivu 
AV ČR, zabývá se hospodářskými 
dějinami Československa v první polovině 
20. století a hradními a zámeckými 
knihovnami. Publikovala knihu „Taková 
tlačenice na jednom dvorečku!“ aneb 
První pozemková reforma na velkostatcích 
Křivoklát, Plasy a Radnice (1918–1938) (2018).

Vázaná s přebalem,
155 × 235 mm, asi 400 stran

EAN 9788074228759
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Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., je ředitel Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích. Dlouhodobě se zabývá dějinami raného novověku se 
zaměřením na šlechtu, vládu Habsburků, jejich dvůr a reprezentaci. 

PhDr. Pavel Král, Ph.D., pracuje v Historickém ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích. Badatelskou pozornost věnoval rituálům a konfliktům ve šlechtickém 
prostředí raného novověku. 

Mgr. Kateřina Pražáková, Ph.D., je odborná asistentka Historického ústavu Filozofické fakulty 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Dlouhodobě se zabývá výzkumem ručně psaných 
novin a tištěných letáků z 15. až 17. století.

Brožovaná s klopami,
117 × 190 mm, 222 stran
EAN 9788074228308

České stavovské povstání

Mezi Prahou, Drážďany, 
Heidelberkem, Londýnem 
a Mnichovem

Václav Bůžek — Pavel Král — 
Kateřina Pražáková

Kniha představuje obsah politické 
komunikace mezi českými zeměmi 
a zahraničními mocenskými centry stoupenců 
stavovského povstání (1618–1620), jeho 
spíše neutrálních pozorovatelů i odpůrců. 
Hlavní pozornost autoři věnovali politické 
komunikaci českých nekatolických stavů 
s říšskými knížaty různého náboženského 
přesvědčení. Za účelem přiblížení politické 
komunikace mezi představiteli nekatolických 
stavů v Království českém, falckou rezidencí 
v Heidelberku, saskou v Drážďanech, 
bavorskou v Mnichově a královským 
dvorem v Londýně autoři kriticky 
navázali na dosavadní výsledky bádání 
o mezinárodních souvislostech českého 
stavovského povstání a provedli výzkum 
nevydaných pramenů zvláště v německých 
a anglických archivech, jimž česká historická 
věda dosud nevěnovala významnější 
pozornost.
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Mezi Davidovou a rudou 
hvězdou

Židovské odpovědi na krizi 
liberální emancipace 

Pavel Barša

Z hlediska možností a zábran plné integrace 
evropských Židů do většinově křesťanských 
společností, které se v průběhu 19. století 
proměňovaly do moderních národů 
obdařených moderními státy, představovala 
klíčové období poslední desetiletí  
19. a první desetiletí 20. století. Nástup 
politického antisemitismu signalizoval krizi 
dosavadního způsobu integrace, v němž 
se spojovaly politická, kulturní a sociální 
dimenze: občansko-právní emancipace 
činila z Židů rovnoprávné příslušníky daných 
států, jazyková a vzdělanostní asimilace je 
proměňovala na příslušníky většinových 
národů a sociální mobilita z nich činila 
příslušníky střední vrstvy a buržoazie. Pokud 
byla vědomě udržována židovská odlišnost, 
redukovala se na „mojžíšské vyznání“, jehož 
pěstování nemělo vadit plnohodnotnému 
zapojení Židů do politického, kulturního 
a ekonomického života jejich zemí. 

Prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D., je politolog 
a filosof, působí na Ústavu politologie 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. 
Zabývá se politickou filosofií, mezinárodními 
vztahy a teorií sociálních hnutí. Je autorem 
řady odborných knih, např. Orientálcova 
vzpoura či Paměť a genocida. 

Brožovaná s klopami,
117 × 190 mm, asi 335 stran

EAN 9788074228117
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Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc., přednáší 
na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy. Věnuje se především dějinám 
Československa 1918–1938, první světové 
válce a teoretickým problémům vojenských 
dějin. Je autorem řady studií a knih,  
např. Češi, české země a Velká válka 
1914–1918; jako spolueditor se podílel  
na Dějinách Česka.

Brožovaná s klopami,
117 × 190 mm, asi 280 stran

EAN 9788074228858

T. G. M.

K mytologii první československé 
republiky

Ivan Šedivý

Zkratka prezidentova jména – T. G. M. se 
již záhy po vzniku republiky stala značkou, 
jakýmsi národním brandem, magickou formulí, 
něčím, co mělo platnost mytického symbolu. 
Ta tři písmena promlouvala na titulní straně 
Čapkových Hovorů s T. G. Masarykem právě 
tak sdělně a zřetelně, jako když  
v roce 1991 užil režisér Oliver Stone ve svém 
filmu jiná tři emblematická písmena: JFK.  
Předkládaná studie není biografií Tomáše 
Garrigue Masaryka. Nepřibližuje na základě 
pramenů historický obraz jeho osobnosti, ale 
naopak rekonstruuje jeho mytickou podobu. 
„Masarykovský mýtus“ neoznačuje v této 
práci více než pouhý název konkrétního 
osobnostního mýtu, i když především 
v pozdějších diskuzích jako by se jeho 
sémantické pole rozšiřovalo. Masarykovský 
mýtus je mýtem historickým i národním; 
snad nejvíce je však mýtem politickým: jde 
o „zakladatelský“ mýtus, spjatý se zrodem 
československé státnosti, demokratického 
parlamentního systému i nového 
národnostního uspořádání.
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V uniformě nepřítele

Čechoslováci a služba 
ve wehrmachtu

Zdenko Maršálek — Jiří Neminář — 
Milan Sovilj

V průběhu druhé světové války bylo 
do německé branné moci nuceně 
mobilizováno mnoho občanů okupovaných 
evropských států, přestože se nejednalo 
o etnické Němce. Tento osud potkal 
i překvapivě velkou část obyvatel českých 
zemí. Po válce se ovšem jejich příběh 
nehodil do obecného narativu jednoduché 
trichotomie oběti, odboje a kolaborace. 
Proto byl v Evropě i v Česku přijímán 
s rozpaky a dlouhou dobu opomíjen, 
marginalizován, nebo dokonce zamlčován. 
Kniha představuje českou perspektivu 
tohoto skutečně transnacionálního 
evropského tématu.

Zdenko Maršálek, Ph.D., pracuje v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Zabývá se historií 
vojenství Československa a střední Evropy v letech 1918–1945 a národnostní problematikou 
ve vazbě na vojenské prostředí. Je autorem řady studií a knih, např. Česká, nebo československá 
armáda? či Dunkerque 1944–1945.

PhDr. Jiří Neminář pracuje jako muzejní pedagog v Muzeu Hlučínska a současně je doktorandem 
na katedře historie Ostravské univerzity. Zabývá se dějinami Hlučínska, vojenskou službou 
ve wehrmachtu a didaktikou dějepisu.

Milan Sovilj, Ph.D., vystudoval historii na univerzitách v Bělehradě a v Praze. V současnosti 
pracuje v Historickém ústavu AV ČR. Zabývá se zejména československo-jugoslávskými vztahy 
ve 20. století.

Brožovaná s klopami,
117 × 190 mm, asi 300 stran

EAN 9788074228841
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Od národu k nádoru

Nádory v dějinném a kulturním 
kontextu v novověku

Jan Hrudka

Kniha popisuje proměnu smýšlení 
lékařů v novověku, kdy se přírodověda 
a medicína odklání od antického modelu 
humorální patologie, která vykládá všechny 
choroby jako nerovnováhu tělesných šťáv, 
k patologické anatomii a experimentální 
fyziologii. V patologicko-anatomickém 
přístupu pak útroby nemocného přestávají 
být „projekčním plátnem“, ale přímo 
„dějištěm“ choroby. Posun lze nazvat 
jako odklon od humoralismu k lokalismu 
či ontologismu, kdy nemoc není pouze 
odchylným množstvím nějaké přirozené 
šťávy, ale novou originální entitou. Změnou 
prochází i chápání nádorových onemocnění. 
Autor analyzuje klíčové spisy slavných 
evropských lékařů 18. a 19. století, v nichž 
se tato změna paradigmatu odehrála. To, 
co v myslích lékařů vedlo ke změně názoru 
na nádory, je analyzováno z pozice současné 
evropské medicíny. 

MUDr. Jan Hrudka, Ph.D., je odborným 
asistentem v Ústavu patologie  
3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. 
Zabývá se především histopatologickou 
bioptickou diagnostikou. Svou disertační 
práci obhájil na Katedře filosofie a dějin 
přírodních věd Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy.

Brožovaná s klopami,
117 × 190 mm, asi 300 stran

EAN 9788074228865
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Mgr. Vít Poláček, absolvent oboru kulturní 
historie na Filozofické fakultě Jihočeské 
univerzity a scenáristiky a dramaturgie 
na FAMU. Věnuje se převážně filmu. Je 
spoluautorem celovečerního filmu Tomasze 
Mielnika Cesta do Říma. Jako historik se 
podílel na odborných rešerších pro hrané 
i dokumentární filmy, mimo jiné pro Fair Play 
Andrey Sedláčkové.

Brožovaná s klopami,
140 × 200 mm, asi 300 stran

EAN 9788074226861

„Abychom nebyli  
čtyřicátí na světě“

Československý státem  
řízený doping a jeho prameny

Vít Poláček

V roce 1983 vydala vláda ČSSR „Opatření 
pro zkvalitnění čs. státní reprezentace“, 
ve kterém pověřila ministra zdravotnictví 
podporou výzkumu a kontrolou podpůrných 
prostředků. Tím se do té doby pololegální 
a utajený systém dopování sportovců 
v ČSSR, na kterém participovali funkcionáři 
i lékaři, dostal pod přímé řízení státu, 
konkrétně ministerstva zdravotnictví. 
Od roku 1985 potom za systém státem 
řízeného dopingu zodpovídal Ústav 
národního zdraví pro vrcholový sport. Edice 
dokumentů ilustruje genezi a vývoj tohoto 
systému od roku 1972 až do jeho zániku 
v roce 1989. Doplněná je úvodní studií, 
která československá specifika zasazuje 
do dobového mezinárodního i politického 
kontextu a ve stručnosti popisuje nejen 
fungování státem řízeného systému 
podávání dopingu sportovcům, ale i jeho 
problémy.
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Doc. Mgr. Pavla Slavíčková, Ph.D., působí 
na Univerzitě Palackého v Olomouci 
a zabývá se hospodářskými a právními 
dějinami. O dějinách účetnictví publikovala 
mimo jiné knihu Účetnictví mezi tradicí 
a racionalitou (2017).

Vázaná,
140 × 200 mm, asi 320 stran

EAN 9788074228384

Kamerální účetnictví  
a jeho vývoj na území 
dnešního Česka

Pavla Slavíčková

Kniha popisuje vznik a vývoj kamerální 
účetní soustavy, používané na území 
dnešního Česka vedle účetnictví 
jednoduchého a podvojného nejpozději 
od doby Marie Terezie do roku 1954, 
a je vůbec první syntézou na toto téma 
v českém prostředí. Kromě detailní 
charakteristiky principů kamerálního 
účetnictví se zabývá rozšířením jedné 
z jeho verzí, tzv. puteánského účetnictví, 
v prostředí velkostatků a popisuje uplatnění 
kamerálního účetnictví označovaného jako 
tzv. účetnictví státní, resp. československé 
v orgánech veřejné správy během druhé 
poloviny 19. století a první poloviny  
20. století. 
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Král-konvertita

Panovnická konverze Augusta 
Silného a její reflexe v saském 
veřejném prostoru mezi dvěma 
luteránskými jubilei (1717/1730)

Iveta Coufalová

Saský kurfiřt Fridrich August I. byl  
tři roky po nástupu do čela Saského 
kurfiřství zvolen polským králem (1697),  
kde vládl jako August II., později mu 
dějepisci přiřkli přídomek „Silný“. Svou 
konverzí ke katolicismu významně ovlivnil 
život ve většinově luteránském Sasku 
(„kolébce luteránství“) – byl prvním 
katolickým panovníkem Saska od reformace. 
Zkoumané období svým těžištěm osciluje 
mezi dvěma významnými evangelickými 
výročími – mezi tzv. Lutherovým jubileem 
(1517/1717; tradiční připomínka přibití  
95 tezí na dveře kostela ve Wittenbergu) 
a připomínkou předložení tzv. augsburské 
konfese na říšském sněmu (1530/1730). 

Iveta Coufalová, Ph.D., je historička 
a šéfredaktorka odborně popularizačního 
časopisu Dějiny a současnost. Zabývá se 
především konfesními kulturami, politikou, 
reprezentací a cirkulací vědění v raném 
novověku a také dějinami ve veřejném 
prostoru. Naposledy se podílela na publikaci 
Vytváření konvertity (2021). Disertační práci 
Král-konvertita připravovala a obhájila  
na Katedře historie FF UP v Olomouci.

Vázaná,
140 × 200 mm, asi 300 stran

EAN 9788074228872

EP_2022.indd   36EP_2022.indd   36 25.05.2022   13:35:4325.05.2022   13:35:43



37

EDICE VYDÁVANÁ S ČESKOU NUMISMATICKOU SPOLEČNOSTÍ

PhDr. Luboš Polanský, Ph.D., historik 
a kurátor. Působí v Národním muzeu. 
Zaměřuje se na denárovou měnu v českých 
zemích a na genealogii Přemyslovců.

Kolektiv autorů:

PhDr. Milena Bravermanová
RNDr. Miluše Dobisíková
PhDr. Jan Frolík, CSc.
Mgr. Sylva Kaupová, Ph.D.
Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.
MUDr. Zdeněk Petráň 
Prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc.
Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.
RNDr. Petra Stránská 
Ing. Ivo Světlík, Ph.D.
RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.
RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.
Ing. Jan Videman

Brožovaná,
140 × 200 mm, 240 stran

EAN 9788074227370

Thiddag (998–1017)

Příběh biskupského denáru

Luboš Polanský a kol.

Publikace, ve které je ústřední postavou 
třetí pražský biskup Thiddag, se zabývá 
obdobím jeho episkopátu z různých 
pohledů. Šlo o dobu, kdy přemyslovský stát 
prožíval hlubokou krizi a kdy docházelo 
k častým  změnám na pražském  knížecím 
stolci. Přemyslovci tehdy dokonce na čas 
ztratili vládu nad Čechami, kterých se 
zmocnil polský panovník Boleslav Chrabrý. 
Thiddag v této době stál věrně na straně 
přemyslovského knížete. Jeho zásluhou 
se např. zvýšila úroveň školy při pražském 
biskupství, podílel se též na založení 
některých církevních institucí v Čechách 
a jako první český biskup dal razit biskupské 
denáry. Snažil se též navazovat na předchozí 
Vojtěchovo misijní působení na domácí 
obyvatelstvo, jehož život stále ovládaly 
pohanské pověry a rituály. Celý Thiddagův 
episkopát byl veden snahou přiblížit českou 
zemi západnímu křesťanskému vlivu.
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Pionýři, malované děti?

Pionýrská organizace ČSM 
a dětský kolektiv (1949–1968)

Jiří Knapík a kol.

Dětství spojené s pionýrským hnutím stále 
patří k životním zkušenostem výrazné části 
současné české společnosti. Přitom dosud 
chybělo moderní zpracování dějin Pionýrské 
organizace a různých charakteristických 
oblastí spjatých s pionýrským hnutím. 
Publikace zpřesňuje naše znalosti 
o samotném vzniku pionýrského hnutí v letech 
1948–1950 v souvislosti se zánikem Junáka, 
zároveň nabízí detailní pohled na pokus 
o reformu hnutí v 60. letech a prosazování 
její nutnosti v řadách pionýrských pracovníků 
i stranického vedení. Reforma usilovala 
o řešení dlouhodobých „existenčních“ 
problémů PO ČSM: napětí mezi masovostí, 
výchovným posláním, garantovaným 
především vazbou na školu, a úsilím 
o atraktivitu pionýrských činností. Společně 
s fenoménem PO ČSM a jisker se autoři 
věnují dobovým představám o socialistickém 
dětském kolektivu a na tomto pozadí 
pojednávají také o některých pionýrských 
kolektivech, jež se vymykaly tehdejším 
standardům.

Prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D., historik, 
působí na Ústavu historických věd 
Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské 
univerzity v Opavě a na Fakultě sociálních 
věd Univerzity Karlovy. Zabývá se kulturní 
politikou v Československu po roce 1945, 
životním stylem a společenskými aspekty 
volného času v 50. a 60. letech 20. století. 

Doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D., historik a archivář, působí v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR,  
a v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Zabývá se dějinami životního stylu v letech 1948–1989 
a dějinami stravování v 18.–20. století. 

Prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D., absolvoval FAMU a pracoval jako dramaturg České televize, 
vyučoval na FAMU, na Literární akademii. Nyní působí na Institutu komunikačních studií 
a žurnalistiky na Fakultě sociálních věd UK. 

Prof. Dr. Martina Winkler vystudovala historii, komparativní literaturu a práva na Svobodné 
univerzitě v Berlíně a na Londýnské univerzitě, zabývá se kulturními dějinami střední a východní 
Evropy. V současné době působí na univerzitě v Kielu.

Dr. phil. Frank Henschel studoval na Fakultě historie, umění a orientálních studií Univerzity 
v Lipsku. Zaměřuje se na sociální a kulturní dějiny střední Evropy v 19. a 20. století, na historii 
nacionalismu a dětství. 

Vázaná s přebalem,
165 × 235 mm, 544 stran

EAN 9788074228377
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Doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D., studoval 
historii na univerzitách v Opavě 
a ve Würzburgu, působí na Slezské 
univerzitě v Opavě. Zabývá se dějinami 
měšťanské kultury 19. století a dějinami 
volného času, zejména dějinami sportu.

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

EAN 9788074228452

Na football!

Fotbalové diváctví 
a fanouškovská kultura v českých 
zemích do roku 1939

Martin Pelc

Kniha sleduje zrod fotbalového fanouška 
jako výrazného, až excentrického sociálního 
typu české každodennosti. Praktika 
pravidelné návštěvy fotbalových utkání 
má u nás kořeny v 90. letech 19. století, 
masově se pak rozšířila v prvorepublikovém 
období. Tehdy se také objevil novotvar 
„fanoušek“ a vznikla bohatá publicistická, 
umělecká a intelektuální reflexe fenoménu. 
Jeho historickými aktéry přitom už nebyli 
jen návštěvníci sportovních stadionů, ale 
i milióny těch, kdo „čtou noviny odzadu“, 
posluchači strhujících rozhlasových 
reportáží z utkání nebo konzumenti 
fanouškovského komerčního artiklu.
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Jan Rudolf Černín a jeho 
Krásný Dvůr

Krajinářský park v Čechách 
v ohnisku vlivů a cestovních 
inspirací 1770–1830

Markéta Šantrůčková — Zdeněk 
Hojda — Martin Krummholz a kol.

Publikace je věnována jednomu z nejstarších 
krajinářských parků v českých zemích 
v Krásném Dvoře u Podbořan a jeho 
budovateli hraběti Janu Rudolfu Černínovi 
(1757–1845). Ve své době evropsky 
proslulý park podnes vyniká kvalitou 
svého původního konceptu i naprosto 
mimořádnou mírou autentičnosti. V průběhu 
následujících staletí totiž nebyl nikdy 
zásadně přebudován v duchu pozdějších 
trendů ani významněji poškozen záměrnou 
devastací nebo absencí péče. Zůstává 
tudíž unikátním příkladem krajinářské 
tvorby konce 18. století v Čechách 
a na Moravě, pozoruhodným způsobem 
reflektující evropský vývoj. Vysledovat lze 
i přímé inspirace předními zahraničními 
krajinářskými lokalitami, které hrabě 
na svých cestách navštívil.

Kolektiv autorů: 

Mgr. Filip Binder 
Doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Mgr. Eva Chodějovská, Ph.D. 
PhDr. Martin Krummholz, Ph.D.
Claire Madl, Ph.D.
PhDr. Tomáš Murár, Ph.D.
RNDr. et PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D.
Ing. Barbara Ševčíková, Ph.D.
Ing. Martin Weber

Brožovaná s klopami,
210 × 270 mm, asi 520 stran

EAN 9788074228650
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Mgr. Šárka Caitlín Rábová, Ph.D., působí 
na Ústavu historických věd Univerzity 
Pardubice, kde v roce 2021 obhájila svou 
disertační práci. Specializuje se zejména 
na sociální dějiny medicíny v 19. a 20. století, 
dějiny těla a vztah lékaře a pacienta. V roce 
2018 vyšla její první monografie Kulturní 
reflexe tuberkulózy v českých zemích 
1800–1945.

Vázaná s přebalem,
140 × 200 mm, 448 stran

EAN 9788074228469

Tuberkulóza a společnost

Obrazy nemoci v 19. a 20. století

Šárka Caitlín Rábová 

Obavy z nemocí, které jsou považovány 
za nevyléčitelné či těžko léčitelné, jsou 
ve společnosti přítomny od nepaměti. 
Onemocnění přináší do života každého 
jedince nejistotu, strach, nabourává jeho 
dosavadní život a sociální role, které 
do té doby zastával. Nemoc ovšem není 
pouhou biologickou daností, ale také 
sociálním a kulturním konstruktem, jehož 
podoby a vnímání se v průběhu let mění. 
Podobnou transformací v historii prošla 
i tuberkulóza. V období 19. a 20. století 
se zásadně proměnilo kulturní a vědecké 
nahlížení této nemoci. Kniha Tuberkulóza 
a společnost sleduje, jak se formoval 
český protituberkulózní boj, jaké byly 
jeho základní pilíře a jak se jeho strategie 
měnila s ohledem na politickou orientaci 
naší země. Autorka předkládá různé 
obrazy tuberkulózy, na jejichž utváření 
a šíření se vedle lékařů podílel také denní 
tisk, osvětové plakáty a osvětové filmy. 
Poslední část knihy přináší unikátní vhled 
do individuálního prožívání nejenom 
každodenního života v sanatoriu, ale rovněž 
tuberkulózy a nejisté budoucnosti, která 
byla s touto nemocí dlouho neodmyslitelně 
spjata.
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Jimi země česká stála

Soubor studií k českým elitám 
raného a vrcholného středověku

Tomáš Velímský 

Publikace obsahuje výbor dvaceti studií 
Tomáše Velímského s tématy ze středověké 
archeologie, dějin elit, středověkého 
osídlení, dějin středověkých měst a dějin 
a vývoje české středověké šlechty. 
Atraktivnost těchto brilantních esejů 
přiblíží i jejich názvy. Například „Rok 845, 
křest 14 českých knížat“, „Vršovci a ti druzí“, 
„Exegi monumentum. Svědectví pozdně 
románského kostela v Potvorově“, „Hrabišici 
Všebor a Kojaty a počátky středověkého 
Mostu“, „Ojíř z Friedberka, muž, který 
hájil čest českého krále“, „Počátky české 
větve pánů ze Šumburka“, „Ota z Bergova, 
vyvolený ženich pro Elišku Přemyslovnu“.

Doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc., je náš 
přední archeolog středověku a medievista. 
Svůj odborný zájem zasvětil severním 
Čechám, kde působil v expozituře 
Archeologického ústavu v Mostu, od roku 
1993 přednáší na katedře historie v Ústí 
nad Labem. Je autorem více než stovky 
odborných studií a čtyř monografií.

Vázaná,
140 × 200 mm, asi 300 stran

EAN 9788074228575
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Mgr. Zdeněk Nebřenský, Ph.D., vystudoval historii a antropologii v Praze, Lipsku a Berlíně 
a absolvoval badatelské pobyty na kolegiu Imreho Kertésze v Jeně a na Německém historickém 
institutu ve Varšavě. Pracuje v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, kde se zabývá sociálními 
a kulturními dějinami střední Evropy v 19. a 20. století a dějinami moderní historiografie.

PhDr. Bc. Tomáš Gecko, Ph.D., je pracovníkem Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, zabývá se 
dějinami vědy, transferem technologií a moderními hospodářskými a sociálními dějinami.

Mgr. Bc. Svatopluk Herc je pracovníkem Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Zabývá se 
moderním hospodářstvím a sociálními dějinami českých zemí.

Brožovaná s klopami,
140 × 200 mm, asi 340 stran

EAN 9788074228667

Blahodárná monarchie

Vláda, podnikatelé  
a sociální politika 1867–1914

Zdeněk Nebřenský — Tomáš 
Gecko — Svatopluk Herc

Kniha se zabývá vztahem habsburského 
impéria k sociální politice průmyslových 
podnikatelů v českých zemích. Na příkladu 
bydlení, škol, sirotčinců a kostelů 
zkoumá, jakým způsobem poslanci 
na říšské radě, ministři ve vládě, úředníci 
na místodržitelství, okresní hejtmané nebo 
obecní zastupitelé iniciovali a ovlivňovali 
výstavbu tzv. blahodárných zařízení, která 
v letech 1867–1914 budovali podnikatelé 
v industrializujících se městech, zejména 
na Ostravsku, Brněnsku, Plzeňsku, v Praze 
a okolí.
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Republika v exilu

Inscenování československé 
vlády v Londýně za druhé 
světové války

Pavel Horák

Kniha zkoumá prezentaci československého 
státu na prostředí civilní administrativy 
exilové vlády. Sleduje nejen všední 
den politiků a úřednictva, ale i úlohu 
ceremoniálu a politického marketingu 
při vytváření československé značky. 
Exilové vlády za druhé světové války 
investovaly značné prostředky do své 
kredibility a také mocenské prostředí 
kolem Edvarda Beneše přikládalo důraz 
otázkám reprezentativnosti. Práce sleduje 
československý exilový „vládnoucí dvůr“ 
jako velké státnické představení. Zajímá 
ji scéna s kulisami, rekvizitami, kostýmy 
a touto perspektivou nahlíží také do zákulisí 
inscenovaného.

PhDr. Mgr. Pavel Horák, Ph.D., historik; 
vědecký pracovník Masarykova ústavu 
a Archivu AV ČR. Věnuje se dějinám 
politických exilů, politické kultury 
a komunikačních praxí. Autor monografií 
Republika v exilu (2022), Stranické 
legitimace, vážení! (2015) a Bohumil 
Laušman (2012). Spolueditor (především 
s Dagmar Hájkovou) kolektivních monografií 
Republika československá (2018), Sláva 
republice! (2018) a TGM v kostce (2020). 
Editor kritických vydání memoárů či diskusí 
historických aktérů, např. Únor 1948 očima 
poražených (2018, s Vilémem Prečanem).

Brožovaná s klopami,
140 × 200 mm, asi 244 stran

EAN 9788074228506
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Doc. PhDr. Jan Klíma je emeritním 
docentem světových dějin na Filozofické 
fakultě Univerzity Hradec Králové. Je 
odborníkem na historii zemí s portugalským 
jazykem, na dějiny Afriky a Latinské 
Ameriky. Ve svých více než třiceti knihách 
a mnoha odborných článcích zpracoval vývoj 
lusofonní oblasti od Brazílie po Východní 
Timor, napsal dějiny řady afrických států, 
vydal monografie profilujících osobností 
(Vasco da Gama, Simón Bolívar, António de 
Oliveira Salazar) a událostí (koloniální válka 
a dekolonizace v Africe).

Brožovaná s klopami,
120 × 200 mm, asi 180 stran

EAN 9788074228674

Nad Angolou zataženo

Zápisky z roku 1992, roku prvních 
angolských voleb a evakuace 
posledního československého 
velvyslanectví v Luandě

Jan Klíma

Autor se po třiceti letech vrací ke svému 
diplomatickému působení v africké 
Angole. V zemi se po dlouhé občanské 
válce připravovaly první demokratické 
volby. Ve stejné době bylo rozhodnuto 
o rozpadu České a Slovenské Federativní 
Republiky, jejíž zastupitelský úřad Jan Klíma 
vedl jako chargé d’affaires. Mimořádná 
doba mu při každodenní náročné práci 
poskytla příležitost důvěrně poznat oficiální 
prostředí i nesnadný život lidí, osobnosti 
angolské politiky a kultury i odchovance 
československých škol na významných 
angolských postech, velkoměsto i jeho 
zázemí, angolské tradice, náboženství, 
jazyk i zvyky. Když výsledek voleb 
poražená strana neuznala, bojoval tým 
naší ambasády při vypuknutí nové fáze 
občanské války o záchranu a zažil válečné 
hrůzy z bezprostřední blízkosti. Dramatická 
evakuace velvyslanectví ukončila období 
mezistátních styků, které už pak nebyly 
ve větším rozsahu obnoveny.
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Německo 1989–2021

Zuzana Lizcová a kol.

Od pádu železné opony a znovusjednocení 
země v roce 1990 prošlo Německo 
pozoruhodnou etapou svých moderních 
dějin. Zažilo politicky „různobarevné“ vlády 
a jejich četné reformní projekty, výrazné 
propady i období hospodářského růstu. 
Měnila se také role Německa na evropské 
a mezinárodní scéně a jeho dvoustranné 
vztahy s Českou republikou. Značně se 
posunula i německá historická sebereflexe, 
vyvíjel se i obraz Německa a Němců 
v Evropě a ve světě. 
Kolektivní monografie předních odborníků 
z Katedry německých a rakouských 
studií Fakulty sociálních věd Univerzity 
Karlovy má za cíl přiblížit českému čtenáři, 
jakým způsobem se německá společnost 
za poslední tři desetiletí vyvíjela na základě 
vnitřních výzev i vnějších okolností, 
jaké hlavní charakteristiky ji dodnes 
utvářejí a jaká témata určovala měnící se 
celospolečenský diskurs.

PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D., zaměřuje se na německy mluvící země, jejich roli v mezinárodním 
kontextu a bilaterální vztahy s Českou republikou. Působí jako vedoucí Katedry německých 
a rakouských studií na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 
kde v roce 2011 obhájila disertační práci o roli kultury v zahraniční politice. 

Kolektiv autorů:

PhDr. Lucie Filipová, Ph.D.
JUDr. Vladimír Handl, CSc.
PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. 
Doc. JUDr. et PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. 
Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, PhD.
Thomas Oellermann, PhD.
PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.  
Andreas Wiedemann, PhD.
PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.

Vázaná s přebalem,
140 × 200 mm, asi 450 stran

EAN 9788074228902
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Za rovnocennost 
evropských plemen... 

Československá antropologie 
tváří v tvář rasismu a nacismu

Milan Ducháček a kol.

Kolektivní monografie se věnuje projektu, 
obsahu a ohlasu publikace Rovnocennost 
evropských plemen a cesty k jejich 
ušlechťování (1934), jež bývá vnímána jako 
první evropský veřejný protest proti rasové 
ideologii ve vědecké práci, zejména proti 
nacistické rasové hygieně. Mezioborový 
autorský tým si kladl za cíl pozapomenutou 
demonstrativní akci usilující o mezinárodní 
ohlas nejen připomenout, ale především 
zmapovat její kořeny, zhodnotit ohlas 
a zasadit ústřední teze, argumentační 
strategie i názory hlavních aktérů 
do kontextu dobového antropologického 
a eugenického myšlení.

Kolektiv autorů:

PhDr. Milan Ducháček, Ph.D. 
Mgr. Michaela Lenčéšová 
Mgr. Michal V. Šimůnek, Ph.D. 
Prof. Markéta Křížová, Ph.D. 
Mgr. Lenka Ovčáčková, Ph.D. 
Mgr. Filip Herza, Ph.D. 
Mgr. Vojtěch Pojar 
PhDr. Bc. Věra Dvořáčková, Ph.D.

PhDr. Milan Ducháček, Ph.D., působí na Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a na Fakultě 
přírodovědně-humanitní Technické univerzity v Liberci. Odborně se zabývá dějinami a teorií 
historiografie, etnologie a příbuzných vědních oborů, česko-slovenskými vztahy a didaktikou 
dějepisu.

Brožovaná s klopami,
140 × 200 mm, asi 400 stran

EAN 9788074228803
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Na stopě zmizelého

Karel Chotek a křižovatky 
československé etnografie  
v éře moderny

Milan Ducháček 

Monografie věnovaná dílu a osobnosti 
Karla Chotka (1881–1967), zakladatele 
československé univerzitní etnografie. 
Osudy žáka Josefa Pekaře, Jaroslava Golla 
a Lubora Niederleho ilustrují rozrod věd 
o kultuře a o člověku v moderní době. Z dějin 
oboru však jako by Chotek zmizel, podobně 
jako během jeho života vymizely i jevy 
„lidové“, vernakulární kultury, jimž věnoval 
podstatnou část svých odborných zájmů.  
Autor se hlásí ke konceptu kontextuální 
biografie a proměny etnografie na poli 
mezi slavistikou, západní darwinistickou 
a tylorovskou antropologií, problémy 
výzkumu rasy, národnosti a kulturní identity 
v karpatské oblasti, na Balkáně i Kavkaze 
zasazuje do dobových kulturně-politických 
souvislostí. Kniha chce tak být nejen sondou 
do dějin vědy, ale též příspěvkem k tématu 
česko-slovenských vztahů. 

PhDr. Milan Ducháček, Ph.D., působí 
na Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR  
a na Fakultě přírodovědně-humanitní 
Technické univerzity v Liberci. Odborně 
se zabývá dějinami a teorií historiografie, 
etnologie a příbuzných vědních oborů, 
česko-slovenskými vztahy a didaktikou 
dějepisu.

Vázaná s přebalem,
140 × 200 mm, asi 360 stran

EAN 9788074228919
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Oddech a zahálka

Čas bez práce ve středověké 
kultuře

Vojtěch Bažant — Lucie Korecká — 
Martin Šorm — Matouš Turek (eds.)

Historie se zabývá převážně lidským konáním, 
aktivitou, prací. Zkoumané texty, předměty, 
děje a situace představují obvykle výsledky 
usilovné či soustředěné činnosti. Lidský 
život se však v činorodém úsilí odehrává 
pouze z poloviny. Stejnou měrou je protkán 
i chvílemi oddechu a zahálky, jež si zasluhují 
odpovídající badatelský zájem. Kolektivní 
monografie, volně navazující na úspěšné 
tituly Hranice smíchu a Staré baby, představí 
různé pohledy na středověký svět nečinnosti, 
odpočinku, zábavy a kratochvíle. Autorky 
a autoři z několika odborných pracovišť v ČR 
se věnují spánku a hrám, lenošení, snění 
o volném čase, ale i protivným hlasům, které 
nicnedělání znevažují a stále člověka nutí 
k dalším a dalším činům...

Mgr. Matouš Turek působí na Ústavu  
pro českou literaturu AV ČR, specializuje  
se na literaturu pozdního středověku.

Kolektiv autorů:

Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
Mgr. et Mgr. Jan Dienstbier, Ph.D. et Ph.D.
Mgr. Stanislav Hlaváč
Mgr. Matouš Jaluška, Ph.D.
Mgr. Jakub Jauernig
Doc. Mgr. Jitka Komendová, Ph.D.
Prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.
Mgr. Jan Odstrčilík, Ph.D.
Mgr. Karel Pacovský
PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
PhDr. Miloslava Vajdlová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Vršecká, Ph.D.

Mgr. Vojtěch Bažant, Ph.D., pracuje 
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 
a spolupracuje s Centrem medievistických 
studií Filosofického ústavu AV ČR, 
zabývá se středověkou historiografickou 
a cestopisnou literaturou.

Mgr. Lucie Korecká, Ph.D., je absolventka 
doktorského studia na Ústavu germánských 
studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 
zaměřuje se na staroseverskou literaturu 
a středověké kulturní dějiny Islandu 
a Skandinávie.

Mgr. Martin Šorm, Ph.D., pracuje v Centru 
medievistických studií Filosofického ústavu 
AV ČR a v redakci Dějin a současnosti, 
zabývá se středověkou literaturou 
a dějinami ve veřejném prostoru.

Brožovaná s klopami,
160 x 230 mm, asi 300 stran

EAN 9788074228926
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Demokracie

Joan Didionová

V románu Demokracie se v rychlých střizích 
střídají výjevy z New Yorku a Havaje, 
Jakarty a Kuala Lumpuru, vojenských 
základen a luxusních hotelů. Spojené 
státy prožívají defi nitivní debakl války 
ve Vietnamu a protagonistka knihy Inez 
Victorová kolísá mezi dvěma mocnými muži, 
senátorem Harrym Victorem a agentem 
Jackem Lovettem. Důležitou postavou 
v jejím příběhu je i jeho vypravěčka – 
Joan Didionová. Ta v románu vystupuje 
pod vlastním jménem a projevuje se 
jako nesmiřitelná pozorovatelka života 
privilegovaných Američanů.
V pořadí čtvrtý román proslulé americké 
spisovatelky a reportérky je považován 
za jeden z jejích tvůrčích vrcholů. 
Zvláště působivě se zde spojuje její 
nenapodobitelná prozaická břitkost 
a reportérská pronikavost.

Joan Didionová patřila k legendám 
americké kulturní a literární scény. 
Do nejširšího povědomí vstoupila rozsáhlými 
reportážními eseji ze šedesátých let, 
v nichž spojila pozorovatelskou pronikavost 
s invenční formulační ostrostí. Prestižní 
edice Library of America, jež roku 2019 
zahájila vydávání třísvazkového souboru 
jejího díla, ji řadí mezi „nejoriginálnější 
a energií nejnabitější spisovatele naší doby“. 
Její bibliografi i, zahrnující eseje, knihy 
reportáží, scénáře i memoáry, dominuje 
pětice vysoce ceněných románů, z nichž ten 
nejslavnější – Lízni si a hrej (1970) – vyšel 
česky roku 2020.

Brožovaná s klopami,
120 × 200 mm, 268 stran

EAN 9788074228391
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Ida Hegazi Høyer, norská autorka s dánsko- 
-egyptskými kořeny v současnosti žije 
a tvoří v blízkosti Osla. Debutovala v roce 
2012, její román Unnskyld (2014) – Odpusť 
mi pomyslně uzavírá trojici knih, které 
spojuje téma destruktivní lásky. Høyer za něj 
obdržela Cenu Evropské unie za literaturu 
a byla zařazena norským deníkem 
Morgenbladet mezi deset nejlepších 
norských autorů do třiceti pěti let. 

Brožovaná s klopami,
120 × 200 mm, 186 stran

EAN 9788074228414

Odpusť mi

Ida Hegazi Høyer

„Když jsem tě spatřila, všechno zmizelo,“ 
říká vypravěčka a hlavní hrdinka románu 
o začátku osudové lásky. Mladá učitelka 
ve školce a student filozofie spolu 
po krátkém seznámení začnou hned žít a vše 
směřuje k vytoužené svatbě, cestě kolem 
světa, dětem. Koncentrované a intimní 
vyprávění, které je zpovědí hrdinky, však 
postupně odhaluje vývoj nezdravého 
vztahu. Objevují se čím dál jasnější náznaky, 
že věci nejsou takové, jaké se zdají být, že 
dokonce ani jeden z nich není tím, kým se 
zdál být. Vyvstávají nepříjemné otázky – Co 
chceme o sobě i o tom druhém skutečně 
vědět? Za jakou cenu můžeme ještě toho 
druhého milovat, či spíš – jakou cenu jsme 
ochotní zaplatit? Kde jsou hranice mezi 
pravdou a lží a co se děje, když tyto hranice 
překročíme? 
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Jan Kosek vyučuje psychologii a sociologii 
na Univerzitě Karlově. Publikoval básnické 
sbírky Skeptikova dovolená (2012), Létající 
kanape (2017) a Filozofové pod Petřínem 
(2020). Píše také divadelní hry (Policejní 
prezident, České inferno) a pohádky. 
Ve svých esejistických knihách – např. Jak 
(ne)být sám (se) sebou (2015), Soud nikdy 
nespí: Stísněná tvořivost Mitteleuropy 
Franze Kafky (2018) – se zaměřuje zejména 
na problematiku krize lidské identity.

Brožovaná s klopami,
120 × 200 mm, 416 stran

EAN 9788074227912

Bez iluzí by to nešlo

Jan Kosek

Gymnaziální ředitel Martin Mikoda si 
láme hlavu nad mimořádně nadaným, 
avšak problematickým studentem, když 
jej dostihne šokující zpráva o smrti 
bývalého spolužáka Tomáše. Profesor 
Mikoda se začte do zápisků, které si 
s Tomášem a s dalším spolužákem vyměnil 
koncem devadesátých let. Ty jej dovedou 
k nečekaným zjištěním a podnítí jej k tomu, 
aby se pokusil střízlivě nahlédnout vlastní 
minulost – a nikoli pouze tu. Ve víru 
nadcházejících událostí jej čeká nejedno 
překvapení, setkání s bývalými láskami 
a přáteli mu poslouží jako osobitá bilanční 
psychoanalýza, v jejímž průběhu se bude 
vyrovnávat s vytěsněnými vzpomínkami.   
V životech ústřední trojice přátel sehrává 
důležitou roli literatura. A to nejen jako 
zábava či odrazový můstek k sebeprosazení, 
ale především jako prostor, kde lze hledat 
odpovědi na kruciální otázky, jež jsme si 
v rytmu každodennosti zvykli přehlížet. 
Podobné literární zanícení lze vytušit také 
u esejisty a vysokoškolského pedagoga Jana 
Koska, který románem Bez iluzí by to nešlo 
poprvé vstupuje na pole prózy. 
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Čtvrtý bratr

Příběh z doby  
přemyslovských knížat

Josef Žemlička

V žilách mu koluje modrá krev, ale nevyrůstá 
v komnatách. Přesto se Styr, hrdina románu 
Čtvrtý bratr, dostane do těsné blízkosti 
knížete Boleslava II.  Pobožného a jeho 
syna Boleslava III. Ryšavého. Hybnou 
silou Styrova strhujícího příběhu, který se 
odehrává na pozadí dramatických událostí 
z přelomu 10. a 11. století, jsou intriky, 
přátelství, hrdinství i přebíhavé lásky, 
tedy témata, jimiž se literatura zaobírá 
od nepaměti. 
Autor, přední odborník na přemyslovské 
Čechy, se rozhodl nahlédnout  za hluchá 
místa letopisů  i kronik a do středu své 
druhé prozaické knihy postavil zdánlivě 
obyčejného člověka – byť s neobyčejným 
osudem.

Josef Žemlička je významný český 
medievista. Zaměřuje se hlavně 
na Přemyslovce a jejich význam pro 
české dějiny. Publikoval desítky studií 
v tuzemských i zahraničních časopisech 
a je autorem mnoha vědeckých knih, těmi 
zatím posledními jsou Do tří korun (2017) 
a Konec Přemyslovců (2020). V roce 2016 
vyšel výbor z jeho díla nazvaný Návraty 
do krajiny českého středověku. Celoživotní 
specializace Josefa Žemličky se promítá 
i do jeho dvou beletristických titulů.

Vázaná s přebalem,
140 × 200 mm, 228 stran

EAN 9788074228421
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Editoři: 

Doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Mgr. František Martínek, Ph.D.
PhDr. Petr Palacký, Ph.D.
Doc. PhDr. Magdalena Pokorná, CSc.
Mgr. Lucie Rychnovská, Ph.D.

Vázaná s přebalem,
160 × 210 mm, 420 stran

EAN 9788074224775

Karel Havlíček: 
Korespondence IV

1848

Robert Adam — František 
Martínek — Petr Palacký — 
Magdalena Pokorná — Lucie 
Rychnovská (eds.)

Čtvrtý z plánovaných šesti svazků první 
kompletní kritické edice korespondence 
Karla Havlíčka (1821–1856) zahrnuje bezmála 
dvě stě dopisů z přelomového roku 1848, 
valnou většinou zpřístupňovaných veřejnosti 
vůbec poprvé. Období je rámováno 
Havlíčkovou svatbou s Julií Sýkorovou 
a narozením dcery Zdenky. Jádrem svazku 
je ale korespondence redakční: většina 
otištěných listů přibližuje Havlíčkovy 
novinářské aktivity, jejich organizování 
i veřejný ohlas, jim je věnována i úvodní 
studie. Po uvolnění cenzury a císařském 
slibu konstituce opouští Karel Havlíček 
redakci Pražských novin a zakládá opoziční 
Národní noviny. Po potlačení svatodušních 
bouří je proti němu vedeno vyšetřování 
a několik červencových dnů je vězněn 
na Pražském hradě. Právě v té době je 
zvolen poslancem ústavodárného říšského 
sněmu, avšak koncem roku se mandátu 
vzdává, aby se mohl naplno věnovat 
novinám.
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Jazyková poradna,  
dobrý den

O češtině a jejích uživatelích

Ondřej Dufek — Klára Dvořáková — 
Martin Beneš — Hana Mžourková — 
Barbora Martinkovičová — Kamila 
Smejkalová — Veronika Štěpánová

Co lze z telefonických dotazů jazykové 
poradně vyčíst o tazatelích a jejich vztahu 
k jazyku?  
Devět tematických kapitol představuje 
laické i lingvistické vnímání jazyka, pohledy 
na jazykovou změnu, laická pravidla, 
kodifikaci, užívání příruček, chápání stylové 
příznakovosti, postoje k přejímkám v češtině, 
podoby nesouhlasů tazatelů s odpověďmi 
a představy o roli Ústavu pro jazyk český.

Kolektiv autorů:

PhDr. Ondřej Dufek, Ph.D.
Mgr. Klára Dvořáková
Mgr. Martin Beneš, Ph.D.
PhDr. Hana Mžourková, Ph.D.
Mgr. Barbora Martinkovičová
PhDr. Kamila Smejkalová, Ph.D.
PhDr. Veronika Štěpánová, Ph.D.

Vázaná,
140 × 200 mm, asi 248 stran

EAN 9788074228445
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Doc. Mgr. Roman Baron, Ph.D., historik, působí v Historickém ústavu AV ČR. Zaměřuje 
se na dějiny česko-polských vztahů 19. století, především v oblasti vědy a kultury. Externě 
přednáší na Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Mgr. Roman Madecki, Ph.D., lingvista, odborný asistent Ústavu slavistiky Filozofické 
fakulty Masarykovy univerzity. Věnuje se polské gramatice, česko-polské srovnávací 
mluvnici, obecné jazykovědě, translatologii a areálovým studiím střední Evropy.

Renata Rusin Dybalska, Ph.D., lingvistka, odborná asistentka Katedry středoevropských 
studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Oblasti výzkumu: mediální obraz světa, 
politická komunikace, dějiny výuky polského jazyka v českých zemích. 

Vázaná,
140 × 200 mm, asi 400 stran

EAN 9788074228797

Česká (a slovenská) 
univerzitní polonistika 
do roku 1939

Od polonofilství 
k systematickému bádání 
o dějinách polského jazyka 
a literatury

Roman Baron — Roman Madecki — 
Renata Rusin Dybalska a kol.

Publikace je zaměřena na výzkum dějin 
české a československé polonistiky v její 
univerzitní podobě. Sleduje vývoj oboru 
od zrodu českých zájmů o polský jazyk 
a literaturu v době národního obrození 
až do uzavření českých vysokých škol 
v období protektorátu Čechy a Morava, 
a to v širším dobovém a česko-polském 
kontextu. Přináší také přehled profilových 
osobností z oblasti polonistiky, polonofilství 
a překladu z polské literatury. Práce má 
interdisciplinární, historicko-filologický 
charakter; propojuje bádání o historii oboru 
s diachronním a synchronním jazykovědným 
a literárněvědným výzkumem.
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Celej svět je rodná hrouda

Češky a Češi v cizině

Pavla Smetanová

Kniha o krajanech v exotické cizině vznikla 
na základě telefonických rozhovorů v době 
covidové ze zvědavosti, jak žijí ostatní mimo 
svou rodnou hroudu. Mnozí žijí v zahraničí 
už většinu svého života a odkrývají nám 
různorodé osobní, ale i politické motivy, 
s nimiž se do světa vydali. Našli si domov 
v cizí zemi? Je těžké se tam uživit? Je možné 
si najít přátele mezi domorodci? Stýská se 
jim po jejich zemi? Na tyto a mnoho dalších 
otázek autorka získala ty nejrozmanitější 
odpovědi…

Pavla Smetanová žije už přes dvacet let 
se svým řeckým mužem a dvěma dětmi 
na ostrově Korfu. Podniká v cestovním ruchu 
(www.korfu-servis.cz), píše blogy  
(www.ostrovanka.cz), články, knihy (Korfu 
bez průvodce či Příběhy z Olivového ostrova 
a řada dalších) a spolupracuje také s Českým 
rozhlasem. 

Vázaná s klopami,
120 × 200 mm, 200 stran

EAN 9788074228681 

EP_2022.indd   58EP_2022.indd   58 25.05.2022   13:35:5425.05.2022   13:35:54



59

BELETRIE, CESTOVÁNÍ, ODBORNÁ LITERATURA

JUDr. Václav Fiala vystudoval Právnickou 
fakultu Univerzity Karlovy a pracoval jako 
právník, publicista, vydavatel a redaktor. 
Zajímá se o kulturní historii evropských měst 
a vydal několik průvodců, mj. Vídní, Paříží, 
Římem či Benátkami.

Brožovaná s klopami,
140 × 200 mm, asi 732 stran

EAN 9788074228261

Umělecký Londýn

Průvodce po stopách 
spisovatelů, básníků, malířů, 
hudebníků a bohémů

Václav Fiala

Autor provádí návštěvníky metropole 
nad Temží po místech spojených s životy 
britských i zahraničních spisovatelů, malířů, 
hudebníků a dalších historických postav. 
Představení domů, které tito lidé obývali, 
doplňuje líčení jejich životních příběhů 
i nejrůznějších zajímavostí, jež se o nich 
tradují. Medailonky slavných osobností 
jsou zasazeny do historického kontextu, 
na pozadí zásadních událostí, které ovlivnily 
nejen jejich osudy, ale také samotné město. 
Kniha načrtává panorama kulturního života 
Londýna v jednotlivých etapách jeho vývoje 
počínaje vládou Tudorovců.
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Vzpomínky na jižní Pacifik

Hledání vnitřní svobody

Eva Le Peutrec 

Nová Kaledonie se na první pohled jeví 
jako ráj na zemi. Azurově modrá laguna, 
nádherné písčité pláže a endemické rostliny 
dělají z tohoto ostrova v jižním Pacifiku 
vyhledávanou turistickou oblast. Dovedete 
si však představit, že byste na tomto ostrově 
strávili dva roky v podstatě bez jakéhokoliv 
kontaktu s okolním světem? Přesně to se 
stalo Evě Le Peutrec, která se na Novou 
Kaledonii přestěhovala v roce 2011 a zažila 
na ní tvrdé protipandemické lockdowny. 
Přestože bylo toto období pro známou 
světoběžnici  náročné, dokázala v něm 
najít i pozitiva – když přišla o svobodu 
vnější, nalezla svobodu vnitřní. O tom 
vypráví ve své nové knize. A vedle 
toho se podělí o zkušenosti s tamními 
školami, gastronomií či s francouzštinou, 
v níž dodnes zní její východoevropský 
přízvuk. Jedna z nejslavnějších světových 
architektek své české kořeny nijak neskrývá 
a ve Vzpomínkách na jižní Pacifik to jen 
dokazuje – smyslem pro humor, který ji 
neopouští ani v nejtěžších chvílích. 

Eva Le Peutrec, architektka, urbanistka, 
zakladatelka architektonického studia 
E-STUDIO. Architekturu studovala 
v Liberci, dvouletou stáž absolvovala v San 
Francisku. Poté se přesunula do Číny, kde 
šest let pracovala pro nejznámější čínská 
architektonická studia. 
Od roku 2011 žije na Nové Kaledonii. 
Celosvětově vedla více než sto čtyřicet 
projektů, v jejím portfoliu najdeme 
mrakodrapy, velké multifunkční komplexy 
či město pro milion obyvatel. Ráda cestuje, 
plachtí a vychovává dvě děti. V roce 2021 
vyšla v NLN její první kniha Architektura 
kreativního myšlení.

Brožovaná s klopami,
145 × 145 mm, 128 stran

EAN 9788074228629
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Zdeněk Lukeš, architekt, historik 
architektury a pedagog. Od roku 1990 
je památkovým expertem Kanceláře 
prezidenta republiky. Podílel se  
na revitalizaci areálu Pražského hradu. 
Pedagogicky působil na VŠUP, Fakultě 
architektury Technické univerzity  
v Liberci, kde byl v letech 2000—2003 
děkanem, od roku 2004 vede kurs historie 
architektury na New York University. 
Je autorem a spoluautorem řady knih, 
článků a výstav o architektuře 20. století. 
Spolupracuje s Českou televizí, Českým 
rozhlasem nebo BBC a deníkem Lidové 
noviny, přednáší i v zahraničí.

Vázaná s klopami,
115 × 167 mm, 208 stran

EAN 9788074228315

Psí vycházky 7 – Karlín

Za moderní architekturou Prahy

Zdeněk Lukeš

Další, v pořadí sedmá Psí vycházka nás 
zavede do Karlína – svérázné pražské čtvrti. 
Není velká, tramvají Karlínem projedete 
za pár minut, pěšky jím projdete zhruba 
za dvě hodiny. Proto si tuto městskou 
část můžeme prohlédnout celou, tedy 
od Florence až k Libni a od Vítkova až 
k Vltavě. Karlín vznikl původně jako pražská 
industriální periferie v první polovině 
19. století, rozvíjel se však i ve století 
následujícím a bouřlivý vývoj zažívá 
i dnes. Původní charakter se samozřejmě 
proměňuje, tak jako se mění i architektura…
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O morálce 

a o stavu zkoumání morálky 
v Česku

Jiří Šimek

Etika je v ČR již dlouhodobě mimo jakýkoliv 
zájem. Není tématem ve veřejném prostoru, 
žádná filozofická fakulta v ČR nemá katedru 
etiky. Udržení dobrých mezilidských vztahů 
a pořádku ve společnosti očekáváme 
od dobře napsaných zákonů, ačkoliv snaha 
řešit mravní mezilidské problémy právní 
cestou je komplikovaná, vede k různým 
absurdním omezením a k formalismu 
(mnoho zbytečných podpisů, příkazů 
a zákazů). Protože se o morálce na veřejnosti 
nebavíme, je morálka, mravnost v naší 
současné společnosti velmi obtížné 
téma. Když se ale hlouběji podíváme 
na lidskou společnost, je patrné, že mravní 
mechanismy fungují, i když jim nikdo 
nevěnuje pozornost.

Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc., má atestaci 
z vnitřního lékařství a psychiatrie. Zabýval 
se psychoterapií a psychosomatikou. 
Od roku 1990 se věnuje lékařské etice 
a je i psychoterapeutem. Přednáší o etice 
na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích.

Brožovaná s klopami,
120 × 200 mm, asi 260 stran

EAN 9788074228933

EP_2022.indd   62EP_2022.indd   62 25.05.2022   13:35:5525.05.2022   13:35:55



63

DĚJINY A SOUČASNOST

Redakce: 

Mgr. Iveta Coufalová, Ph.D. (šéfredaktorka)
Mgr. Martin Šorm, Ph.D. (redaktor) 
Mgr. Markéta Kořená, Ph.D. (jazyková redakce)

210 × 270 mm, 48 stran

čtěte ďas! 
historie je tu pořád s námi.

Časopis Dějiny a současnost (ĎaS) byl 
založen v roce 1959, na podzim roku 1969 
bylo jeho vydávání úředně zastaveno.  
V roce 1990 byl časopis obnoven, od roku 
2005 vychází jako měsíčník.  
Časopis se zaměřuje na odbornou 
popularizaci historie jako vědy. Autory 
a autorkami článků jsou výhradně 
vědečtí pracovníci / vědecké pracovnice, 
vysokoškolští pedagogové / vysokoškolské 
pedagožky, doktorandi/doktorandky 
a studenti/studentky historických oborů, 
archeologové/archeoložky, archiváři/
archivářky, muzeologové/muzeoložky, 
literární historici/historičky či historici/
historičky umění ad.

čtěte spolehlivé zdroje! 
V situaci, kdy se i historie stává 
manipulativním polem, je potřeba o to 
pečlivěji sledovat zdroje, z nichž čerpáme 
informace, a říct jednoznačné ne hoaxům  
a dezinformačním platformám.
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Knihy a e-knihy NLN 
od září 2022 

na novém e-shopu nln.cz
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kompletní dostupná produkce knih NLN     knihy ostatních nakladatelství     
historie     populárně-naučná literatura     kvalitní beletrie     psychologie     

filosofie     poezie     dětská literatura

Přijďte do našeho knihkupectví na náměstí 
Jiřího z Poděbrad 1424/5, Praha 2 

(najdete nás nedaleko východu z metra)

KNIHA

TERAPIE
je lepší než

Knihy a e-knihy NLN  
od září 2022  

na novém e-shopu nln.cz
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NLN, s. r. o.
Náprstkova 10

110 00 Praha 1 — Nové Město
www.nln.cz

EP_2022.indd   66EP_2022.indd   66 25.05.2022   12:47:5825.05.2022   12:47:58


