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eDItOrIal eDItOrIal

Masarykova univerzita věnuje velkou pozornost prezentaci výsledků vědecké, 
výzkumné a vzdělávací činnosti. Otisk svého téměř stoletého působení zane-
chala ve více než 10 500 titulech odborné a studijní literatury. 
Univerzita byla založena zákonem č. 50/1919 Sb., ovšem historické události 
neklidného 20. století výrazně poznamenaly také její nakladatelskou aktivitu.  
Tu zahájily nové fakulty – právnická, lékařská, přírodovědecká a filozofická 
– brzy po svém ustavení. Publikace začaly vydávat především v edicích Spisy, 
Scripta a Acta, které vycházejí dosud. Uzavření všech českých vysokých škol  
nacisty v roce 1939 však přerušilo vlastní nakladatelskou činnost univerzity  
na dlouhá léta. 
Po druhé světové válce byly univerzitní publikace a odborné časopisy vydávány 
prostřednictvím Státního pedagogického nakladatelství. To se změnilo teprve 
v roce 1965, kdy univerzita, existující tehdy pod jménem Univerzita J. E. Pur-
kyně, získala po několikaletém úsilí „Vydavatelské oprávnění pro vydávání 
a rozšiřování vědeckých prací jednotlivých fakult formou neperiodických pu-
blikací“. Proto bylo v roce 1965 založeno Ediční středisko. V roce 2007 bylo 
proměněno na Nakladatelství.
S rozvojem univerzity, zakládáním nových fakult se zvyšoval také počet vyda-
ných publikací. V současnosti vydává Masarykova univerzita průměrně 350 ti-
tulů odborné a studijní literatury a 50 titulů odborných a vědeckých časopisů 
ročně pod značkou Munipress. O rozvoj nakladatelské činnosti pečuje Ediční 
rada, která sleduje rozvoj hlavních univerzitních oborů.
Nejnovější knihy a časopisy Vám představujeme v našem katalogu a doufáme, 
že Vám bude užitečným pomocníkem při doplňování Vaší knihovny.

Masaryk University pays a great deal of  attention to the presentation of  the 
results of  its scientific research and educational activities. Nearly a hundred 
years of  these activities are reflected in more than 10,500 titles of  academic and 
educational literature.
The University was established by Act No. 50 from the year 1919. Turbulent 
historical events of  the 20th century also considerably affected university 
publishing. Four new faculties – the Faculty of  Law, Medicine, Science and 
Arts – soon after their establishment began to publish books in Spisy, Acta and 
Scripta series in which they still publish nowadays. In 1939, all Czech universities 
were closed down by the Nazis, and this course of  events interrupted 
publishing activities of  the University for many years.
After the Second World War, University publications and academic journals 
were published by Státní pedagogické nakladatelství. This situation only 
changed in 1965 when the University (known as the University of  J.E. Purkyně 
at that time) was granted, after long-term efforts, the “Publishers authorisation 
to issue and disseminate academic work of  the Faculties in the form of  non-
periodical publications”. As a result, the Publishing Centre came into existence 
in 1965. In 2007 the Centre became the Masaryk University Press.
With the development of  the University and the establishment of  new faculties, 
the number of  publications has increased. Masaryk University now annually 
publishes about 350 academic and study titles and 50 scholarly journals within 
the Munipress brand. The Editorial Board of  Masaryk University is responsible 
for publishing activities associated with the University’s major academic 
disciplines. 
The catalogue presents the latest books and journals that you will hopefully find 
useful and that will enrich your library.

PhDr. Alena Mizerová
ředitelka Nakladatelství Masarykovy univerzity

Director of  Masaryk University Press

95�let�vědecké�
a�vzdělávací�činnosti�
Masarykovy�univerzity�
–�významný�otisk�
v�odborné�a�studijní�
literatuře

95�years�of�scientific�
and�educational�
activities�of�Masaryk�
University:�a�significant�
mark�in�academic�and�
educational�literature
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Drahé�kameny�starověkých�civilizací

Ivan Mrázek 

Drahé kameny jsou mistrovskými díly přírody. Jejich tajuplný třpyt okouzluje člo-
věka od nepaměti. Reprezentativní populárně naučná publikace je pojednáním 
o dějinách drahých kamenů i dějinách samotných. Na 382 stranách, 332 fotogra-
fiích a 50 ilustracích se před námi, díky drahým kamenům, odvíjí život a problémy 
starověkých civilizací. Čtivým textem a rozsáhlými obrazovými přílohami jsme 
v této knize přímo vtaženi do doby, kterou postupně poznáváme především díky 
systematické dokumentaci archeologických nálezů – artefaktů z drahých kamenů. 
Kniha svým rozsahem reprezentuje ojedinělý souhrn současných znalostí 
o tomto tématu; využijí ji nejen odborníci na jednotlivé starověké civilizace, zá-
jemci o mineralogii nebo archeologii, ale jistě zaujme i každého milovníka krásna, 
historie a drahých kamenů.

Gemstones�of�ancient�civilizations. Gemstones are masterpieces of  nature, and 
their mysterious sparkle has fascinated man from time immemorial. The representative 
publication conveys the history of  precious stones, as well as history as such. Gemstones 
on its 382 pages, in 332 photographs and 50 illustrations reveal to us the life and 
problems of  ancient civilizations. The compelling text and extensive visual material draw 
readers directly into the long gone times which they discover step by step thanks to the 
systematic documentation of  archaeological finds – artefacts made of  precious stones.
The book is unique in its scope; it presents a summary of  the existing knowledge 
about the subject. It will be of  use to experts on various ancient civilizations and those 
interested in mineralogy and archaeology, but it will also certainly impress any lover of  
beauty, history and precious stones. 

Nakladatelství MU • ISBN 978-80-210-6122-4 • 
382 stran / pages • vázaná / hardback • 216 × 303 mm • 680 CZK

Obsah

Úvod • Mezopotámie • Civilizace Harappa • Starověká Čína • Starověký Egypt 
•  Krétsko-mykénská civilizace • Antika • Mezoamerika a Střední Amerika •  
Andské kultury

Contents

Introduction • Mesopotamia • Harappan civilization • Ancient China • Ancient Egypt 
• Cretan-Mycenaean civilization • The classical era Mesoamerica and Central America • 
Andean cultures

Cena města Havlíčkův Brod za nejkrásnější knihu  
23. Podzimního knižního veletrhu

Nominace na cenu Magnesia litera za literaturu faktu / 

The book was shortlisted for the Magnesia litera prize in 2014.

 

RNDr. Ivan�Mrázek (nar. 1940) – 
geolog. V průběhu své profesní dráhy 
věnoval zvláštní pozornost drahým 
a dekoračním kamenům, takže 
jeho záběr se rozšířil na mineralogii, 
(gemologii), archeologii, historii, dějiny 
umění, šperkařství atd. Jeho opus 
Drahé kameny starověkých civilizací 
byl v r. 2014 nominován na cenu 
Magnesia litera. / Geologist; specialising 
in gemstones and precious stones, he 
has expanded his scope to mineralogy, 
archaeology, history, history of art, 
jewellery etc. His opus Drahé kameny 
starověkých civilizací was shortlisted for 
the Magnesia litera prize in 2014.

Ilustrace v knize Lea Píchová
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Hudebně-literární�slovník.�Hudební�díla�inspirovaná�
slovesným�uměním

Vladimír Spousta

Světoví�skladatelé.�I.�díl�slovníkové�trilogie

Nakladatelství MU • ISBN 978-80-210-5311-3 • 
170 stran / pages + CD-ROM • brožovaná / paperback • 160 x 230 mm • 532 CZK

Čeští�skladatelé.�II.�díl�slovníkové�trilogie

Nakladatelství MU • ISBN 978-80-210-5642-8 • 
272 stran / pages + CD-ROM • brožovaná / paperback • 160 × 230 mm • 496 CZK

Skladatelé�20.�století.�III.�díl�slovníkové�trilogie

Nakladatelství MU • ISBN 978-80-210-5959-7 • 
292 stran / pages + CD-ROM • brožovaná / paperback • 160 x 230 mm • 570 CZK

Grandiózní encyklopedická trilogie je založena na propojení hudebního, sloves-
ného a částečně i výtvarného umění. Obsahuje přes dva tisíce hesel s osobnostmi 
skladatelů, v jejichž tvorbě se alespoň jedenkrát potkala hudba s literaturou – od 
pouhé doložitelné inspirace po zhudebnění literárního díla. Slovník je výsledkem 
úctyhodné, desítky let trvající excerpční autorovy činnosti. Jeho jednotlivé svazky 
byly postupně oceňovány v soutěži Slovník roku (vyhlašuje Jednota tlumočníků 
a překladatelů). Toto ocenění získala v roce 2014 i trilogie jako celek.

Musical-literary�dictionary.�Musical�works�inspired�by�literary�art
Vol.�I� Czech�composers
Vol.�II� World�composers
Vol.�III�World�composers�of�20th�century
This spectacular encyclopaedia in three volumes is based on interconnections between 
music, literature, and partially also fine art. There are over two thousand entries, 
composers whose work blends music with literature, both as inspiration and works of  
literature set to music. The dictionary is the outcome of  the author’s remarkable decades-
long excerption work. The individual volumes won prizes in the Dictionary of  the Year 
competition organised by the Czech Union of  Interpreters and Translators, and the 
complete publication was awarded the Dictionary of  the Year 2014. 

SLOVNÍK�ROKU�2014

2. místo v hlavní soutěži
Cena poroty za biografický slovník
2. místo v soutěži o cenu poroty za elektronický slovník

doc. PhDr. Vladimír�Spousta 
(nar. 1930) – pedagog a muzikolog, 
všestranný hudebník a rovněž umělecký 
fotograf a malíř. Jeho personální 
bibliografie obsahuje přes 260 záznamů. 
/ Educator and musicologist; versatile 
musician, art photographer and painter. 
His personal bibliography amounts to 
more than 260 titles. 
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Posteneolitická�štípaná�industrie�na�Moravě

Ludmila Kaňáková Hladíková

Publikace přispívá k poznání charakteru kamenné štípané industrie v mladším 
pravěku. Větší část práce shrnuje poznatky o štípané industrii prvních kultur 
doby bronzové a věnuje se jejímu zakotvení v ekonomických, sociálních i reli-
gió z ních strukturách těchto zaniklých populací. Pozornost je však věnována i ští-
pané industrii mladších období, která byla dosud badatelsky opomíjena. Práce je 
koncipována jako metodologický cyklus, neboť přistupuje k poznání této speci-
fické složky hmotné kultury pravěkých společností nejen z morfotypologického 
hlediska, ale přináší případové studie založené na využití dynamické analýzy, 
operačních řetězců, traseologie, experimentální archeologie, sociální archeologie, 
etnoarcheologie a archeologie religiozity. Tento multimetodologický náhled před-
stavuje štípanou industrii mladšího pravěku ve zcela novém světle.

Post-eneolithic� chipped� industry� in� Moravia. The publication sets out 
to expand knowledge about the character of  chipped stone industry in the Upper 
Palaeolithic. The major part of  the book summarizes information about chipped stone 
industry of  the early cultures of  the Bronze Age and centres on its anchoring in the 
economic, social and religious structures of  these populations. The book also discusses 
chipped industry of  the more recent periods that has been marginalized so far. The 
publication is designed as a methodology cycle as it approaches the information about 
this specific segment of  material culture of  prehistoric societies not only from the 
point of  view of  morphotypology but also features case studies based on the use of  
dynamic analysis, supply chains, traseology, experimental archaeology, social archaeology, 
ethnoarchaeology and archaeology of  religiosity. This multi-methodological overview 
presents chipped industry of  the Upper Palaeolithic in a new light.

Filozofická fakulta • ISBN 978-80-210-6421-8 •  
255 stran / pages • brožovaná / paperback • 210 x 297 mm • 300 CZK

Sídliště�kultury�s�moravskou�malovanou�keramikou�
v�Hlubokých�Mašůvkách�(výzkumy�z�let�1947–1950)

David Válek a kolektiv

Neolitické sídliště v Hlubokých Mašůvkách (okr. Znojmo), situované v přileh-
lých tratích „Padělky“ a „Nivky“, patří k nejdůležitějším lokalitám svého druhu 
na Moravě. Předložená práce přináší dlouho očekávané zpracování bohatého 
archeo logického materiálu (keramika, kamenná industrie, zvířecí kosti) kultury 
s moravskou malovanou keramikou z poválečných výzkumů (1947–1950). Pří-
nosem je také přehled průběhu výzkumných aktivit na lokalitě ilustrovaný řadou 
dosud nezveřejněných dobových plánů a fotografických snímků.

The�settlement�of�the�Moravian�painted�pottery�culture�in�Hluboké�
Mašůvky� (research� in� 1947–1950). The Neolithic settlement in Hluboké 
Mašůvky (Znojmo district), situated at the “Padělky” and “Nivky” locations, is one of  
the most important sites of  its kind in Moravia. The book presents the outcomes of  the 
long-awaited assessment of  rich archaeological evidence (pottery, stone industry, animal 
bones) of  the Moravian Painted Pottery Culture from post-war research (1947–1950). 
An overview of  research activities on the site accompanied by a number of  previously 
unpublished plans and photographs is another important contribution of  this work.

Filozofická fakulta • ISBN 978-80-210-6680-9 •  
347 stran / pages • vázaná / hardback • 260 x 230 mm • 350 CZK

Mgr. et Mgr. Ludmila�Kaňáková�
Hladíková, Ph.D. (nar. 1974) – 
archeoložka a muzeoložka, působí na 
Filozofické fakultě MU. Zaměřuje se na 
studium hmotné kultury doby kamenné. 
/ Archaeologist and museologist; she 
teaches at the Faculty of Arts, Masaryk 
University. She specialises in material 
culture of the Stone Age. 

Mgr. David�Válek (nar. 1982) – 
archeolog, doktorand Ústavu archeologie 
a muzeologie na FF MU. Specializuje 
se na archeologii neolitu, publikuje 
o výzkumech na významných lokalitách 
na Znojemsku a Uherskohradišťsku. 
/ Archaeologist; PhD. candidate at 
the Department of Archaeology and 
Museology, Faculty of Arts, Masaryk 
University. He specialises in Neolithic 
archaeology.
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Morava�v�době�ledové.�Prostředí�posledního�glaciálu�
a�metody�jeho�poznávání�

Rudolf Musil
Ilustrace Petr Modlitba

Málokterá země se může pochlubit tak bohatou historií kvartérních výzkumů, 
především nálezů fauny, flóry a tehdejšího člověka, jako Morava. Je to především 
díky tomu, že se nachází na přirozeném spojení mezi severem a jihem Evropy. 
Po celou dobu čtvrtohor proto sloužila jak rostlinstvu, tak i živočichům k se-
zónním i globálním přesunům. Zatímco nyní chodíme žleby Moravského krasu 
po asfaltových silnicích, není to tak dávno, co zde byly pouze úzké klikaté lesní 
cesty, kde si na některých místech dva koňské povozy sotva vyhnuly. A co bylo 
ještě dříve? Na tuto otázku by měla odpovědět tato kniha. Chceme v ní ukázat, 
jak napínavá je paleontologická práce, co nových poznatků dnešní doba přinesla, 
čím vším se zabývají kvartérní studia a jaké dosud neznámé otázky bude nutné 
v budoucnosti řešit.

Moravia�in�the�Ice�Age.�The�last�glacial�environment�and�methods�of�
its�exploration. Few countries can boast such a rich history of  Quaternary research, 
especially findings of  fauna, flora and the then men like Moravia. It is mainly due to its 
location on a natural connection between north and south Europe. Therefore Moravia 
served throughout the Quaternary for seasonal and global movements of  vegetation and 
animals. While now you can go through the valleys of  Moravian Karst on asphalt roads, 
not so long ago there were only narrow winding forest roads, where in some places two 
horse-drawn carriages barely avoided. And what was there before? This book aspires to 
find the answer. We want to show how exciting paleontological work is, what nowadays 
new fields of  knowledge are, of  what exactly quaternary studies consist and what are the 
previously unknown issues that should be addressed in the future.

Nakladatelství MU / Přírodovědecká fakulta • ISBN 978-80-210-6364-8 •  
232 stran / pages • vázaná / hardback • 210 x 297 mm • 450 CZK

prof. RNDr. Rudolf�Musil, DrSc. (nar. 
1926) – mezinárodně uznávaný kvartérní 
paleontolog a geolog, působí v Ústavu 
geologických věd PřF MU. Vedl desítky 
dlouhodobých terénních výzkumů jak 
na Moravě (Moravský kras, Stránská 
skála, Mokrá u Brna), tak v zahraničí, 
především v Německu. Je autorem více 
než tří set odborných publikací, včetně 
17 monografií a odborných knih, jež 
vyšly u nás a v dalších jedenácti zemích 
Evropy a Ameriky. / Internationally 
renowned palaeontologist and geologist; 
he works at the Department of 
Geological Sciences, Faculty of Science, 
Masaryk University. He has carried out 
field research in Moravia (Moravský kras, 
Stránská skála, Mokrá u Brna) as well as 
abroad, particularly in Germany. He is 
the author of more than 300 scientific 
publications including 17 monographs 
that were published in the Czech 
Republic and in further 11 countries of 
Europe and America. 
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DivaDlo / theatre

Berufstheater�in�Brünn�1668–1733

Margita Havlíčková

Profesionální� divadlo� v� Brně� 1668–1733. Německy psaná monografie 
o profesionálním divadle v Brně v období baroka se opírá o původní výzkum 
dosud nereflektovaných a nikdy nepublikovaných archivních pramenů uložených 
ve fondech brněnských archivů. Zkoumané téma vykazuje četné přesahy, které 
svým významem vřazují lokální historii profesionálního divadla v Brně do roz-
sáhlého kontextu barokního divadla střední Evropy. České vydání knihy (2009) se 
setkalo s nadšeným přijetím v odborných kruzích a se superlativními recenzemi 
v odborném tisku. Německá verze vychází po opakovaných žádostech zahranič-
ních odborníků. 

Professional�theatre�in�Brno�1688–1733. German-language monograph on 
professional theatre in Brno during the baroque historical period is based on original 
research of  so far unreflected and unpublished archival sources stored in the Brno 
archives. Thanks to the topic with numerous important overlaps the local history of  
professional theatre in Brno is included into the large context of  Baroque theatre in 
Central Europe. The Czech edition of  the book (2009) was received with enthusiasm in 
professional circles and superlative reviews in professional journals. The German version 
comes after repeated requests from foreign experts.

Filozofická fakulta • ISBN 978-80-210-6051-7 •  
181 stran / pages • brožovaná / paperback • 160 x 230 mm •�250 CZK

Hastábhinaja.�Gesta�rukou�v�tradičním�divadelním�umění�
Indie�

Šárka Havlíčková Kysová

Kniha o tradičním indickém herectví se zaměřuje na specifickou formu komu-
nikace herce s divákem – na řeč muder, jež jsou zpravidla charakterizovány jako 
symbolické pozice rukou. Jde o svébytný komunikační systém, který je schopen 
vyjádřit jakoukoli myšlenku i emoci. Výsledky výzkumu v této oblasti jsou za-
loženy na staroindické i novodobé divadelní literatuře v sanskrktu, angličtině, 
případně francouzštině, především na poetikách a hereckých manuálech, a na 
současné praxi tradičního indického divadla či tanečních forem, kterou autorka 
zkoumala v rámci výzkumné cesty po Indii – ponejvíce praxi kéralských divadel-
ních aktivit, zejména divadla kúdijáttam a kathakali. 

Hastabhinaya.�Hand�gestures�in�traditional�Indian�theatre.� 
Hand Gestures in Traditional Indian Theatre deals with a traditional Indian acting 
style, particularly with hand gestures. Its focus lies in a specific form of  actor-viewer 
communication, a communication conducted by means of  mudras, or symbolic hand 
positions. Mudras make up an autonomous language system that can express every 
single thought or emotion. The research is based on ancient and contemporary theatre 
literature in Sanskrit, English and French, chiefly on poetics and acting manuals, and on 
contemporary practice of  traditional theatre and dance in India. The most important 
sources of  the research were the kootiyattam and kathakali theatres.

Filozofická fakulta • ISBN 978-80-210-6406-5 •  
236 stran / pages • brožovaná / paperback • 170 x 240 mm • 300 CZK 

doc. PhDr. Margita�Havlíčková (nar. 
1949) – teatroložka, působí na Katedře 
divadelních studií FF MU a na Divadelní 
fakultě JAMU v Brně. Specializuje se na 
dějiny českého divadla, zvláště na historii 
německojazyčných divadel na Moravě 
a ve Slezsku. / Theatrologist; teaching 
at the Department of Theatre Studies, 
Faculty of Arts, Masaryk University, 
and at the Theatre Faculty, Janáček 
Academy of Music and Performing Arts. 
She specializes in the history of Czech 
theatre, particularly in the history of 
German theatre in Moravia and Silesia.

Mgr. Šárka�Havlíčková�Kysová, 
Ph.D. (nar. 1982) – teatroložka, 
působí na Katedře divadelních studií 
FF MU. Orientuje se především na 
studium tradičního indického divadla 
a na problematiku interkulturalismu 
v divadelním umění. / Theatrologist; she 
teaches at the Department of Theatre 
Studies, Faculty of Arts, Masaryk 
University. She specializes in the 
study of traditional Indian theatre and  
interculturalism in theatre studies.
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Efektivnost�v�systému�zpětných�toků

Alena Klapalová – Michal Krčál – Radoslav Škapa

Kniha pojednává o ekonomické stránce reverzní logistiky, přičemž hlavní po-
zornost je věnována různým druhům ztrát, které v tomto podnikovém systému 
vznikají, snižují jeho výkonnost a následně i konkurenceschopnost. Cílem pub-
likace je definovat problematická místa omezující opětovné získávání hodnoty 
ze zpětných toků. Autoři kombinují teoretické poznatky z literární rešerše s em-
pirickými zjištěními, která pocházejí z kvantitativního dotazování mezi zástupci 
podniků působících v ČR a také z případové studie konkrétního podniku.

Effectiveness�in�the�system�of�revere�flows.�This book deals with reverse 
logistics from the economic point of  view. Various types of  losses occurring in this business 
system can diminish the performance of  the system, and thus the competitiveness of  the 
whole company. These losses are the main focus of  this book. The book aims to define 
the research problems, more specifically the bottlenecks restraining the value recovery 
from reverse flows. All research areas combine theoretical knowledge from specialist 
literature with empirical finds based on quantitative surveys among representatives of  
enterprises operating in the Czech Republic and a case study from a particular company.

Ekonomicko-správní fakulta • ISBN 978-80-210-6600-7 •  
78 stran / pages • brožovaná / paperback • 148 x 210 mm • 200 Kč

Doporučujeme! 

V online knihkupectví munipress najdete zdarma ke stažení další podobně  
zaměřené tituly stejných autorů.

Our recommendation!

Similar books by the same authors are freely available from munipress online 
bookstore.

https://is.muni.cz/obchod/knihy/e-books/ 

Ing. Alena�Klapalová, Ph.D. (nar. 
1964) – ekonomka, odborná asistentka 
na Katedře podnikového hospodářství 
ESF MU. Specializuje se na problematiku 
úspěšnosti a konkurenceschopnosti 
malých a středních podniků. / Economist; 
assistant professor at the Department 
of Corporate Economy, Faculty of 
Economics and Administration, MU; 
she specialises in successfulness and 
competitiveness of the small and middle 
enterprises.

Ing. Mgr. Michal�Krčál (nar. 1983) 
– ekonom, asistent na Katedře 
podnikového hospodářství Ekonomicko-
správní fakulty MU. Specializuje se na 
systémy řízení podniku. / Economist; 
instructor at the Department of 
Corporate Economy, Faculty of 
Economics and Administration, Masaryk 
University. He specialises in the systems 
of corporate management. 

doc. Ing. Radoslav�Škapa, Ph.D. (nar. 
1976) – ekonom, působí na Katedře 
podnikového hospodářství ESF MU. 
Specializuje se na multifaktorovou 
analýzu úspěšnosti podniku a na reverzní 
logistiku. / Economist; he teaches at 
the Department of Corporate Economy, 
Faculty of Economics and Administration, 
MU. He specialises in the multifactorial 
analysis of corporate successfulness and 
in reverse logistics.
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Ing. Martin�Kvizda, Ph.D. (nar. 1969) – 
ekonom. Působí na Ekonomicko-správní 
fakultě MU jako odborný asistent a 
proděkan pro studium. Orientuje se na 
politiku hospodářské soutěže a evropské 
integrace a na problematiku železniční 
dopravy. / Economist; he teaches at the 
Faculty of Economics and Administration, 
MU, where he also acts as the vice-
dean for studies. He specialises in 
the competition policy and European 
integration and in rail transport issues. 

Ing. Zdeněk�Tomeš, Ph.D. (nar. 1973) 
– ekonom, vedoucí Katedry ekonomie 
na Ekonomicko-správní fakultě MU. 
Přednáší ekonomii a hospodářskou 
politiku, badatelsky se orientuje na oblast 
železniční dopravy. / Economist; Head of 
the Department of Economics, Faculty 
of Economics and Administration, MU. 
He teaches economics and economic 
policy. As a researcher he focuses on rail 
transport issues.

doc. Ing. Petr�Suchánek, Ph.D. (nar. 
1973) – ekonom, působí na Katedře 
podnikového hospodářství ESF MU. 
Specializuje se na multifaktorovou 
analýzu úspěšnosti podniku a na 
problematiku kvality. / Economist; he 
teaches at the Department of Corporate 
Economy, Faculty of Economics and 
Administration, Masaryk University. He 
specialises in the multifactorial analysis 
of corporate successfulness and in the 
notion of quality.

Modely�a�metody�regulace�konkurenčního�prostředí�na�
trhu�železničních�dopravních�služeb

Martin Kvizda – Zdeněk Tomeš a kolektiv

Kniha podává souhrnný přehled o současném stavu teoretického poznání a mo-
delování v oblasti fungování a regulace intermodální a intramodální konkurence 
na trhu železničních dopravních služeb v Evropské unii. Zabývá se mj. situací 
původně státních, monopolních trhů, praktickou implementací železničních re-
forem, cenovou regulací a investicemi do infrastruktury či geografickými pří-
stupy k modelování železničního dopravního trhu. V závěrečné kapitole srov-
nává využití popsaných metod ve Velké Británii a Německu a představuje aplikaci 
soutěžní politiky Evropskou komisí.

Models� and� methods� of� regulating� competition� in� the� market� of�
railway�transport�services. Paying special attention to the situation in Europe, this 
book provides a comprehensive overview of  the current state of  theoretical knowledge 
and modelling in the area of  inter- and intramodal competition function and regulation 
in the market of  railway transport services. It deals with the situation of  former state 
monopoly markets, with the practical implementation of  railway reforms, with the issue 
of  price controls and investment in infrastructure or with geographical approaches to 
modelling the railway transport market. The final chapter compares the use of  these 
methods in the UK and Germany and presents the application of  competition policy of  
the European Commission.

Ekonomicko-správní fakulta • ISBN 978-80-210-6733-2 •  
231 stran / pages • vázaná / hardback • 160 x 230 mm • 350 CZK

Vliv�kvality�na�výkonnost�a�konkurenceschopnost�
podniku

Petr Suchánek a kolektiv 

Autoři této publikace vytvořili na základě rešerší dílčí model vlivu kvality pro-
duktu (včetně spokojenosti zákazníka) na výkonnost podniku. Poté analyzovali 
jednotlivé faktory modelu a ze statistického hlediska zkoumali jejich vzájemný 
vztah. Paralelně sledovali vztah systému řízení kvality, výkonnosti, systémů ná-
kladů kvality a certifikátů. Díky tomu mohli výchozí model modifikovat, rozšířit 
a zároveň dynamizovat. Ze statistického hlediska se podařilo potvrdit vzájemnou 
souvislost dílčích faktorů v modelu.

The� influence� of� quality� on� corporate� performance� and� competi-
tiveness. The main outcome of  this publication is a model describing the influence of  
product quality (including customer satisfaction) on a company’s performance. Particular 
model factors were analysed in order to define statistical significance of  their relationship.
The research also concerned the interaction of  the quality management system, company 
performance, cost management and quality certificates. In line with this theoretical 
approach, the model has been modified, expanded into the field of  quality management 
systems and has become dynamic. From a statistical point of  view, a connection between 
sub-factors in the model has been confirmed.

Ekonomicko-správní fakulta • ISBN 978-80-210-6627-4 •  
147 stran / pages • brožovaná / paperback • 148 x 210 mm • 250 CZK
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prof. PhDr. Richard�Jeřábek, DrSc. 
(1931–2006) – mezinárodně uznávaný 
etnolog, dlouholetý vedoucí Ústavu 
evropské etnologie na FF MU. Je 
autorem, spoluautorem či editorem 
zásadních publikací ve svém oboru, mj. 
třísvazkové Národopisné encyklopedie 
Čech, Moravy a Slezska. / Internationally 
renowned ethnologist; long-term 
Head of the Department of European 
Ethnology, Faculty of Arts, MU. He 
is the author, co-author or editor of 
fundamental publications in the field, 
e.g. Národopisná encyklopedie Čech, 
Moravy a Slezska and others.

Mgr. Michal�Pavlásek (nar. 1983) – 
etnolog působící v Akademii věd ČR. 
Zaměřuje se na fenomén krajanství 
na Balkáně. / Ethnologist; he works at 
the Academy of Sciences of the Czech 
Republic. He specialises in the issue of 
the Czechs living in the Balkans.

Mgr. Jana�Nosková, Ph.D. (nar. 1975) 
– etnoložka působící v Akademii věd ČR. 
K oblastem jejího zájmu patří metoda 
orální historie v etnologii, každodennost 
a téma Němci v Československu. / 
Ethnologist; she works at the Academy 
of Sciences of the Czech Republic. She 
is interested in oral history method in 
ethnology, everydayness and the issue of 
Germans living in Czechoslovakia. 

Biografický�slovník�evropské�etnologie

Richard Jeřábek

Biografický slovník evropské etnologie započal sestavovat prof. PhDr. Richard 
Jeřábek, DrSc., jako výsledek svého celoživotního studia tohoto oboru. Pociťoval 
potřebu připravit zvláště studentům, ale i českým badatelům základní příručku, 
z níž by vyplývalo, na jakých základech obor stojí a kdo se na jeho budování 
podílel. Toto náročné dílo však nedokončil, a proto se jej ujali pracovníci Ústavu 
evropské etnologie FF MU a studenti doktorského studia, aby mohlo být po ně-
kolika letech úsilí předloženo čtenářům.

Biographical�dictionary�of�European�ethnology. Prof. PhDr. Richard Jeřábek, 
DrSc. began to compile the Biographical Dictionary of  European Ethnology as a result 
of  his lifelong study of  this discipline. He felt a need to prepare a general guide that 
would define the basics of  the discipline as well as present researchers who contributed 
to its establishment – not only for his students but also for Czech ethnologists. As he did 
not finished his work, the experts and PhD students of  the Department of  European 
Ethnology of  Faculty of  Arts took charge of  the dictionary in order to bring it to frution, 
after several years of  hard work.

Filozofická fakulta • ISBN 978-80-210-6624-3 •  
206 stran / pages • brožovaná / paperback • 176 x 250 mm •�300 CZK

Když�výzkum,�tak�kvalitativní.�Serpentinami�bádání�
v�terénu�

Michal Pavlásek – Jana Nosková (eds.) 

Cílem sborníku je tematizace a následná diskuze dilemat souvisejících s realizací 
terénních etnografických výzkumů. Dilemata a nejistoty pramení z faktu, že so-
ciál ní vědec nestojí „mimo“ studovaný svět aktérů, nýbrž je jeho nedílnou sou-
částí. Terénní výzkum je nástrojem hlubších kulturních poznatků a z tohoto faktu 
vychází legitimita jeho pozice klíčového znaku antropologie/etnologie. Kvali-
tativní terénní výzkum přitom zahrnuje řadu teoretických, epistemologických, 
metodologických a metodických linií, přístupů a pozic. O jeho reflexi, včetně 
metod kvalitativního sběru dat a jejich epistomologického pozadí, se pokouší 
tento sborník.

If�a�research,�then�qualitative.�The�serpentines�of�fieldwork. The book’s 
objective is to thematize and discuss the dilemmas involved in doing field research. 
Dilemmas and uncertainty arise from the fact that social scientists do not stand “outside” 
the world that they study, but are an integral part of  it. Ethnographic field research is an 
instrument for achieving deeper knowledge of  cultures, and a legitimate key element of  
anthropology/ethnology. Qualitative field research encompasses a number of  theoretical, 
epistemological and methodological themes, approaches and positions. The subject of  
this book is the analysis of  its value, including the qualitative collection of  data and its 
epistemological underpinning.

Filozofická fakulta • ISBN 978-80-210-6480-5 •  
152 stran / pages • brožovaná / paperback • 176 x 250 mm • 250 CZK 
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doc. PhDr. Miroslav�Válka, Ph.D. 
(nar. 1951) – etnolog, vedoucí Ústavu 
evropské etnologie FF MU. Orientuje 
se na agrární kulturu a sociokulturní 
proměny vesnice. / Ethnologist; head of 
the Department of European Ethnology, 
Faculty of Arts, Masaryk University. 
He specialises in agrarian culture and 
sociocultural changes of the village. 

Josef�Čapka�Drahlovský (1847–1926) 
– český hudební skladatel. Déle než půl 
století působil jako varhaník a ředitel 
kůru v chrámu sv. Vavřince v Přerově. 
Zkomponoval více než dvě stě ve své 
době oblíbených děl (zpěvohry, kantáty, 
orchestrální, komorní a chrámové 
skladby). / Czech music composer; he 
worked as organ player and director 
of the choir of St. Lawrence church in 
Přerov for more than half a century. He 
is the author or more than two hundred 
compositions. 

Obyčeje�a�zpěvy�lidu�moravského

Josef Čapka Drahlovský

K vydání připravil Miroslav Válka. / Edited by Miroslav Válka.

Rukopisná sbírka moravského folkloru s názvem „Obyčeje a zpěvy lidu morav-
ského dle ústního podání nasbíral Josef  Čapka Drahlovský“ vznikla u příleži-
tosti konání národopisné výstavy v Přerově roku 1893. Zahrnuje výroční a ro-
dinné zvyky z oblasti střední Moravy (Haná) a téměř dvě stovky lidových písní 
ze střední a východní Moravy, ale také ze Slovenska. Důvodem k opětovnému 
vydání sbírky je její pozoruhodná pramenná hodnota. 

Customs�and�songs�of�the�Moravian�people.�This manuscript collection of  
Moravian folklore, titled “Obyčeje a zpěvy lidu moravského dle ústního podání nasbíral 
Josef  Čapka Drahlovský”, came into existence on the occasion of  the ethnographic 
exhibition in Přerov in 1893. It comprises annual and family customs from central 
Moravia (Haná) and almost two hundred folk songs from central and eastern Moravia, 
as well as from Slovakia. Reasons for the publishing of  the collection include the value 
of  its sources.

Filozofická fakulta • ISBN 978-80-210-6628-1 •  
187 stran / pages • brožovaná / paperback • 176 x 250 mm • 300 CZK

51

34. Ty pavlovsky zvony

1. Ty pavlovsky zvony
ony pěkně zvoní,
už tobě, dceruško,
vínek z hlavy zhodí,
už tobě, dceruško,
vínek z hlavy zhodí.

2. Zlomí ti ho, zlomí
devítima koni,
nemáš ty sedávať
s mládenci jinými,
nemáš ty sedávať
s mládenci jinými.

3. Darmo ti plakati,
darmo naříkati,
už se ti věneček
víckrát nenavrátí,
už se ti věneček
víckrát nenavrátí.

4. Že máš ty, synečku,
máš široký klobouk,
nemožu já na tě,
synku, zapomenout,
nemožu já na tě,
synku, zapomenout.

5. Jde rok po roce
a i po desíti,
nemožu já na tě,
synku, zapomněti,
nemožu já na tě,
synku, zapomněti.

6. Proč ty ses, děvečko,
vdávala tak mladá,
bude z tebe hospodyň
ospalá, nedbalá,
bude z tebe hospodyň
ospalá, nedbalá.

7. Jedeme, jedeme, 
chodníčka nemáme,
milé roztobože,
kde my pobloudíme,
milé roztobože,
kde my pobloudíme.

8. Jedeme, jedeme
přes hory zeleny,
budem si tam trhať
maleny červeny,
budem si tam trhať
maleny červeny.

9. Maleny červeny,
jahodečky zraly,
už my si vezeme
to děvčátko švarny,
už my si vezeme
to děvčátko švarny.
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Jiří�Veltruský (1919–1994) – estetik, 
sémiotik, teatrolog. Po válečné 
přestávce absolvoval roku 1945 
estetiku a sociologii na FF UK (žák 
Jana Mukařovského), po Únoru 
emigroval a po zbytek života žil v Paříži 
a v New Yorku. Působil jako funkcionář 
mezinárodních odborových organizací. / 
Aesthetician, semiologist, theatrologist; 
after the war he graduated in 1945 from 
aesthetics and sociology at the Faculty of 
Arts, Charles University. From 1948 he 
lived in Paris and New York and worked 
as an official of international trade union 
organisations.

doc. PhDr. Naděžda�Kudrnáčová, CSc. 
(nar. 1956) – anglistka, působí na 
Katedře anglistiky a amerikanistiky 
a v Centru pro komplexní inovaci 
studijních oborů FF MU. Badatelsky 
a publikačně se věnuje především 
morfologii a lexikologii anglického 
jazyka. / Anglicist; she teaches at the 
Department of English and American 
Studies, Faculty of Arts, Masaryk 
University and works at the Centre 
for Degree Curricula Innovation. She 
specialises in English morphology and 
lexicology.

An�Approach�to�the�Semiotics�of�Theatre

Jiří Veltruský

Jiří Veltruský (1919–1994) published many studies on semiotics of  theatre, only 
as he was approaching retirement age that he was able to take up the offer of  an 
opportunity to write a book, integrating his own earlier studies and other Prague 
scholars’ work on all the various aspects and components of  the theatrical art into 
a unified theory. The book was not finished, but manuscript offered a sufficient 
account to reconstruct and translate the book to be available for scholar in the 
field.

Přístup�k�sémiotice�divadla. Jiří Veltruský (1919–1994) publikoval mnoho dílčích 
článků o sémiotice divadla, ale až na sklonku života se pokusil své poznatky, vycházející 
z pojetí Pražského lingvistického kroužku, shrnout do komplexní teorie. Ačkoliv dílo 
nebylo dokončeno, jeho rozsah umožnil posmrtně je rekonstruovat a v anglické verzi 
předložit odborné veřejnosti.

Filozofická fakulta • ISBN 978-80-210-5909-2 •  
229 stran / pages • brožovaná / paperback • 148 x 210 mm • 250 CZK

Caused�Motion:�Secondary�Agent�Constructions

Naděžda Kudrnáčová

The monograph is a contribution to the study of  the interactions between 
semantics, pragmatics and syntax. Based on British National Corpus and Corpus 
of  Contemporary American English the study offers an analysis of  English 
causative contructions with intransitive verbs of  motion (secondary agent 
constructions), which have been dealt with so far only partially. The monograph 
is an interdisciplinary work, bringing new insights into cognitive linguistics 
(especially in the analysis of  a causation of  motion) and building on insights 
from psycholinguistics and philosophy of  language. The monograph is designed 
for linguists and students of  linguisitcs.

Kauzativní� pohyb:� konstrukce� se� sekundárním� konatelem. Anglicky 
psaná monografie je příspěvkem ke studiu vztahů mezi rovinou sémantickou, pragma-
tickou a syntaktickou. Autorka na materiálu převážně z Britského národního korpusu 
a Korpusu současné americké angličtiny analyzuje anglické kauzativní konstrukce s in-
tranzitivními slovesy pohybu (konstrukce se sekundárním konatelem), které byly dosud 
v literatuře pojednány pouze částečně. Práce má interdisciplinární povahu, přináší nové 
poznatky z psycholingvistiky a filozofie jazyka. Je určena lingvistům a studentům lingvi-
stiky.

Filozofická fakulta • ISBN 978-80-210-6373-0 •  
147 stran / pages • brožovaná / paperback • 160 x 230 mm • 120 CZK
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The�Collected�Works�&�Commissioned�Biography�
of�Edward�Perry�Warren

Michael Matthew Kaylor (Ed.)

Despite his immense cultural significance for American letters and art collecting, 
E. P. Warren (1860–1928) is one of  the less-known authors. He was the leading 
connoisseur and collector of  Graeco-Roman antiquities of  his period, as well as 
a wealthy patron who, along with his lover John Marshall, formed and maintained 
the homoerotic “Lewes House Brotherhood”. Under his pseudonym Arthur 
Lyon Raile he also became the chief  paederastic apologist in the language, 
especially through his three-volume magnum opus, A Defence of  Uranian Love 
(1928–1930). 
This two-volume works includes Edward Perry Warren: The Biography of  a Connoisseur 
(1941) and Burdett’s An Imaginary Conversation (1933), complemented by 
a biographical introduction by the editor, as well as by extensive notes, translations, 
illustrations, and appendices. Understanding Warren’s legacy better will benefit 
both scholars of  American literature and students of  the classical tradition.

Sebrané�dílo�a�objednaná�biografie�Edwarda�Perry�Warrena
E. P. Warren (1860–1928) je relativně málo známým autorem; a to přesto, že jeho kulturní 
význam pro americkou literaturu a umění je obrovský. Byl předním znalcem a sběratelem 
řecko-římských starožitností své doby, stejně jako bohatým mecenášem. Spolu se svým 
přítelem Johnem Marshallem založili a udržovali „bratrstvo Leweského domu“ (“Lewes 
House Brotherhood”). Pod pseudonymem Arthur Lyon Raile se stal také předním ob-
hájcem pederastie v jazyce – především díky svému opus magnum, A Defence of  Uranian 
Love (1928–1930). 
Předkládaná dvousvazková publikace přináší kromě redigovaného vydání Warrenových 
velmi vzácných děl také texty Edward Perry Warren: The Biography of  a Connoisseur (1941) 
a fiktivní rozhovor s Warrenem An Imaginary Conversation (1933), doplněné dále o životo-
pisný úvod z pera editora a o rozsáhlé poznámky, překlady, ilustrace a přílohy. Lepší 
pochopení Warrenova odkazu bude přínosem jak odborníkům na americkou literaturu, 
tak studentům klasických studií. 

Obsah�/�Contents

Volume I
Edward Perry Warren: The Biography of  a Connoisseur by Osbert Burdett  
& E. H. Goddard
“An Imaginary Conversation” by Osbert Burdett
A Tale of  Pausanian Love by A. L. R. (Edward Perry Warren)

Volume II
The Wild Rose: A Volume of  Poems by Arthur Lyon Raile (Edward Perry Warren)
A Defense of  Uranian Love by Arthur Lyon Raile (Edward Perry Warren)
& Other Works by Edward Perry Warren

Edited with an introduction and notes by Michael Matthew Kaylor
With translations from the Greek and Latin by Mark Robert Miner

Filozofická fakulta •  
ISBN 978-80-210-6345-7 (1. díl) • ISBN 978-80-210-6346-4 (2. díl) • 
738 + 764 stran / pages • vázaná / hardback • 145 x 220 mm • 2000 CZK

doc. Michael�Matthew�Kaylor, 
Ph.D. (nar. 1968) – americký literární 
historik působící na Katedře anglistiky 
a amerikanistiky FF MU. Specializuje se 
na anglický romantismus a modernu. 
Publikuje jak v Česku, tak v USA. / 
American historian of literature currently 
teaching at the Department of English 
and American Studies, Faculty of Arts, 
Masaryk University. His books have been 
published in the Czech Republic as well 
as in the United States.
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Collected�Works�of�Jan�Firbas.�Volume�Two�(1968–1978)

Jana Chamonikolasová – Miroslav Černý – Ludmila Urbanová (eds.)

Jan Firbas was one of  the leading personalities in linguistics. Second volume of  
collected works of  Jan Firbas contains texts from 1968 to 1978 and follows the 
previous publication Collected Works of  Jan Firbas Volume One (1951–1967). 
Collected Works of  Jan Firbas in five volumes will provide access to most of  
the papers of  this outstanding Czech scholar. The papers are accompanied by 
forewords, annotations, and biographical notes written by the editors and other 
contributors.

Sebrané�dílo�Jana�Firbase.�Druhý�svazek�(1968–1978). Profesor Jan Fir-
bas byl jednou z předních světových osobností v oboru lingvistiky. Během svého života 
vydal kromě jedné knižní publikace články v rozsahu asi 1500 stran. Většina z těchto 
článků, vydaných v nejrůznějších časopisech a sbornících, je dosud prakticky nedostupná. 
Vydání souborného díla v pěti svazcích tak zpřístupní Firbasovo dílo badatelům v oboru 
lingvistiky. Druhý svazek souborného díla Jana Firbase představuje texty z let 1968 až 
1978.

Nakladatelství MU / Filozofická fakulta • ISBN 978-80-210-5849-1 •  
370 stran / pages • vázaná / hardback • 160 x 230 mm • 443 CZK

prof. PhDr. Jan�Firbas, DrSc., dr. h. c. mult. (1921–2000) – přední český jazykovědec, anglista 
s mezinárodním renomé, jeden z hlavních pokračovatelů funkčně-strukturálního bádání Pražského 
lingvistického kroužku. Byl žákem Josefa Vachka a podstatnou část svého vědeckého úsilí věnoval 
teorii funkční větné perspektivy. Po celý svůj profesní život zůstal věrný Katedře anglistiky 
a amerikanistiky FF MU. /Leading Czech linguists, internationally renowned anglicist, one of 
the major continuators of functionalist-structuralist analysis of Prague linguist circle. He was a 
disciple of Josef Vachek and he devoted his academic work to the theory of Functional Sentence 
Perspective. Throughout his entire professional career he had been loyal to the Department of 
English and American Studies, Faculty of Arts, Masaryk University. 

Expressivität�in�der�Sprache�der�Märchen�im�Deutschen�
und�im�Tschechischen

Anna Mikulová

Expresivita�v�jazyce�pohádek�v�němčině�a�češtině. Německy psaná mo-
nografie rozebírá problematiku expresivity jazyka v různých pohádkách německé 
a české provenience. Autorka se pokouší teoreticky vymezit fenomén jazykové 
expresivity, jakož i představit žánr pohádky. V praktické části analyzuje vybrané 
pohádky bratří Grimmů, Clemense von Brentano, Michaela Ende, Karla Jaro-
míra Erbena, Boženy Němcové a Karla Čapka a předkládá doklady expresivity 
z různých jazykových rovin. Monografie vychází z rozsáhlého výzkumu a nabízí 
úryvky z pohádek jmenovaných autorů.

Expressivity�in�the�language�of�fairy�tales�in�German�and�Czech. The 
monograph deals with the problems of  expressivity (emotionality) of  language in various 
German and Czech fairy tales. The author propounds theory of  the language expressivity 
as well as the characteristics of  fairy tales and then analyses selected fairy tales by the 
brothers Grimm, Clemens von Brentano, Michael Ende, Karel Jaromír Erben, Božena 
Němcová and Karel Čapek in order to document the language expressivity on different 
language levels. The book based on a large research contains extracts from the above 
mentioned fairy tales. 

Filozofická fakulta • ISBN 978-80-210-6128-6 •  
298 stran / pages • brožovaná / paperback • 160 x 230 mm • 290 CZK

PhDr. Anna�Marie�Halasová, 
Ph.D. (dříve Mikulová, nar. 1965) 
– germanistka, odborná asistentka 
v Ústavu germanistiky, nordistiky 
a nederlandistiky FF MU. Specializuje se 
na morfologii a lexikologii německého 
jazyka. / Germanist; associate professor 
at the Department of German, 
Scandinavian and Netherland Studies, 
Faculty of Arts, Masaryk University. She 
specialises in German morphology and 
lexicology.
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K�teorii�ruské�literatury�a�jejím�souvislostem

Ivo Pospíšil

Ruská literatura je z teoretického hlediska mimořádně inspirativní ve svém speci-
fickém vývoji od středověku po současnost. Na základě výzkumu literární teorie 
a historie v širším slovanském kontextu autor v několika souvisejících studiích 
předkládá implicitní obrys koncepce teorie a dějin ruské literatury nazírané z po-
zice srovnávacích a žánrových studií na pozadí několika dalších slovanských a ev-
ropských literatur. Práce jako přirozená součást slavistiky vychází ze současných 
pokusů nově koncipovat teorii a dějiny slovanských literatur.

To� the� theory�of�Russian� literature�and� its� context.�From a theoretical 
point of  view the Russian literature is highly inspiring in its specific development from 
the Middle Ages to the present. Based on the research of  literary theory and history in 
the broader context of  Slavic languages and literatures the author outlines in several 
related studies the concept of  the theory and history of  Russian literature viewed from 
positions of  comparative and genre studies in the background of  several other Slavic 
and European literatures. As a natural part of  Slavonic Studies this work follows current 
attempts to reinvent the theory and history of  Slavic literatures. The text can also be seen 
as a preparatory study for designing comparative history of  Russian literature and Slavic 
Literatures. 

Filozofická fakulta • ISBN 978-80-210-6216-0 •  
271 stran / pages • brožovaná / paperback • 160 x 230 mm • 280 CZK

Má�maďarská�cesta.�Česko-maďarský�kontext�
středoevropských�kulturních�dějin

Richard Pražák

K vydání připravili / Edited�by Róbert Kiss Szemán, Andor Mészáros

Publikace je reprezentativním výborem z díla našeho předního badatele v oboru 
hungaristika, ugrofinistika a česko-maďarské historické vztahy. Vedle titulního, 
vzpomínkově laděného textu obsahuje jeho zásadní studie Latinská písemnictví 
v Uhrách 11.–14. století, Maďarská reformovaná misie do Čech a Moravy po vydání toleranč-
ního patentu a Ugrofinistická studia Josefa Dobrovského. Nejrozsáhlejším příspěvkem 
je pak stať Česko-maďarské vztahy, která pojednává o nejdůležitějších elementech 
a klíčových otázkách česko-maďarských historických a kulturních vztahů od po-
čátků až po první desetiletí našeho století.

My�Hungarian�journey.�Czech-Hungarian�context�of�cultural�history�
of�Central�Europe.�A representative anthology of  work by the leading scholar in 
the field of  Hungarian studies, Finno-Ugric studies and Czech and Hungarian historical 
relations. The opening autobiographical text is followed by pivotal studies Latinská 
písemnictví v Uhrách 11.–14. století, Maďarská reformovaná misie do Čech a Moravy 
po vydání tolerančního patentu and Josef  Dobrovský‘s Ugrofinistická studia. The largest 
contribution is entitled Česko-maďarské vztahy and deals with the most significant, key 
aspects of  Czech-Hungarian historical and cultural relations, from their onset until the 
first decade of  this century.

Nakladatelství MU • ISBN 978-80-210-6797-4 •  
187 stran / pages • brožovaná / paperback • 160 x 230 mm • 220 CZK

prof. PhDr. Ivo�Pospíšil, DrSc. (nar. 
1952) – slavista, vedoucí Ústavu 
slavistiky, Centra filologicko-areálových 
studií a Centra dalšího vzdělávání učitelů 
ruštiny na FF MU. Specializuje se na 
teorii a dějiny slovanských literatur, 
zvl. literatury ruské. / Slavicist; Head 
of the Department of Slavonic Studies, 
Centre for Philological-Area Studies and 
Centre for Further Education of Russian 
Language Teachers, Faculty of Arts, 
Masaryk University. He specialises in the 
theory and history of Slavonic literatures, 
especially Russian.

prof. PhDr. Richard�Pražák, DrSc., 
dr. h. c. (1933–2010) – mezinárodně 
uznávaný filolog, emeritní profesor 
Filozofické fakulty MU. Jeho oborem 
byla hungaristika a ugrofinistika, 
zaměřoval se na historii česko-
maďarských kulturních vztahů. V letech 
1994–1998 působil jako velvyslanec ČR 
v Maďarské republice. / Internationally 
renowned philologist, professor emeritus 
of Faculty of Arts, Masaryk University. 
His works involves Hungarian and 
Finno-Ugric studies, he specialises in 
the history of Czech-Hungarian cultural 
relations. From 1994 to 1998 he was the 
Ambassador of the Czech Republic in 
Hungary.
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Mgr. Tomáš�Kačer, Ph.D. (nar. 
1979) – anglista a teatrolog, působí 
na Katedře anglistiky a amerikanistiky 
a na Katedře divadelních studií FF MU. 
Překládá beletrii (mj. devět románů pro 
nakladatelství Host), je zakládajícím 
členem a autorem Divadla Feste. / 
Anglicist and theatrologist; he teaches 
at the Department of English and 
American Studies and at the Department 
of Theatre Studies, both Faculty of Arts, 
Masaryk University. He translates fiction 
and is a founding member of Divadlo 
Feste.

prof. PhDr. Rudolf�Šrámek, CSc. (nar. 
1934) – bohemista působící na Katedře 
českého jazyka a literatury PedF MU. 
Specializuje se na onomastiku, českou 
a západoslovanskou dialektologii, otázky 
jazykové kultury a oboustranný česko-
německý jazykový kontakt. / Bohemist; 
he teaches at the Department of Czech 
Language and Literature, Faculty of 
Education, Masaryk University. He 
specialises in onomastics, Czech and 
West Slavonic dialectology, language 
culture and Czech-German language 
contacts. 

New�Messengers:�Short�Narratives�in�Plays�by�Michael�
Frayn,�Tom�Stoppard�and�August�Wilson

Tomáš Kačer

The publication introduces the “new messenger” as a specific type of  dramatic 
character, a follower of  the conventional „messenger“ whose presence in 
traditional drama serves several purposes, which the new messenger also fulfils. 
What makes it different is the fact that it is not an independent character, but the 
role it has is assumed by major characters in contemporary mainstream drama, 
such as journalists and reporters, politicians and their assistants, scientists and 
teachers, detectives and police officers, historical characters, philosophers and 
literary scholars, etc. The publication provides examples of  the use of  this type 
in a series of  case studies of  plays by two British playwrights Michael Frayn and 
Tom Stoppard, and an African-American playwright August Wilson.

Noví�poslové:�krátké�příběhy�v�divadelních�hrách�Michaela�Frayna,�
Toma� Stopparda� a� Augusta� Wilsona. Anglicky psaná publikace představuje 
specifický typ dramatické postavy, pojmenovaný „nový posel“, kterého lze chápat jako 
následovníka konvenčního typu postavy známé z tradičních dramat nejčastěji jako 
„posel“. Mezi „nové posly“ v současném mainstreamovém dramatu patří především 
rozliční novináři či reportéři, politici či jejich asistenti, vědci či učitelé, detektivové či 
policisté, historické postavy, filozofové a literární vědci atd. Publikace v konkrétních pří-
padech analyzuje dramata dvou britských dramatiků, Michaela Frayna a Toma Stopparda, 
a afroamerického dramatika Augusta Wilsona.

Filozofická fakulta • ISBN 978-80-210-6339-6 •  
138 stran / pages • brožovaná / paperback • 170 x 240 mm • 145 CZK

Retrográdní�slovník�místních�jmen�Moravy�a�Slezska

Rudolf Šrámek

Retrográdní slovník toponym na Moravě a ve Slezsku je vytvářen již od šedesá-
tých let minulého století souběžně s jinými velkými projekty. Slovník poskytuje 
přehledné informace o repertoáru, produktivitě a četnosti formálních prostředků 
a názvotvorných modelů, které existují v toponymii Moravy a Slezska. To umož-
ňuje snadné vyhledání požadovaných údajů.

Retrograde� dictionary� of� toponyms� in� Moravia� and� Silesia. The 
Retrograde Dictionary of  Toponyms in Moravia and Silesia has taken shape since the 
1960s, alongside other important projects. The dictionary brings information about the 
repertoire, productivity and frequency of  formal tools and structures existing in the 
toponyms of  Moravia and Silesia, which enables an easy search.

Pedagogická fakulta • ISBN 978-80-210-6298-6 •  
222 stran / pages • brožovaná / paperback • 176 x 250 mm • 244 CZK
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filologie / literatura / Philology / literature

Mgr. Athena�Alchazidu, Ph.D. 
(nar. 1965) – romanistka působící na 
Filozofické fakultě MU. Orientuje se 
na španělskou literaturu 20. století, 
především na poválečný román. / 
Romanist; she teaches at the Faculty 
of Arts, MU. She focuses on Spanish 
literature of 20th century, in particular on 
post-war novel.

Mgr. Petr�Stehlík, Ph.D. (nar. 1971) – 
romanista. Působí v Ústavu románských 
jazyků a literatur na FF MU. Badatelsky 
se orientuje na morfologii španělštiny. / 
Romanist; he works at the Department 
of Romance Languages and Literatures, 
Faculty of Arts, MU. As a researcher he 
concentrates on Spanish morphology. 

prof. PhDr. Slavomír�Wollman, 
DrSc. (1925–2012) – literární vědec, 
mezinárodně uznávaný slavista. Věnoval 
se především starší české literatuře 
a slovanské literární komparatistice. 
Více než půl století působil ve 
Slovanském ústavu Akademie věd 
a přednášel na univerzitách v Brně, Vídni 
a v Los Angeles. / Literary scientist, 
internationally renowned slavicist. 
He devoted his research to old Czech 
literature and Slavonic comparative 
literature. He worked at the Institute of 
Slavonic Studies, Academy of Sciences 
of the Czech Republic and taught at 
universities in Brno, Wien and Los 
Angeles. 

Setkání�hispanistů/Encuentro�de�hispanistas�Brno�2012

Athena Alchazidu – Petr Stehlík (eds.)

Publikace je sborníkem příspěvků ze stejnojmenné konference, která se konala 
v Ústavu románských jazyků a literatur FF MU ve dnech 30. listopadu – 1. pro-
since 2012 a jíž se zúčastnili hispanisté z řady českých a slovenských vysokých 
škol, a to včetně studentů doktorského programu. Sborník zahrnuje celkem 
16 článků, prezentujících výsledky aktuálního výzkumu na poli české a slovenské 
hispanistiky v oblasti lingvistické, literární, translatologické i kulturně-historické.

Conference� of� Hispanists/Encuentro� de� hispanistas� Brno� 2012. 
Proceedings of  the Czech and Slovak Conference of  Hispanists “Setkání hispanistů/
Encuentro de hispanistas Brno 2012”, held at the Department of  Romance Languages 
and Literatures of  Masaryk University from 30th November to 1st December 2012. 
The proceedings contain 16 papers presented by Czech and Slovak Hispanists and PhD. 
students dealing with the latest research carried out in the Czech Republic and Slovakia 
in the fields of  Hispanic linguistics, literatures, cultures and translatology.

Filozofická fakulta • ISBN 978-80-210-6657-1 •  
171 stran / pages • brožovaná / paperback • 176 x 250 mm • 180 CZK

Slovanské�literatury�ve�střední�Evropě

Slavomír Wollman

K vydání připravil Miloš Zelenka. / Edited by Miloš Zelenka.

Publikace Slavomíra Wollmana představuje soubor studií, jež se soustřeďují na 
vztahy české, slovenské, polské a lužickosrbské literatury k jiným literaturám ve 
střední Evropě, zejména k německé a rakouské, ale také k jiným slovanským 
literaturám v rámci mediteránního kulturního komplexu, meziliterárnosti a ge-
nerální literatury. Práce navazuje na autorovy knižní studie Porovnávacia metóda 
v literárnej vede (1988) a Česká škola literární komparatistiky (1989) a na koncepce jeho 
otce Franka Wollmana a jeho komparatistické studie počínaje Slovesností Slovanů 
(1928) a konče Slavismy a antislavismy za jara národů (1968). Je doplněna rozhovo-
rem s autorem, který vedla Anna Zelenková, a bibliografií jeho díla. Publikace je 
určena zejména literárním vědcům, komparatistům, obecně filologům, slavistům, 
historikům, kulturologům i studentům.

Slavic� literatures� in� Central� Europe.� Slavomír Wollman’s publication is a 
collection of  essays that focus on the relationships between Czech, Slovak, Polish 
and Sorbian literature and other literatures in Central Europe, particularly German 
and Austrian, but also other Slavic literatures in the Mediterranean cultural complex. 
It also deals with interliterariness and general literature. The work is a follow-up to 
previous books by the author – Porovnávacia metóda v literárnej vede (1988) and Česká škola 
literární komparatistiky (1989) – and the concepts of  his father, Frank Wollman and his 
comparative studies of  literature. The publication is supplemented by an interview with 
author conducted by Anna Zelenková and a bibliography of  his works. The publication 
is targeted at literary scholars, comparatists, philologists in general, scholars in Slavonic 
studies, historians and culturologists, as well as students.

Nakladatelství MU / Filozofická fakulta • Edice Slavica Universitatis Masarykianae, sv. 1 
• ISBN 978-80-210-6127-9 •  
236 stran / pages • brožovaná / paperback • 170 x 240 mm • 300 CZK



S. P. Hardy, M. Horáková, 
M. M. Kaylor, K. Prajznerová
ALTERNATIVES IN BIOGRAPHY:
WRITING LIVES IN DIVERSE
ENGLISH LANGUAGE CONTEXTS
300 stran / pages
brožovaná / paperback       350 CZK

K. Sedláčková
L’OEUVRE MOBILE DE MICHEL
BUTOR
145 stran / pages
brožovaná / paperback       150 CZK

P. Drábek
FLETCHERIAN DRAMATIC
ACHIEVEMENT: A STUDY 
IN THE MATURE PLAYS 
OF JOHN FLETCHER (1579–1625)
216 stran / pages
brožovaná / paperback       135 CZK

J. E. Thomas, A. Boulton (eds.)
INPUT, PROCESS AND PRODUCT:
DEVELOPMENTS IN TEACHING
AND LANGUAGE CORPORA
352 stran / pages
brožovaná / paperback       750 CZK

E. Drozdová et al.
HOŠTICE I ZA HANOU. VÝSLEDKY
ANTROPOLOGICKÉ ANALÝZY
POHŘEBIŠTĚ LIDU KULTURY
ZVONCOVITÝCH POHÁRŮ
218 stran / pages
vázaná / hardback 423  CZK

P. Hejhal
POČÁTKY STŘEDOVĚKÉ
KOLONIZACE ČESKÉ ČÁSTI
ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINY
92 stran / pages
brožovaná / paperback 150 CZK

M. Gregerová et al.
PETROARCHEOLOGIE KERAMIKY 
V HISTORICKÉ MINULOSTI MORAVY
A SLEZSKA
311 stran / pages
brožovaná / paperback 522 CZK

V. Podborský, J. Kovárník
JAROSLAV PALLIARDI
(20. 2. 1861 – 12. 3. 1922)
300 stran / pages
brožovaná / paperback       230 CZK

I. Otruba
KRÁSY FRANCOUZSKÝCH ZAHRAD
224 stran / pages
vázaná / hardback         495 CZK

S. Pekár, M. Brabec
MODERNÍ ANALÝZA BIOLOGICKÝCH
DAT 2. LINEÁRNÍ MODELY 
S KORELACEMI V PROSTŘEDÍ R
256 stran / pages
brožovaná / paperback 285 CZK

L. Kundera, A. Mizerová (eds.)
DIE SEELE BRÜNNS
184 stran / pages
vázaná / hardback 292 CZK

M. Šubrtová et al.
POHÁDKOVÉ PŘÍBĚHY V ČESKÉ
LITERATUŘE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
(1990–2010). FAIRY TALES 
IN THE CZECH LITERATURE FOR
CHILDREN AND YOUTH (1990–2010)
327 stran / pages
vázaná / hardback 350 CZK

J. Prokeš (ed.)
15 LET STUDENTSKÉHO DIVADLA
FAKULTY INFORMATIKY
MASARYKOVY UNIVERZITY 
1998–2012
118 stran / pages
brožovaná / paperback 182 CZK

J. Guth, N. Johanisová, M. Filipová
EKONOMICKÉ A SPRÁVNÍ
NÁSTROJE OCHRANY KRAJINNÉHO
RÁZU
126 stran / pages
brožovaná / paperback 84 CZK

B. J. Vail 
LITTER ON THE SHORES OF BOHEMIA:
ENVIRONMENTAL JUSTICE,
EUROPEAN ENLARGEMENT, 
AND ILLEGAL WASTE DUMPING 
IN THE CZECH REPUBLIC
145 stran / pages
brožovaná / paperback      250 CZK

M. Řežuchová
FENOMÉN PUBLIC PRIVATE
PARTNERSHIPS A POSKYTOVÁNÍ
VEŘEJNÝCH SLUŽEB
176 stran / pages
vázaná / hardback 249 CZK

V. Kulhavý
ZLEPŠOVÁNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ
INOVACE V PODNIKU
165 stran / pages
brožovaná / paperback      250 CZK

I. Valová
ŘÍZENÍ RIZIK PODLE BASEL II 
SE SPECIFICKÝM ZAMĚŘENÍM 
NA INTERNÍ RATING V RÁMCI
ÚVĚROVÉHO RIZIKA
188 stran / pages
vázaná / hardback 249 CZK

P. Fučík
ROZVOD A ZMĚNY
REPRODUKČNÍCH STRATEGIÍ
170 stran / pages
brožovaná / paperback        276 CZK

VÝBĚR Z  PRODUKCE /  BACKLIST  SELECTION

K. Brücknerová
SKICI ZE SOUČASNÉ ESTETICKÉ
VÝCHOVY
192 stran / pages
brožovaná / paperback 230 CZK
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F. Hubatka
OBOUSTRANNÁ ŠELMA
64 stran / pages
brožovaná / paperback 180 CZK

D. Drápala 
ANTONÍN VÁCLAVÍK (1891–1959)
A EVROPSKÁ ETNOLOGIE.
KONTEXTY DOBY A DÍLA
219 stran / pages
brožovaná / paperback 300 CZK

A. Křížová et al.
IKONOGRAFICKÉ PRAMENY 
KE STUDIU TRADIČNÍ KULTURY 
167 stran / pages
brožovaná / paperback 300 CZK

M. Válka 
NÁRODOPISNÉ MATERIÁLY 
V ČESKÝCH KULTURNĚ-
HISTORICKÝCH ČASOPISECH 
2. POLOVINY 19. STOLETÍ
223 stran / pages
brožovaná / paperback 300 CZK

M. Dokulil 
MASARYK A NÁBOŽENSTVÍ 
212 stran / pages
brožovaná / paperback 295 CZK

J. Baroš (ed.)
VLADIMÍR ČERMÁK. ČLOVĚK –
FILOZOF – SOUDCE
292 stran / pages
vázaná / hardback 552 CZK

P. Dub, J. Musilová (eds.)
ERNST MACH – FYZIKA – FILOSOFIE
– VZDĚLÁVÁNÍ
283 stran / pages
brožovaná / paperback       405 CZK

D. P. Snustad, M. J. Simmons 
GENETIKA 
894 stran / pages
vázaná / hardback 1 895 CZK

J. Relichová
GENETIKA POPULACÍ
188 stran / pages
brožovaná / paperback       309 CZK

L. Fasora, J. Hanuš
FILOZOFICKÁ FAKULTA
MASARYKOVY UNIVERZITY.
POHLEDY NA DĚJINY 
A SOUČASNOST
342 stran / pages
vázaná / hardback                 378 CZK

P. Stehlík
BOSNA V CHORVATSKÝCH
NÁRODNĚ-INTEGRAČNÍCH 
IDEOLOGIÍCH 19. STOLETÍ
217 stran / pages
brožovaná / paperback      200 CZK

J. Prokeš
ČESKÁ FOLKOVÁ PÍSEŇ V KONTEXTU
60.–80. LET 20. STOLETÍ
168 stran / pages
brožovaná / paperback       242 CZK

M. Flašar
POÈME ÉLECTRONIQUE. 1958. 
LE CORBUSIER – E. VARÈSE –
I. XENAKIS
162 stran / pages
brožovaná / paperback        199 CZK

V. Matyáš, J. Krhovják et al.
AUTORIZACE ELEKTRONICKÝCH
TRANSAKCÍ A AUTENTIZACE DAT
I UŽIVATELŮ
128 stran / pages
brožovaná / paperback       220 CZK

R. Pelánek
MODELOVÁNÍ A SIMULACE
KOMPLEXNÍCH SYSTÉMŮ. 
JAK LÉPE POROZUMĚT SVĚTU
236 stran / pages
brožovaná / paperback       349 CZK

K. Loudová, M. Žáková (eds.)
EARLY EUROPEAN LANGUAGES
IN THE EYES OF MODERN
LINGUISTICS
374 stran / pages
vázaná / hardback                329 CZK

VÝBĚR Z  PRODUKCE /  BACKLIST  SELECTION

J. Hlušička
BOHDAN LACINA
284 stran / pages
vázaná / hardback 1 890 CZK
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J. Havlíček
CESTY BOŽSTEV. 
OTÁZKY INTERPRETACE
NÁBOŽENSTVÍ A NACIONALISMU
V MODERNÍM JAPONSKU
223 stran / pages
brožovaná / paperback        290 CZK

O. Lomová, Z. Černá (eds.)
HLEDÁNÍ HARMONIE. 
STUDIE Z ČÍNSKÉ KULTURY
203 stran / pages
brožovaná / paperback        297 CZK

I. Buzek
HISTORIA CRÍTICA 
DE LA LEXICOGRAFÍA
GITANO‐ESPAŇOLA
300 stran / pages
brožovaná / paperback       252 CZK
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E. Marečková-Štolcová et al.
LATINITAS MEDICA. LEXIKON NEJEN
LÉKAŘSKÝCH SENTENCÍ, CITÁTŮ 
A RČENÍ
909 stran / pages
vázaná / hardback 960 CZK

A. Bartoněk
CHRÉSTOMATIE STAROŘECKÝCH
NÁŘEČNÍCH NÁPISŮ
253 stran / pages
vázaná / hardback 200 CZK

L. Páč, L. Horáčková, H. Hechutová
ANATOMY OF HUMAN LOCOMOTOR
SYSTEM
119 stran / pages
brožovaná / paperback        229 CZK

J. Chrastina, Z. Novák, I. Říha, 
P. Cejpek
NEUROSURGERY FOR MEDICAL
STUDENTS
81 stran / pages
brožovaná / paperback        243 CZK

J. Kalas, J. Kuben
INTEGRÁLNÍ POČET FUNKCÍ VÍCE
PROMĚNNÝCH
278 stran / pages
brožovaná / paperback        236 CZK

M. Novotný, O. Kopeček, J. Chvalina
HOMOMORPHIC
TRANSFORMATIONS: 
WHY AND POSSIBLE WAYS TO HOW
361 stran / pages
brožovaná / paperback       303 CZK

J. Kalas, M. Ráb
OBYČEJNÉ DIFERENCIÁLNÍ
ROVNICE
207 stran / pages
brožovaná / paperback        137 CZK

V. Blažek
STARÉ GERMÁNSKÉ JAZYKY: 
HISTORICKÝ A GRAMATICKÝ
PŘEHLED
163 stran / pages
brožovaná / paperback       220 CZK

V. Blažek
TOCHARIAN STUDIES. WORKS 1.
225 stran / pages
brožovaná / paperback       282 CZK

M. Rabušicová, L. Kamanová, 
K. Pevná
O MEZIGENERAČNÍM UČENÍ
212 stran / pages
brožovaná / paperback       220 CZK

P. Hrbáč
JAK PLYNE ČAS: 
TOKI GA TACUNI CURETE
115 stran / pages
brožovaná / paperback       150 CZK

R. Štěpánek
SOUDNÝ POTOK
73 stran / pages
brožovaná / paperback       128 CZK

O. Krpec, V. Hodulák
EVROPA VE SVĚTOVÉ EKONOMICE -
HISTORICKÁ PERSPEKTIVA
414 stran / pages
brožovaná / paperback       420 CZK

H. Smekal
LIDSKÁ PRÁVA V EVROPSKÉ UNII
288 stran / pages
brožovaná / paperback        366 CZK

J. Winkler, L. Klimplová (eds.)
NOVÁ SOCIÁLNÍ RIZIKA NA TRHU
PRÁCE A POTŘEBY REFORMY ČESKÉ
VEŘEJNÉ POLITIKY
225 stran / pages
brožovaná / paperback        220 CZK

T. Šmíd, P. Kupka
ČESKÝ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN. 
OD VYDĚRAČŮ KE KORUPČNÍM
SÍTÍM
348 stran / pages
brožovaná / paperback        309 CZK

H. Smekal, I. Pospíšil a kol. 
SOUDCOKRACIE, 
NEBO JUDICIALIZACE POLITIKY?
216 stran / pages
brožovaná / paperback       250 CZK

F. Černoch, J. Husák, O. Schütz, 
M. Vít
POLITICAL PARTIES 
AND NATIONALISM IN VISEGRAD
COUNTRIES
236 stran / pages
brožovaná / paperback        360 CZK

F. Černoch, B. Dančák, P. Ocelík, T. Vlček,
J. Kovačovská, J. Osička, V. Zapletalová
THE FUTURE OF NATURAL GAS
SECURITY IN THE V4 COUNTRIES.
A SCENARIO ANALYSIS AND THE EU
DIMENSION
312 stran / pages
brožovaná / paperback        498 CZK

S. Balík a kol.
KRAJSKÉ VOLBY 
261 stran / pages
brožovaná / paperback       322 CZK
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19Internetové knihkupectví / Online bookstore              www.munipress.muni.cz 

Back listi jaro leto 2014 2013_Sestava 1  7.5.2014  13:17  Stránka 3



I. Pospíšil, M. Kokeš (eds.)
IN DUBIO PRO LIBERTATE. 
ÚVAHY NAD ÚSTAVNÍMI
HODNOTAMI A PRÁVEM. 
POCTA ELIŠCE WAGNEROVÉ 
U PŘÍLEŽITOSTI ŽIVOTNÍHO JUBILEA
312 stran / pages
vázaná / hardback 544 CZK

V. Šimíček (ed.)
PRÁVO NA SOUKROMÍ
212 stran / pages
brožovaná / paperback        261 CZK

K. Machovcová
NESAMOZŘEJMÉ PERSPEKTIVY.
GENDEROVÁ ANALÝZA 
V PSYCHOTERAPII 
A PSYCHOLOGICKÉM PORADENSTVÍ
186 stran / pages
brožovaná / paperback        219 CZK

Z. Masopustová
KOJENECKÝ PLÁČ
154 stran / pages
brožovaná / paperback        159 CZK

L. Jarkovská, K. Lišková, 
I. Šmídová et al.
S GENDEREM NA TRH.
ROZHODOVÁNÍ O DALŠÍM VZDĚLÁNÍ
PATNÁCTILETÝCH
220 stran / pages
brožovaná / paperback       280 CZK

T. Řiháček
ZVUKOVÉ PROSTŘEDÍ MĚSTA 
A JEHO VLIV NA PROŽÍVÁNÍ
240 stran / pages
brožovaná / paperback        261 CZK

R. Cliquet
BIOSOCIAL INTERACTIONS
IN MODERNISATION
725 stran / pages 
brožovaná / paperback    1 325 CZK

P. Klvač
ČLOVĚK, KRAJINA, KRAJINNÝ RÁZ
94 stran / pages
brožovaná / paperback        100 CZK

Š. Konečný
FENOMÉN LHANÍ V PROSTŘEDÍ
INTERNETU
121 stran / pages
brožovaná / paperback       170 CZK

M. Hráčková Pyšňáková
RECONCEPTUALISING
‘MAINSTREAM’ YOUTH: 
AN EXAMINATION OF YOUNG
PEOPLE’S CONSUMER LIFESTYLES 
IN THE CZECH REPUBLIC
216 stran / pages
brožovaná / paperback        397 CZK

J. Šerek, Z. Petrovičová,
M. Porubanová
MLADÍ A NEVŠEDNÍ. STUDIE
OBČANSKÉHO ŽIVOTA MLADÝCH LIDÍ
Z ETNICKÝCH MENŠIN A MAJORITY 
V ČESKÉ REPUBLICE
120 stran / pages
brožovaná / paperback 175 CZK

M. Petrová Kafková
ŠEDIVĚJÍCÍ HODNOTY? 
AKTIVITA JAKO DOMINANTNÍ 
ZPŮSOB STÁRNUTÍ
181 stran / pages
brožovaná / paperback        276 CZK

www.munipress.muni.cz
namu@rect.muni.cz

Nakladatelství
Masarykovy univerzity
Rybkova 19/987
602 00 Brno CZ
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R. Pelánek
MODELOVÁNÍ A SIMULACE
KOMPLEXNÍCH SYSTÉMŮ.
JAK LÉPE POROZUMĚT SVĚTU
e-book pdf                                257 CZK

J. Prokeš
ČESKÁ FOLKOVÁ PÍSEŇ V KONTEXTU
60.–80. LET 20. STOLETÍ
e-book pdf                                178 CZK

R. Cliquet
BIOSOCIAL INTERACTIONS
IN MODERNISATION
e-book pdf                                928 CZK

B. J. Vail
LITTER ON THE SHORES OF BOHEMIA:
ENVIRONMENTAL JUSTICE, EUROPEAN
ENLARGEMENT, AND ILLEGAL WASTE
DUMPING IN THE CZECH REPUBLIC
e-book pdf                                250 CZK
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M. Jahoda, P. F. Lazarsfeld, H. Zeisel
MARIENTHAL. SOCIOGRAFIE 
KOMUNITY NEZAMĚSTNANÝCH
182 stran / pages
brožovaná / paperback       287 CZK

P. Spáč
ČESKÉ STRANY A JEJICH KANDIDÁTI
302 stran / pages
brožovaná / paperback       335 CZK

V. Šimíček (ed.) 
FINANČNÍ ÚSTAVA
227 stran / pages
brožovaná / paperback       240 CZK
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prof. PhDr. Radoslav�Večerka, DrSc., 
dr. h. c. mult.; nar. 1928) – mezinárodně 
oceňovaný slavista, emeritní profesor 
slovanské jazykovědy a literární vědy 
v Ústavu slavistiky FF MU. Zaměřuje 
se především na paleoslovenistiku, a to 
z hlediska jak čistě lingvistického, tak 
kulturněhistorického. / Internationally 
renowned slavicist; professor emeritus 
of Slavonic linguistics and literature, 
Department of Slavonic Studies, Faculty 
of Arts, Masaryk University. He focuses 
mainly on paleo-slavic studies. 

Slovník�českých�jazykovědců�v�oboru�bohemistiky�
a�slavistiky

Radoslav Večerka

Kniha je souborem personálních medailonků českých lingvistů v oboru bohe-
mistiky a slavistiky, výběrově též reprezentantů oborů jiných, pokud mj. přispěli 
teoreticky nebo prakticky k poznání a obohacení češtiny nebo některého ze slo-
vanských jazyků. Personální medailonky volně navazují na kolektivní dílo s ná-
zvem Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky, které vyšlo roku 2007. 

Dictionary�of�Czech�linguists�in�Czech�and�Slavic�studies. The collection 
of  profiles of  Czech linguists in Czech and Slavic studies in alphabetical order; selectively 
supplemented with protagonists of  other fields, mainly those who had theoretically or 
practically contributed to the understanding and enrichment of  Czech or other Slavic 
languages. Personal profiles loosely follow previous collective work entitled Kapitoly z dějin 
české jazykovědné bohemistiky published in 2007.

Filozofická fakulta • ISBN 978-80-210-6265-8 •  
341 stran / pages • brožovaná / paperback • 148 x 210 mm • 350 CZK

Sova�loví�noc

Vladimír Šrámek

ISBN 978-80-210-6340-2

svazek / vol. 12

61 stran / pages

Bilanční sbírka básníka Vladimíra Šrámka. S padesátkou 
na krku, snaží se krok sun krok po zpuchřelé kladině pře-
jít rašeliniště přítomnosti směrem k budoucnosti.

A retrospective collection of  poems by Vladimír Šrámek. 
Turning fifty, he tries to walk a rotten tightrope from the peat 
bog of  the present towards the future.

Nové�svazky�edice�„Srdeční�výdej“�/�New�titles�in�Cardiac�Outpus�series

Nakladatelství MU, vazba brožovaná / paperback, 145 x 190 mm, 200 CZK

Domů

Ondřej Hložek

ISBN 978-80-210-6607-6

svazek /vol. 14

39 stran / pages

Tichá, přemýšlivá poezie druhé knihy opavského autora. 
Verše zaujmou obrazotvorností, kterou lze sdílet, za-
tímco nebezpečné dny kvetou a chystají se popraskat.

The second book by young author from Opava offers a poetic 
imagination to share; while dangerous days are in blossom and about 
to burst.

 Mgr. Ondřej�Hložek (nar. 1986) 
– bohemista, básník, organizátor 
literárního dění v rodné Opavě. V edici 
Srdeční výdej vyšla jeho druhá básnická 
kniha. / Bohemist; poet, literary events 
organiser in Opava, his hometown. 
He has recently published his second 
collection of poems in the Srdeční výdej 
(Cardiac Output) series.

doc. MUDr. Vladimír�Šrámek, 
Ph.D. (nar. 1958) – lékař, přednosta 
Anesteziologicko-resuscitační kliniky 
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Je 
autorem šesti básnických sbírek a jedné 
knihy krátkých próz. V Nakladatelství 
MU řídí edici Srdeční výdej. /Doctor of 
medicine; Head of the Department of 
Anaesthesiology and Intensive Care, St. 
Anne‘s Faculty Hospital. He is the author 
of six collection of poems and short 
stories and also the editor of Srdeční 
výdej (Cardiac Output) series.
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Lithic�Raw�Materials�in�Prehistoric�Times�of�Eastern�
Central�Europe

Antonín Přichystal

The book comprises results of  the author’s cooperation with archaeologists 
during the last 35 years and systematically describes lithic raw materials used 
in prehistoric times of  Eastern Central Europe. It covers the area of  Czech 
Republic, Slovakia, Hungary, Poland, eastern part of  Germany and northern 
Austria. The attention is also focused on sources of  rock-salt, the usage of  fossils 
in prehistory and finds of  pseudoartefacts or fakes. Within the text there are 
147 black-and-white pictures or maps and the final annex contains 384 coloured 
photos of  raw materials seen by naked eye, under a stereomicroscope, in a thin 
section or as interesting artefacts.

Kamenné� suroviny� v� pravěku� východní� části� střední� Evropy. Kniha 
shrnuje výsledky autorovy spolupráce s archeology během přibližně 35 let a sys-
tematicky charakterizuje kamenné suroviny, které byly používány v pravěku. 
Pokrývá prostor České a Slovenské republiky, Maďarska, Polska, východní části 
Německa a severního Rakouska. Pozornost je věnována také zdrojům kamenné 
soli, používání fosilií v pravěku a problematice kamenných pseudoartefaktů či 
falzifikátů. Do textu je vloženo 147 černobílých obrázků a mapek, v závěrečné 
příloze jsou na 384 barevných fotografiích zobrazeny jednotlivé suroviny mak-
roskopicky, pod stereomikroskopem, ve výbrusu nebo jako zajímavé artefakty.

Přírodovědecká fakulta • ISBN 978-80-210-6405-8 •  
351 stran / pages • vázaná / hardback • 210 x 297 mm • 880 CZK

prof. RNDr. Antonín�Přichystal, DSc. 
(nar. 1950) – geolog, působí na 
Přírodovědecké fakultě MU a v Centru 
inovace výuky archeologie a muzeologie 
na FF MU. Specializuje se na vulkanismus 
Moravy a Slezska, na regionální geologii 
Českého masivu a Západních Karpat 
a na pravěkou kamennou industrii. / 
Geologist; he teaches at the Faculty of 
Science and engages in the activities of 
the Centre of innovation of archaeology 
and museology education. He specialises 
in volcanism of Moravia and Silesia, 
regional geology of the Czech Massif 
and West Carpathians and in the 
prehistoric stone industry.
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RNDr. Václav�Vávra, Ph.D. (nar. 
1971) – geolog, působí v Ústavu 
geologických věd na PřF MU a na 
Katedře biologie PdF MU. Specializuje 
se mj. na mineralogii, krystalografii 
a RTG strukturní analýzu. / Geologist; he 
teaches at the Department of Geological 
Sciences, Faculty of Science, and at 
the Department of Biology, Faculty of 
Education, both MU. He specialises in 
mineralogy, crystallography and X-ray 
crystallography. 

doc. RNDr. Jindřich�Štelcl, CSc. (nar. 
1956) – geolog, výzkumný pracovník 
Ústavu geologických věd PřF MU 
a docent na Katedře biologie PdF MU. 
Je mj. spoluautorem multimediálních 
mineralogicko-petrografických průvodců 
po území České republiky. / Geologist; 
he is a researcher at the Department 
of Geological Sciences, Faculty of 
Science, and the associate professor at 
the Department of Biology, Faculty of 
Education, both MU. He is a co-author 
of multimedia mineralogical-petrographic 
guides to the Czech republic.

Významné�geologické�lokality�Moravy�a�Slezska

Václav Vávra – Jindřich Štelcl

Kniha přibližuje detailnější geologickou stavbu východní části České republiky, 
tvořené dvěma geologicky odlišnými jednotkami – Českým masivem a Západ-
ními Karpaty. Pojednání o celkem 71 lokalitách je rozděleno do pěti kapitol, 
strukturovaných podle éry jejich vzniku: proterozoikum, starší paleozoikum, 
mladší paleozoikum, mezozoikum a kenozoikum. U každé lokality je popsána 
geologická stavba jejího okolí, významné geologické jevy, přítomné horniny, mi-
nerály nebo fosilie. Textové informace doplňuje velké množství názorných ba-
revných fotografií a map, připojena je i anotace v angličtině. Všechny lokality 
vřazené do publikace jsou snadno a bez omezení přístupné, pouze na některých 
je třeba zachovávat pravidla spojená s jejich zákonnou ochranou.

Important�geological�locations�of�Moravia�and�Silesia. The book describes 
in detail the geological structure of  the eastern part of  the Czech Republic, consisting 
of  two geologically distinct units – the Czech Massif  and West Carpathians. Articles on 
71 locations are divided into five chapters and arranged depending on the era of  their 
formation: Proterozoic, early Palaeozoic, late Palaeozoic, Mesozoic and Cenozoic. For 
each location there is the description of  the geological structure of  the area, significant 
geological phenomena and rocks as well as minerals and fossils of  the area. The text 
information is accompanied by colour photos and maps and short summary in English. 
All the locations enlisted in the book are easily accessible without restriction, only at 
some there are rules relating to their legal protection.

Nakladatelství MU / Přírodovědecká fakulta • ISBN 978-80-210-6715-8 •  
292 stran / pages • brožovaná / paperback • 176 x 250 mm • 320 CZK 
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Mgr. Vratislav�Havlík, Ph.D. 
(nar. 1981) – politolog, odborný 
asistent na Katedře mezinárodních 
vztahů a evropských studií FSS MU, 
výzkumný pracovník Mezinárodního 
politologického ústavu. / Political 
scientist; assistant professor at the 
Department of International Relations 
and European Studies, Faculty of Social 
Studies, Masaryk University; researcher 
of the International Institute of Political 
Science. 

doc. PhDr. Vít�Hloušek, Ph.D. 
(nar. 1977) – politolog, vedoucí 
Mezinárodního politologického ústavu 
FSS MU. Působí v redakčních kruzích 
několika významných politologických 
časopisů. / Political scientist; Head of the 
International Institute of Political Science; 
editorial board member of several 
important journals of political science.

Města�jako�partner�v�procesu�vládnutí.�Případ�českých�
a�německých�měst

Vratislav Havlík

Ruku v ruce s rozvíjejícím se výzkumem evropské politiky se zdůrazňují nová, ne 
tolik probádaná témata. Patří mezi ně i lokální politika v kontextu evropské inte-
grace. Od konce 80. let 20. století je město v rámci konceptů vládnutí vnímáno 
jako relevantní aktér, ovšem spektrum jeho pravomocí a možností při vytváření 
politiky EU zůstává poněkud nejasné. Kniha se tak pokouší nabídnout přehled 
reálných možností českých a německých velkoměst v rámci víceúrovňového 
vládnutí regionální politiky EU, který bude moci sloužit jako základ pro další stu-
die, ať již na bázi zkoumání vzorku jiných zemí, či jiných společných politik EU.

Cities�as�partner�in�the�governance�process.�Example�of�Czech�and�
German� cities. This monograph aims at a deeper understanding of  the process 
of  multilevel governance and the formation of  regional policies, with focus on major 
Czech and German cities. Recent literature has frequently identified the “large” city 
as a specific agent in the context of  the processes of  increased European integration. 
In the light of  the existing literature in this field, some possible variables have been 
identified, demonstrating a strong probability of  intervention; these became the basis 
for the formulation of  supporting research questions constructed to find answers to the 
main research question.

Fakulta sociálních studií • ISBN 978-80-210-6544-4 •  
167 stran / pages • brožovaná / paperback • 148 x 210 mm • 242 CZK

Presidents�above�Parties?�Presidents�in�Central�and�
Eastern�Europe,�Their�Formal�Competencies�and�
Informal�Power

Vít Hloušek a kolektiv

There may be a certain discrepancy between formal and actual position of  
presidents in Central and East European countries, which are classified as 
parliamentary democracies or systems that have features of  semi-presidentialism. 
The aim of  the forthcoming book is to find out whether we can trace an 
increasing engagement of  presidents in everyday politics. If  so, the authors will 
try to find out, what the causes of  their increasing engagement are, how it is 
manifested and whether it is caused by the president’s personality or rather by a 
changing structure of  political opportunities that provides presidents with room 
to manoeuvre.

Prezidenti�nad�stranami?�Prezidenti�ve�střední�a�východní�Evropě,�je-
jich�formální�kompetence�a�neformální�moc. Postavení prezidenta v jiných 
než prezidentských politických systémech patří k méně analyzovaným aspektům politiky. 
V zemích střední a východní Evropy může přitom existovat určitá diskrepance mezi 
formálním a reálným postavením hlav států. Předkládaná, anglicky psaná kniha mapuje, 
zda se zde po roce 1989 objevily tendence k většímu zapojení či osobnímu angažmá 
prezidentů v každodenní politice, co bylo jejich příčinou, jak se projevovaly a zda je mů-
žeme vysvětlit spíše osobností prezidenta, nebo strukturou politických příležitostí, která 
nabídla prezidentovi větší prostor pro osobní politickou realizaci.

Fakulta sociálních studií • ISBN 978-80-210-6687-8 •  
311 stran / pages • brožovaná / paperback • 148 x 210 mm • 565 CZK

1355. PARTICIPACE A MOBILIZACE V RÁMCI STRANICKÝCH SYSTÉMŮ

Tabulka č. 27: Míra členství v politických stranách v postkomunistických 
zemích

Země Rok celkový počet členů 
politických stran

Procentní podíl členů politických stran 
ze všech oprávněných voličů

Bulharsko 2008 399,121 5.60

Česko 2008 165,425 1.99

Estonsko 2008 43,732 4.87

Maďarsko 2008 123,932 1.54

Lotyšsko 2004 10,985 0.74

Litva 2008 73,133 2.71

Polsko 2009 304,465 0.99

Rumunsko 2007 675,474 3.66

Slovensko 2007 86,296 2.02

Slovinsko 2008 108,001 6.28

Zdroj: Biezen, Mair, Poguntke 2012: 28, omezeno na postkomunistické země

Zajímavý může být rovněž pohled na dlouhodobější tendence 
a trendy v oblasti členství v politických stranách. Biezen, Mair a Po-
guntke (2012: 32) prezentují analýzu v poslední dekádě. Bohužel ne 
ve všech postkomunistických zemích jsou k dispozici relevantní data, 
proto tři námi zkoumané země (Lotyšsko, Litva a Rumunsko) nejsou 
do analýzy zahrnuty.

Ve všech sledovaných zemích lze potvrdit trend klesajícího počtu 
členů politických stran. Jedinou výjimku představuje Estonsko, kde ve 
sledovaném období došlo k více než 50% nárůstu počtu členů politic-
kých stran. Vysvětlení lze hledat v institucionální rovině – pro vznik 
politické strany v Estonsku je nutné doložit, že vznikající politická 
strana bude mít minimálně 1 000 členů (viz výše). Následně je přísluš-
nými úřady sledováno, zda strana daným minimálním počtem členů 
disponuje. Pokles počtu členů pod minimální hranici je důvodem 
ke zrušení politické strany. Od roku 2002 Ministerstvo spravedlnosti 
zveřejňuje statistiku počtu členů estonských politických stran, na což 
strany reagovaly snahou o posílení členské základny. V rámci této 
snahy hojně využívají forem elektronické komunikace (elektronické 
přihlášky, internetové formuláře, náborová aktivita na sociálních sí-
tích), což má výrazný vliv na rostoucí tendenci počtu členů politických 
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Ztraceny�v�tranzici?�Minulost�a�přítomnost�politického�
stranictví�ve�střední�a�východní�Evropě

Ladislav Cabada – Vít Hloušek – Petr Jurek

Cílem knihy je nabídnout komplexní komparativní analýzu vývoje, současné 
podoby a hlavních charakteristik stranických systémů v deseti zemích středo-
východní Evropy (Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Ma-
ďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko), které vstoupily do EU v rámci 
tzv. východního rozšíření, a dále Chorvatska, které přistoupilo k EU v polovině 
roku 2013. Autoři se zabývají tradicemi stranického pluralismu před nástupem 
komunistických režimů, stranictvím v době komunistických režimů, vazbami 
mezi politickými stranami a společností, stranickými systémy současnosti, pro-
blematikou konfliktních linií a v neposlední řadě vládní performancí politických 
stran. Kniha poslouží nejen odborníkům na danou problematiku z řad polito-
logů, ale také zájemcům věnujícím se příbuzným disciplínám a studentům.

Lost� in� transition?� The� past� and� present� of� political� partisanship�
in� Central� and� Eastern� Europe. The aim of  the book is to deliver complex 
comparative analysis of  development, recent shape and main features of  party systems 
in ten Central and Eastern European countries (Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, 
Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia, and Slovenia) that have entered 
the EU in the course of  so-called Eastern Enlargement, and Croatia which joined the 
EU in 2013. The authors chart the traditions of  party pluralism before the onset of  
communist regimes, political partisanship during the communist period, relations 
between parties and society, contemporary party systems, cleavages and – last but not 
least – governmental performance of  political parties. The book can be used by experts 
in the field of  comparative politics as well as scholars and students from related branches 
of  social sciences and humanities.

Fakulta sociálních studií • ISBN 978-80-210-6379-2 •  
213 stran / pages • brožovaná / paperback • 148 x 210 mm • 227 CZK

doc. PhDr. Ladislav�Cabada, Ph.D. 
(nar. 1973) – politolog. V současné době 
působí na Metropolitní univerzitě Praha, 
na Filozofické fakultě Západočeské 
univerzity v Plzni i jako hostující profesor 
na dalších domácích a zahraničních 
univerzitách. / Political scientist; currently 
teaching at the Metropolitan University 
Prague, at the Faculty of Philosophy 
and Arts University of West Bohemia in 
Pilsen and at others Czech and foreign 
universities as a visiting professor. 

doc. PhDr. Vít�Hloušek, Ph.D. 
(nar. 1977) – politolog, vedoucí 
Mezinárodního politologického ústavu 
FSS MU. Působí v redakčních kruzích 
několika významných politologických 
časopisů. / Political scientist; Head of the 
International Institute of Political Science; 
editorial board member of several 
important journals of political science.

PhDr. Mgr. Petr�Jurek (nar. 1984) – 
politolog. Působí na Katedře politologie 
a mezinárodních vztahů Filozofické 
fakulty Západočeské univerzity v Plzni 
a na Katedře právních disciplín a veřejné 
správy Metropolitní univerzity Praha. 
/ Political scientist; currently teaching 
at the Department of Political Science 
and International Relations, Faculty 
of Philosophy and Arts, University of 
West Bohemia in Pilsen, and at the 
Department of Legal Specialisations 
and Public Administration, Metropolitan 
University Prague. 

1355. PARTICIPACE A MOBILIZACE V RÁMCI STRANICKÝCH SYSTÉMŮ

Tabulka č. 27: Míra členství v politických stranách v postkomunistických 
zemích

Země Rok celkový počet členů 
politických stran

Procentní podíl členů politických stran 
ze všech oprávněných voličů

Bulharsko 2008 399,121 5.60

Česko 2008 165,425 1.99

Estonsko 2008 43,732 4.87

Maďarsko 2008 123,932 1.54

Lotyšsko 2004 10,985 0.74

Litva 2008 73,133 2.71

Polsko 2009 304,465 0.99

Rumunsko 2007 675,474 3.66

Slovensko 2007 86,296 2.02

Slovinsko 2008 108,001 6.28

Zdroj: Biezen, Mair, Poguntke 2012: 28, omezeno na postkomunistické země

Zajímavý může být rovněž pohled na dlouhodobější tendence 
a trendy v oblasti členství v politických stranách. Biezen, Mair a Po-
guntke (2012: 32) prezentují analýzu v poslední dekádě. Bohužel ne 
ve všech postkomunistických zemích jsou k dispozici relevantní data, 
proto tři námi zkoumané země (Lotyšsko, Litva a Rumunsko) nejsou 
do analýzy zahrnuty.

Ve všech sledovaných zemích lze potvrdit trend klesajícího počtu 
členů politických stran. Jedinou výjimku představuje Estonsko, kde ve 
sledovaném období došlo k více než 50% nárůstu počtu členů politic-
kých stran. Vysvětlení lze hledat v institucionální rovině – pro vznik 
politické strany v Estonsku je nutné doložit, že vznikající politická 
strana bude mít minimálně 1 000 členů (viz výše). Následně je přísluš-
nými úřady sledováno, zda strana daným minimálním počtem členů 
disponuje. Pokles počtu členů pod minimální hranici je důvodem 
ke zrušení politické strany. Od roku 2002 Ministerstvo spravedlnosti 
zveřejňuje statistiku počtu členů estonských politických stran, na což 
strany reagovaly snahou o posílení členské základny. V rámci této 
snahy hojně využívají forem elektronické komunikace (elektronické 
přihlášky, internetové formuláře, náborová aktivita na sociálních sí-
tích), což má výrazný vliv na rostoucí tendenci počtu členů politických 
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Mgr. Pavel�Nepustil, Ph.D. (nar. 
1979) – psychoterapeut. Ve spolupráci 
se zahraničními kolegy vyvíjí nové 
metody práce především se zotavujícími 
se uživateli drog. Přednáší na Fakultě 
sociálních studií MU. / Psychotherapist; 
in cooperation with foreign experts he 
develops new ways of working with 
recovering drug addicts. He teaches at 
the Faculty of Social Studies, MU.

Mgr. Laura�Fónadová, Ph.D. 
(nar. 1971) – socioložka působící na 
Ekonomicko-správní fakultě MU. 
Přednáší sociologii pro ekonomy, 
metodologii empirického výzkumu 
a základy politologie. / Sociologist; 
she teaches sociology, methodology of 
empirical research and basics of political 
science at the Faculty of Economics and 
Administration, Masaryk University.

Bez�léčby�to�jde.�Proces�přestávání�s�pervitinem�bez�
odborné�pomoci

Pavel Nepustil

Kniha se zabývá možnostmi ukončení dlouhodobého užívání návykových látek 
bez odborné pomoci. Zahraniční výzkumy dostatečně prokazují, že lidí, kteří se 
s těmito problémy vypořádají bez pomoci odborníků, je daleko více než léče-
ných závislých. Tato práce je jednou z prvních, která fenomén tzv. přirozeného 
zotavení popisuje v českém prostředí, navíc u uživatelů specificky české drogy – 
pervitinu. Autor realizoval devatenáct narativních rozhovorů s bývalými uživateli 
pervitinu, sedm z nich detailně analyzoval a jejich jedinečné příběhy nabízí v této 
knize.

Quitting�without�treatment�is�possible.�The�process�of�quitting�meth-
am�phetamine�without�medical�help.�The study deals with the transformative 
process of  quitting long-term abuse of  addictive drugs without any institutional support 
such as treatment or counselling. Many studies have confirmed that natural recovery 
is a major pathway from regular drug abuse. The book is one of  the first in the Czech 
language to describe natural recovery; furthermore, it focuses on the specific Czech drug, 
methamphetamine. The author has carried out nineteen narrative interviews with former 
methamphetamine users, analysed seven of  them in detail and presents their compelling 
stories to the readers.

Fakulta sociálních studií • ISBN 978-80-210-6754-7 •  
118 stran / pages • brožovaná / paperback • 170 x 240 mm • 225 CZK

Nenechali�se�vyloučit.�Sociální�vzestupy�Romů�v�české�
společnosti

Laura Fónadová

Sociální šance Romů žijících v České republice jsou ve srovnání s příslušníky ma-
jority znatelně menší. Cílem této práce je představit okolnosti a životní strategie, 
které přispívají k tomu, že některým Romům se podaří překonat etnicky podmí-
něné sociální bariéry a dosáhnout vyššího socioekonomického postavení, a to ve 
společenském kontextu, ve kterém většina Romů zůstává v nejnižších patrech 
sociální struktury. Na základě kvalitativních rozhovorů a následné kvalitativní 
analýzy kniha nabízí odpověď na otázku, jakým způsobem zkoumaní Romové 
zmíněné bariéry zdolávají a dosahují vyššího společenského postavení než jejich 
rodiče.

They�did�not�want�to�be�excluded:�Social�rise�of�the�Roma�in�Czech�
society.�Social opportunities of  the Roma in the Czech Republic are noticeably smaller 
compared to those of  the majority. The aim of  this book is to present the circumstances 
and life strategies that contributed to the success of  some Roma people in crossing the 
ethnically conditioned social barriers and achieving higher socioeconomic positions in 
the social context, where most of  the Roma still remain on the lowest level of  the social 
structure. Based on qualitative interviews as well as a qualitative analysis, the book offers 
an answer to the question of  how the Roma people have managed to cross ethnically 
conditioned social barriers and achieve higher social status than their parents.

Ekonomicko-správní fakulta • ISBN 978-80-210-6574-1 •  
131 stran / pages • brožovaná / paperback • 148 x 210 mm • 250 CZK
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Mgr. Martin�Koubek, Ph.D. (nar. 
1979) – politolog, působí na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy. Zaměřuje 
se na projevy politického protestu 
a sociálních hnutí v prostředí střední 
a východní Evropy, věnuje se také 
výzkumu subkultur. / Political scientist; 
currently teaching at the Faculty of Arts, 
Charles University. He specialises in the 
political protest and social movements in 
Central and Eastern Europe as well as in 
the study of subcultures.

Zápas�o�uvozovky:�interpretační�rámce�a�repertoár�
jednání�pro-romského�hnutí�v�letech�1989–2007

Martin Koubek

Kniha popisuje vývoj interpretačních rámců a rámovacích procesů romských 
a pro-romských aktivistů v České (a Československé federativní) republice po 
roce 1989. Ve čtyřech zkoumaných letech (1992, 1997, 2002, 2007) jsou sledo-
vány změny u sebe-definičních, diagnostických, prognostických a motivačních 
rámců vzhledem k proměnám integračních politik, míře rasistických projevů ve 
společnosti, veřejným debatám a fundraisingovým příležitostem. Ukazuje se, že 
na rozdíl od 90. let, kdy dominovalo rámování v kulturní a politické sféře, na 
konci sledovaného období se těžiště rámců přesunulo do socioekonomické ob-
lasti, kde byli Romové stále více zobrazováni jako sociálně vyloučení příjemci 
podpory.

The�struggle�for�quotation�marks:�Interpretative�frames�and�collective�
action�repertoire�of�the�Czech�Roma�movement�after�1989. The book 
describes the development of  interpretative frames and framing processes of  the Roma 
and pro-Roma activists in the Czech Republic after 1989. Using micro-discursive frame 
analysis it shows how diagnostic, prognostic and motivational framing varies in relation to 
changes in integration policies, the level of  racist, extreme-right and anti-Roma speeches 
and manifestations, public debates, and opportunities in fundraising over the four years 
examined (1992, 1997, 2002, 2007). The book shows that the dominant framing in 
cultural and political field prevalent in the 1990’s lias shifted into frames of  the Roma 
being viewed as aid beneficiaries within the socio-economic field.

Fakulta sociálních studií • ISBN 978-80-210-6550-5 •  
189 stran / pages • brožovaná / paperback • 148 x 210 mm • 280 Kč

Obsah�/�Contents

Seznam tabulek, modelů, schémat a grafů • Předmluva • 1. Úvod • 2. O kom 
to vlastně bude? • 3. Teorie rámování a interpretační rámce • 4. Metodologie 
výzkumu • 5. Framing a pro-romské hnutí v roce 1992 (období 1989–1992) • 
6. Framing a pro-romské hnutí v roce 1997 (období 1993–1997) • 7. Framing 
a pro-romské hnutí v roce 2002 (období 1998–2005) • 8. Framing a pro-romské 
hnutí v roce 2007 (období 2006–2007) • 9. Závěry • Použitá literatura • Prameny 
a periodika zahrnuté do analýzy
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Český�lokální�a�regionální�tisk�mezi�lety�1989�a�2009

Lenka Waschková Císařová

V České republice došlo po roce 1989 ke klíčové proměně společenského i me-
diálního systému. Průběh a podoba takzvané strukturální transformace českých 
médií jsou zatím zmapovány pouze okrajově, a to především se zaměřením na 
politické a ekonomické aspekty této proměny a na celostátní média. Subsystém 
lokálního a regionálního tisku je spíše opomíjený, ačkoliv právě na jeho úrovni 
dochází k silné identifikaci čtenářů s danými médii a k zásadním změnám, které 
otevírají nové teoretické i empirické otázky. Publikace hledá odpověď především 
na otázku, zda se v rámci strukturální transformace lokálního a regionálního 
tisku nerozmělňují jeho lokální charakteristiky.

Czech�local�and�regional�print�media�between�1989�and�2009.�The 
fall of  communism in Czechoslovakia in 1989 brought major social, political and 
cultural changes. The course and shape of  the so called structural transformation of  the 
Czech media have been reflected only superficially so far, focusing mainly on political 
and economic aspects of  the transformation and on the national media. This book 
concentrates on changes in one particular segment of  the media market, the subsystem 
of  local and regional print media. This segment of  the media landscape is arguably a 
significant part of  the media system, particularly as it enables strong identifications at the 
local/regional level. The study explores the issue of  the local characteristics of  local and 
regional print media during the structural transformation.

Fakulta sociálních studií • ISBN 978-80-210-6478-2 •  
340 stran / pages • brožovaná / paperback • 148 x 210 mm •�301 CZK

Poznámky�ke�studiím�nových�médií

Jakub Macek

Hojně používaný, avšak obsahově neustálený termín nová média se více či méně 
překrývá s označeními média síťová, interaktivní, či snad nejpřesněji digitální. 
Z akademického hlediska se jedná o široké interdisciplinární metapole. Autor 
„Poznámek“ se studiím nových médií věnuje několik let a svojí knihou, jež vy-
chází z jeho dizertační práce, se snaží vytvořit oboru pevnější teoretické zázemí. 
Jeho text shrnuje historické a epistemologické kořeny studií nových médií a jejich 
vývoj a následně formuluje teoretický koncept nových médií. Ten má podobu 
třídimenzionálního modelu odvozeného ze strukturální teorie Anthonyho Gid-
dense a měl by sloužit jako neredukcionistický výkladový rámec umožňující ana-
lýzu nových médií jako komplexního fenoménu.

Notes�on�the�new�media�studies. The book deals with the new media studies, 
a broad interdisciplinary meta-field of  studies focused on social theory and research 
into what is usually referred to as the new media. The main goal of  the book is to 
summarize historical and epistemological roots and developments of  the meta-field 
and, consequently, to formulate a theoretically-based concept of  the new media. The 
concept is conceived as a three-dimensional model derived from Anthony Giddens‘s 
structuration theory. The three mutually constitutive dimensions of  the model include 
uses of  the new media (action), techno-textual artefacts and contexts (both playing the 
roles of  structures). This concept of  the new media should serve as a non-reductionist 
explanatory framework enabling a theoretically grounded and holistic empirical analysis 
of  the new media as a comprehensive phenomenon involving artefacts, social action and 
wider cultural, political and economic milieus.

Fakulta sociálních studií • ISBN 978-80-210-6476-8 •  
200 stran / pages • brožovaná / paperback • 148 x 210 mm •�205 CZK 

Mgr. Lenka�Waschková�Císařová, 
Ph.D. (nar. 1978) – socioložka. Působí 
na FSS MU v Institutu výzkumu 
dětí, mládeže a rodiny a na Katedře 
mediálních studií a žurnalistiky. Zaměřuje 
se na teorii masové komunikace a na 
problematiku regionálního a lokálního 
tisku. / Sociologist; she works at the 
Institute for Research of Children, Youth 
and Family and at the Department of 
Media Studies and Journalism, Faculty of 
Social Studies, Masaryk University. She 
specialises in the mass communication 
theory and in the regional and local print 
media.

Mgr. Jakub�Macek, Ph.D. (nar. 1979) 
– sociolog. Vědecky působí v Institutu 
výzkumu dětí, mládeže a rodiny na FSS 
MU, pedagogicky na Katedře mediálních 
studií FSS MU. Orientuje se na nová 
média. / Sociologist; researcher at the 
Institute for Research of Children, Youth 
and Family, Faculty of Social Studies, 
Masaryk University. He teaches at the 
Faculty of Social Studies and specialises 
in the new media.
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Anthropologia�integra�1,�2/2013,�Vol.�4

Přírodovědecká fakulta/Faculty of Science, ISSN 1804-6657, 86 s./pp. (1/2013), 72 s./
pp. (2/2013), brožovaná/paperback, 210 × 297 mm, 130 Kč za číslo/130 CZK per issue

Anthropologia integra je mezinárodní recenzovaný časopis publikující výsledky 
vědeckého výzkumu, originální metody, eseje, recenze a zprávy z oblasti obecné 
(biologicko-socio-kulturní) antropologie a příbuzných disciplín. Časopis vychází 
od roku 2010 s periodicitou dvě čísla ročně.
Anthropologia integra is an international peer-reviewed journal that publishes outcomes 
of  scientific research, original methods, essays, reviews and reports from the general field 
of  (biological and socio-cultural) anthropology and related disciplines. The magazine has 
been published biannually since 2010.

http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=532

Archaeologia�historica�1,�2/2013,�Vol.�38

Filozofická fakulta/Faculty of Arts, ISSN 0231-5823, 326 s./pp. (1/2013), 446 s./pp. 
(2/2013), pevná/hardback, 160 × 235 mm, cena obou čísel 800 Kč/800 CZK for both 
issues

Archaeologia historica je časopis uveřejňující příspěvky z mezinárodních konfe-
rencí archeologie středověku. U jeho zrodu stála Muzejní a vlastivědná společ-
nost v Brně v roce 1975. Od roku 2007 se redakční práce přesunuly na Ústav 
archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity. 
Archaeologia historica publishes contributions from International Conferences on 
Medieval Archaeology. It was launched by Muzejní a vlastivědná společnost Brno in 
1975. Since 2007 the editorial work has been done at the Department of  Archaeology 
and Museology, Masaryk University.  

http://www.phil.muni.cz/waoa/home/publikace/archis_roc

Archivum�mathematicum�

Přídovědecká fakulta/Faculty of Science, ISSN 0044-8753, cca 80 s./pp., brožovaná/
paperback, 170 × 240 mm, cena 240 Kč za kompletní ročník v ČR, 120 US$ pro 
knihovny a organizace mimo ČR, 60 US$ pro jednotlivce mimo ČR /Czech Republic 240 
CZK, all other countries $120 for Library/Institution, $60 for individuals per issue

Matematický časopis, který publikuje výlučně původní vědecké články v anglič-
tině. Vychází od roku 1965. Je součástí světové citační a abstraktové databáze 
SCOPUS a publikované práce jsou uváděny v Mathematical Reviews a Zentral-
blatt für Mathematik. 
Mathematical journal which exclusively publishes scientific papers in English. The journal 
founded in 1965. It is indexed by SCOPUS; a review of  each published paper appears in 
Mathematical Reviews and also in Zentralblatt für Mathematik. 

http://www.emis.de/journals/AM/
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Bohemica�litteraria�1,�2/2013,�Vol.�16

Filozofická fakulta /Faculty of Arts, ISSN 1213-2144, 164 s./pp. (1/2013), 100 s./pp. 
(2/2013), brožovaná/paperback, 160 × 235 mm

Bohemica litteraria je recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje příspěvky 
z oblasti literárněvědné bohemistiky a příbuzných disciplín. Vychází od roku 
2009 a navazuje na literárněvědnou bohemistickou řadu (V) a literárněvědnou 
řadu (D) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU; Studia 
minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis), které vycházely v letech 
1954–2008. 
Bohemica Litteraria is a peer-reviewed academic journal which publishes contributions 
in Czech literary studies and related disciplines. The journal has been published since 
2009 as a continuation of  Series V: Bohemica Litteraria of  Studia minora Facultatis 
philosophicae Universitatis Brunensis which was published in 1954–2008.

http://www.phil.muni.cz/wff/home/publikace/casopisy/bohemica-litteraria/

Brno�Studies�in�English�1/2013,�Vol.�39�

Filozofická fakulta/Faculty of Arts, ISSN 0524-6881, 277 s./pp., brožovaná/paperback, 
170 × 240 mm, cena čísla 205 Kč/205 CZK per issue

Recenzovaný mezinárodní vědecký časopis, který vychází dvakrát ročně a publi-
kuje původní vědecké studie z oblasti anglistiky a amerikanistiky. Časopis je zařa-
zen v prestižních mezinárodních databázích ERIH a SCOPUS a v Seznamu re-
cenzovaných neimpaktovaných periodik. Časopis je indexován v CSA Language 
Behaviour Abstracts a MLA International Bibliography.
Brno Studies in English (founded in 1959) is an open, peer-reviewed international journal 
publishing articles from the fields of  English and American studies with periodicity of  
two issues per year. It is also indexed by SCOPUS, ERIH, CSA Language Behaviour 
Abstracts and MLA International Bibliography.

http://www.phil.muni.cz/wff/home/publikace/casopisy/brno-studies-in- 
english

Brünner�Beiträge�zur�Germanistik�und�Nordistik�
1–2/2013,�Vol.�27

Filozofická fakulta/Faculty of Arts, ISSN 1803-7380, 222 s./pp., brožovaná/paperback, 
147 × 210 mm, cena čísla 182 Kč/182 CZK per issue

Recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje příspěvky z oblasti germanistické, 
nederlandistické a nordistické lingvistiky, literární vědy a interkulturních studií. 
Původně vycházel jako řada germanisticko-anglistická K, od roku 1996 pak jako 
řada germanistická R Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity – 
SPFFBU. Časopis vychází od roku 1977.
Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik is a peer-reviewed scholarly journal, 
published biannually since 1977 by the Faculty of  Arts, Masaryk University, Brno. It 
welcomes contributions in the fields of  German, Dutch and Nordic linguistics, literary 
history and cultural studies. From 1977 to 1995 published as Series K: germanica et 
anglica; since 1996 as Series R: germanica of  Studia minora facultatis philosophicae 
universitatis Brunensis. 
http://www.phil.muni.cz/german/BBGN.htm
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Études�romanes�de�Brno�1,�2/2013,�Vol.�34

Filozofická fakulta/Faculty of Arts, ISSN 1803-7399, 110 s./pp. (1/2013), 250 s./pp. 
(2/2013), brožovaná/paperback, 170 × 240 mm, cena čísla 160 Kč/160 CZK per issue

Recenzovaný mezinárodní vědecký časopis, který uveřejňuje příspěvky z oblasti 
románských jazyků a literatur. Od r. 2009 vychází  dvakrát ročně. Navazuje na stej-
nojmenný časopis založený v r. 1965, jenž původně vycházel v monografické edici 
Spisy Univerzity J. E. Purkyně, Filozofická fakulta, a od r. 1979 až do r. 2008 pak 
v rámci Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU), řada L 
romanistická. Časopis je zařazen do databáze ERIH. 
Études romanes de Brno (ERB) is an open, peer-reviewed international journal publishing 
articles from the fields of  Romance languages and literatures. Starting in 2009, it has 
been published biannually. The journal, founded in 1965, was then published as Series 
L: romanica of  Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis until 2008. 
ERB is recognized as a “C” category international journal within the classification of  the 
European Reference Index for the Humanities (ERIH). It is the only journal in the field 
of  Romance languages and literatures in the Czech Republic included in this list. 

http://www.phil.muni.cz/wff/home/publikace/casopisy/etudes-romanes-de-
-brno

Geologické�výzkumy�na�Moravě�a�ve�Slezsku�1–2/2013,�
Vol.�20

Přírodovědecká fakulta/Faculty of Science, ISSN 1212-6209, 242 s./pp., brožovaná/
paperback, 210 × 297 mm, cena 152 Kč/152 CZK

GVMS publikuje průběžná zjištění a fakta, nová data a jejich základní interpretace. 
Cílem časopisu je rychlé informování odborné veřejnosti o nových výzkumech, 
objevech a pokroku řešených projektů a jejich dílčích závěrech z nejrůznějších 
geologických disciplín. GVMS vychází od roku 1994. Časopis je recenzovaným 
periodikem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik 
a publikované články jsou uznávaným vědeckým výkonem. Nad kvalitou článků 
a dosahování cíle bdí široké spektrum recenzentů, významných odborníků ze-
jména z různých akademických institucí.
Geological�Research�in�Moravia�and�Silesia� is a peer-reviewed journal that 
publishes current findings and facts, new data and interpretations. Its aim is to inform 
professionals from a variety of  geological disciplines about new research, discoveries and 
progress of  current projects and their partial findings without delay. The journal has been 
published since 1994; it is classified in the national database for science and research and 
the articles are recognized as scientific act. The quality of  the articles is supervised by a 
host of  reviewers, especially prominent experts from various academic institutions.

http://www.sci.muni.cz/gap/casop/
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Graeco-latina�brunensia�1,�2/2013,�Vol.�18

Filozofická fakulta/Faculty of Arts, ISSN 1803-7402, 235 s./pp. (1/2013), 246 s./pp. 
(2/2013), brožovaná/paper back, 147 × 210 mm, cena čísla 100 Kč/CZK per issue 

Časopis je pokračováním Řady klasické (N) Sborníku prací filozofické fakulty br-
něnské univerzity (SPFFBU). Pod novým názvem vychází časopis od roku 2009 
a uveřejňuje příspěvky z klasické filologie, klasické archeologie, dějin starověku, 
medievistiky a také byzantologie i pozdějšího vývoje řeckého a latinského jazyka 
(či jevů z nich vycházejících). Vychází dvakrát ročně. Časopis je součástí Seznamu 
recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, jeho příspěvky jsou 
pravidelně zařazovány do specializovaných databází L’année philologique, Me-
dioevo Latino, Poiesis aj. Časopis je v databázi SCOPUS.
Graeco-Latina Brunensia, published since 2009, is a continuation of  the independent 
Series N: classica of  Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis, 
published from 1996 under the title Graeco-Latina Brunensia. The journal is published 
twice a year and includes contributions from the fields of  Classical Philology, Classical 
Archaeology, Ancient History, Medieval Studies, as well as Byzantine Studies and the later 
development of  the Greek language. The journal is classified as one of  the peer-reviewed 
academic journals published in the Czech Republic and the contributions are regularly 
cited in databases like L’année philologique, Medioevo Latino, Poiesis and others. GLB 
has been a part of  the SCOPUS database. 

http://www.phil.muni.cz/wff/home/publikace/casopisy/graeco-latina- 
brunensia/

Linguistica�Brunensia�1–2/2013,�Vol.�61

Filozofická fakulta/Faculty of Arts, ISSN 1803-7410, 292 s./pp., brožovaná/paperback, 
170 × 240 mm, cena 211 Kč/CZK

Časopis vychází od roku 2009 a navazuje na jazykovědnou řadu (A) Sborníku 
prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU), vydávanou od r. 1952; 
návaznost je zachována i v číslování ročníků. Časopis je obsahově zaměřen na 
jazykovědnou problematiku z oblasti obecné lingvistiky, indo evropeistiky, slavi-
stiky a bohemistiky.
Linguistica Brunensia is a peer-reviewed periodical issued by Masaryk University. The 
journal covers a wide range of  linguistic fields (general linguistics, Indo-European, 
Slavonic and Czech studies); it has been published since 2009 as a continuation of  Series 
A: linguistica of  Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis which was 
published in 1952–2008.

http://www.phil.muni.cz/wff/home/publikace/casopisy/lb/linguistica- 
brunensia/ 
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Musicologica�Brunensia�1,�2/2013,�Vol.�48

Filozofická fakulta/Faculty of Arts, ISSN 1212-0391, 144 s./pp. (1/2013), 199 s./pp. 
(2/2013), brožovaná/paperback, 170 × 240 mm, cena čísla 150 Kč/CZK per issue

Recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje příspěvky z oblasti hudební vědy 
a příbuzných disciplín. Vychází dvakrát ročně. Časopis vychází od roku 1966. 
Navazuje na Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU), 
řada H (Studia musicologica, Musicologica Brunensia).
Musicologica Brunensia is a peer-reviewed academic journal, published biannually by 
Masaryk University, Brno, Czech Republic. It welcomes contributions in Musicology and 
related disciplines. The journal has been published since 1966. It is a continuation of  
Series H: musicologica of  Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis.

http://www.phil.muni.cz/wff/home/publikace/casopisy/musicologica- 
brunensia

Opuscula�historiae�artium�1/2013,�Vol.�62

Filozofická fakulta/Faculty of Arts, ISSN 1211-7390, 120 s./pp., brožovaná/paperback, 
210 × 297 mm, cena čísla 99 Kč/99 CZK per issue

Recenzovaný vědecký časopis vydávaný Seminářem dějin umění Filozofické fa-
kulty Masarykovy univerzity. Uveřejňuje příspěvky z oblasti dějin umění a pří-
buzných disciplín. Časopis navazuje na někdejší Sborník prací filozofické fakulty 
brněnské univerzity (SPFFBU), vycházející od roku 1952, jako samostatná řada 
uměnovědná (F) pak od roku 1957. Pod názvem Opuscula historiae artium časo-
pis vychází od roku 1996. Od roku 2013 je součástí světové citační a abstraktové 
databáze SCOPUS.
Opuscula historiae artium is a peer-reviewed scholarly journal published biannually by 
the Art History Department, Masaryk University in Brno, Czech Republic. It welcomes 
contributions in the field of  history of  art and related disciplines. The journal, published 
since 1996, is a continuation of  Series F: historiae artium of  Studia minora facultatis 
philosophicae universitatis Brunensis. The journal has been indexed by SCOPUS since 
2013. 

http://www.phil.muni.cz/dejum/OHA/

Sociální�studia�1,�2,�3,�4/2013,�Vol.�10

Fakulta sociálních studií/Faculty of Social Studies, ISSN 1214-813X, brožovaná/
paperback, 160 × 230 mm, cena čísla 80 Kč/80 CZK per issue

Sociální studia jsou recenzovaným odborným časopisem, jehož cílem je zpřístup-
ňovat nové pohledy a aktuální témata na poli sociálněvědného výzkumu a huma-
nitních studií. Jednotlivá čísla jsou monotematicky zaměřena, avšak časopis dává 
prostor i kvalitním příspěvkům, jež se přímo nevztahují se k tématu aktuálního 
čísla. Sociální studia vycházejí jako samostatné periodikum od roku 2004, od 
roku 2007 v periodicitě čtyřikrát ročně.
Sociální studia is a peer-reviewed academic journal which publishes new perspectives 
and current issues in the field of  social studies and humanities. Individual issues are 
monothematic but there is also space for high-quality contributions that are not directly 
related to the theme. Sociální studia has been published as an independent journal since 
2004; since 2007 there have been four issues per year. 

http://socstudia.fss.muni.cz/
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Studia�archaeologica�Brunensia�1,�2/2013,�Vol.�18

Filozofická fakulta/Faculty of Arts, ISSN 1211-6327, 244 s./pp. (1/2013), 95 s./pp. 
(2/2013), brožovaná/paperback, 170 × 240 mm, cena 140 Kč/CZK (1/2013), 94 Kč/ 
CZK (2/2013)

Recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje příspěvky z oblasti archeologie 
a příbuzných vědních disciplín. Je pokračováním Řady M: archeologické Sbor-
níku prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU; Studia minora facul-
tatis philosophicae universitatis Brunensis), která vycházela samostatně od roku 
1996 a jejíž podtitul byl shodný se současným názvem, tj. Studia archaeologica 
Brunensia. Od roku 2013 časopis vychází dvakrát ročně.
Studia archeologica Brunensia is a peer-reviewed academic journal published biannually 
by Masaryk University. It welcomes contributions in the field of  archaeology and related 
disciplines. As a continuation of  Series M: archaeologica of  Studia minora facultatis 
philosophicae universitatis Brunensis the journal has been published since 1956. 

http://www.phil.muni.cz/wff/home/publikace/casopisy/studia-archeologica-
-brunensia

Studia�paedagogica�1,�2–3,�4/2013,�Vol.�18

Filozofická fakulta/Faculty of Arts, ISSN 1803-7437, 195 s./pp. (1/2013), 157 s./pp. 
(2–3/2013), 135 s./pp. (4/2013), brožovaná/paperback, 160 × 230 mm, cena celková 
400 Kč/400 CZK in total

Studia paedagogica jsou recenzovaným vědeckým časopisem vydávaným Filozo-
fickou fakultou Masarykovy univerzity od roku 1996. Přinášejí původní příspěvky 
týkající se vzdělávání, výchovy a učení ve všech sférách života společnosti. Cílem 
časopisu je publikovat výsledky výzkumů realizovaných na českých i zahraničních 
vědeckých pracovištích. Do roku 2012 časopis vycházel dvakrát ročně, od roku 
2013 je jeho periodicita zvýšena na čtyři čísla v každém ročníku.
Studia paedagogica is a peer-reviewed journal published since 1996 by the Faculty of  
Arts of  Masaryk University. It publishes papers on education, upbringing and learning 
from all spheres of  social life; mainly research undertaken in the Czech Republic and 
abroad. The journal has four issues per year, of  which the first three are in Czech and the 
remaining one in English. 

http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica

Theatralia�1/2014,�Vol.�17

Filozofická fakulta/Faculty of Arts, ISSN 1803-845X, 394 s./pp., brožovaná/paperback, 
160 × 230 mm, cena 150 Kč/CZK

Časopis Theatralia – Revue současného myšlení o divadelní kultuře je recenzo-
vaný vědecký časopis, jehož cílem je mapovat divadlo ve všech jeho podobách 
jazykových i žánrových bez ohledu na dobu a teritorium. Slouží k tomu odborné 
studie, recenze a publikování archivních materiálů všeho druhu. Neuzavírá se 
příspěvkům odborníků z jiných pracovišť, uveřejňuje rovněž studie vycházející 
z nejlepších studentských prací bakalářských a magisterských. Vychází od r. 2009 
dvakrát ročně; čísla jsou připravována ve spolupráci s Katedrou divadelních,  
filmových a mediálních studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olo-
mouci. 
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Časopis navazuje na řadu teatrologickou a teatrologicko-filmologickou (Q) Sbor-
níku prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU; Studia minora facul-
tatis philosophicae universitatis Brunensis), které vycházely v letech 1998–2008.
Theatralia is a peer-reviewed academic journal. Its aim is to map theatre in its varied 
language and generic forms regardless of  time and territory. The journal consists of  
scholarly articles, reviews and published archival materials of  all kinds. It welcomes 
contributions by specialists from other institutions and it publishes also articles based 
on outstanding student theses. Theatralia is published biannually in cooperation with the 
Department of  Theatre, Film and Media Studies, Faculty of  Arts, Palacký University in 
Olomouc. 
The journal is a continuation of  Series Q: Theatrologica of  Studia minora Facultatis 
philosophicae Universitatis Brunensis which was published in 1998–2008.

http://www.phil.muni.cz/wff/home/publikace/casopisy/theatralia

Universitas.�Revue�Masarykovy�univerzity

ISSN 1211-3387, 80 s./pp., brožovaná/paperback, 145 × 205 mm, cena čísla 20 Kč/ 
20 CZK per issue

Revue Universitas vznikla v roce 1968; jejím úkolem bylo informování o nejdůle-
žitějších událostech na univerzitě, o publikační činnosti, důležitých konferencích, 
kontaktech se zahraničím aj. Vedle tohoto informačního cíle měla Universitas vě-
novat důležitou část každého čísla teoretickým studiím, které mají vztah k inter-
disciplinárním a metavědeckým problémům a k sociologii a dějinám vědy. Roku 
1993, v souvislosti se vznikem Univerzitních novin, později časopisu muni.cz, byly 
vypuštěny příspěvky týkající se aktuálního zpravodajství. Většinu každého čísla 
Universitas dnes zabírají odborné statě, které informují o vědeckých výzkumech 
v jednotlivých oborech. Vedle toho seznamuje s dějinami univerzity, přináší re-
cenze publikací univerzitních autorů a zařazuje i diskuze k aktuálním otázkám 
vědeckého a společenského života. 
The�Universitas�began its existence in 1968; its original goal was to inform about 
the most important events at the university, about publication activities, important 
conferences, contacts with foreign countries, etc. In addition, there is space in each 
issue of  Universitas devoted to theoretical studies related to interdisciplinary and meta-
scientific issues and sociology and history of  science. In 1993, in connection with the 
establishment of  the university newspaper, contributions informing about current events 
were dropped as there are other university media that fulfil this goal better. The major part 
of  each issue of  today’s Universitas is devoted to scholarly essays on scientific research 
in various fields. In addition, Universitas deals with the history of  the university, reviews 
university publications and discusses current issues in science and social life. 

http://universitas.muni.cz/

Vše o odborných časopisech Masarykovy univerzity najdete na stránce
All relevant information on Masaryk University academic journals is available at
journals.muni.cz
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knihy.vaclavskenam@academia.cz

KNIHKUPECTVÍ FIŠER
Kaprova 10, 110 00 Praha 1
knihyfiser@knihyfiser.cz

Knihkupectví Karolinum
Celetná 8, 116 36 Praha 1
knihkupectvi@ruk.cuni.cz

KNIHKUPECTVÍ SEIDL
Štěpánská 317/26
110 00 Praha 1
info@knihyseidl.cz

ZAHRANIČÍ/FOREIGN 
SALES

AK JUDR. MAREK HIC, S. R. O.
P. O. Hviezdoslava 10625/23B
036 01 Martin 1 
marek_hic@yahoo.com

MALÉ CENTRUM
Radlinského 9, Bratislava
mc_chtf@malecentrum.sk
www.malecentrum.sk

SLOVART-G. T. G., S. R. O
Krupinská 4, Bratislava
hochel@slovart-gtg.sk
www.slovart.sk, www.slovart.cz

PARTNER TECHNIC
Nám. Slobody 17
812 31 Bratislava
info@partnertechnic.sk
www.partnertechnic.sk

PORTÁL SLOVAKIA
Naděžda Čabiňáková
Partizánska 2507/29
066 01 Humenné
portalslovakia@stonline.sk
www.portalslovakia

INFORM lib
Bratislavská 14
010 01 Žilina
odbyt@inform-za.sk
www.inform-za.sk

KUBON&SAGNER GMBH
Hessestr. 39/41
D-80798 München
postmaster@kubon-sagner.de
www.kubon-sagner.de

STERN VERLAG
Friedrichstrasse 24–26
D-40217 Düsseldorf
service@buchhaus-sternverlag.de

MASSMANN 
INTERNATIONALE 
BUCHHANDLUNG
Luruper Chausse 125
D-227 61 Hamburg
info@massmann.de

VILMA WATERSTRADT
Blumenwag 1,
D-82237 Wörthsee
info@czechliterature.de

UNIVERSITY OF FREIBURG
Kronenstr. 2–4, 
D-79100 Freiburg
munch@in-cl.de

HARRASSOWITZ VERLAG
Kreutsberger Ring 7b-d,
D-65205 Wiesbaden
verlag@harrassowitz.de
www.harrasowitz.de

DER BUCHFREUND
Sonenfeldgasse 4, 
A-1010 Wien
service@buch-schaden.at
www.buchfreund.at

FACTUM BOOKS
Halmstadgadz 6, Aarhus 
Danmark
kij@aarhustech.dk
www.factumbooks.dk

L’APPEL DU LIVRE
Rue de Charonne 99
Fr-75011 Paris
livres@appeldulivre.fr

GIBERT JEUNE
Place Saint-Michel 2, 4, 6, 10 
Fr-75006 Paris
philippe.bufferne@gibertjeune.fr

DAWSON BOOKS
GB – Foxhills House, 
Rushden, NN10 6DB
bkdistrib@dawsonbooks.co.uk
www.dawsonbooks.co.uk
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Nakladatelství 
Masarykovy univerzity
Masaryk University Press
Rybkova 19
602 00 Brno CZ
E-mail: namu@rect.muni.cz
www.munipress.muni.cz

/munipress         @munipress

MASARYKOVA 
UNIVERZITA

KATALOG PUBLIKACÍ / NEW TITLES
Jaro & Léto

Spring & Summer2014
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