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Za�hranicemi�genů.�Eseje�o�našem�bytí,�o�našem�světě,�
o�našich�snech

Gottfried Schatz

Z německého originálu Jenseits der Gene. Essays über unser Wesen, unsere Welt und 
unsere Träume přeložily / Translated from German by Bohumila Ruth Finkelová, 
Alena Gremingerová

Dnes už nám svět nevysvětlují osobnosti formované filozofií a literaturou, nýbrž 
přírodovědci vyškolení vzorci a bádáním v laboratořích. Jedním z těchto moder-
ních myslitelů je i světoznámý chemik a biolog Gottfried Schatz, autor dvacítky 
esejů, které nyní vycházejí poprvé v češtině. Profesor Schatz vybízí čtenáře k ob-
jevitelským cestám až na nejzazší hranice vědy. Ve svých úvahách se zabývá exi-
stenciálními otázkami typu „Odkud přicházíme?“ a „Vidíme svět každý jinak?“, 
stejně jako vysvětlováním původu železa ve vesmíru nebo záhadou magnetických 
krystalů, kterým vděčí pstruh duhový za to, že je schopen vnímat magnetické 
pole Země. V německy mluvících zemích se kniha stala bestsellerem, v naklada-
telství Neue Zürcher Zeitung se dočkala již pěti vydání. Byla přeložena také do 
angličtiny, francouzštiny a řečtiny.

A�matter�of�wonder.�What�biology�reveals�about�us,�our�world,�and�
our�dreams.�Today, our world does not seem to be explained by authorities informed 
in philosophy and literature, but by scientists trained by formulae and laboratory 
research. Gottfried Schatz, an internationally renowned chemist and biologist, the author 
of  twenty essays published here in Czech for the first time, is one of  these modern 
thinkers. Professor Schatz encourages his readers to explore the very frontiers of  science. 
He applies himself  to existential questions like “Where do we come from?” or “Does 
everyone see the world differently?” as well as to explaining the origin of  iron in the 
universe or magnetic crystals mystery, thanks to which the rainbow trout is able to 
sense the earth’s magnetic field. In German speaking countries the book has become a 
bestseller, and Neue Zürcher Zeitung has recently published its fifth edition already. It 
was translated into English, French and Greek languages too.

Nakladatelství MU •  Edice Poprvé v češtině, sv. 2 • ISBN 978-80-210-6985-5 •  
118 stran / pages • vázaná / hardback • 135 × 210 mm • 265 CZK

„Pozoruhodné na nás lidech je to, že máme dva systémy dědičnosti – chemický a kulturní. Che-
mický systém se zakládá na molekule DNA a na jiných částech našich buněk. Určuje, kým 
bychom se mohli jednou stát. Kulturní systém spočívá na dorozumění mezi generacemi a určuje, 
kým se skutečně staneme. Svým chemickým systémem se pramálo lišíme od ostatních živočichů. 
Avšak náš kulturní systém je v přírodě jedinečný. Jeho tvořivá síla nám dává řeč, umění, vědu 
a morální zodpovědnost.
Oba systémy dědičnosti předávají vědomosti velmi spolehlivě z jedné generace na druhou, pří-
ležitostně však dělají chyby – takzvané mutace. V chemickém systému způsobují tyto mutace 
změny v našem těle a v kulturním systému změny v našem chování. Dlouhodobě nás mutace 
chrání před biologickým a kulturním ustrnutím, avšak krátkodobě mohou vyvolat katastrofy. 
V raném středověku způsobila Tay–Sachsova mutace v chemickém systému jednoho Aške-
náze, že mu zakrněl mozek a mnoha jeho dnešním potomkům hrozí podobný osud. A dvacáté 
století nám opět jednou připomnělo, jaké hrůzy mohou přivodit mutace v systému kulturním.
Který z obou dědičných systémů je zodpovědný za to, že příslušníci různých kultur tak odlišně 
myslí a jednají? Mnohdy za to nemůže ani jeden ani druhý, nýbrž parazit, který se zmocní 
našeho mozku…“

(z eseje Nebezpeční hosté )

prof. Dr. Gottfried�Schatz (nar. 1936) 
– světoznámý rakouský biochemik. 
Pracoval jako pedagog a badatel ve 
Vídni, na Cornellově univerzitě v USA 
a v Biocentru Basilejské univerzity. 
Soustředil se na výzkum metabolických 
pochodů v mitochondriích, podílel se 
na objevu mitochondriální DNA. Je 
nositelem četných cen a vyznamenání. 
V mládí působil jako houslista v několika 
operních orchestrech. / World-famous 
Austrian biochemist. He worked as 
a teacher and researcher in Vienna, 
at Cornell University, USA and in 
Biozentrum, Basel University. He focused 
on the research of metabolic processes 
in mitochondria; he contributed to the 
discovery of mitochondrial DNA. He has 
received numerous awards and honours. 
In his youth he worked as a violin player 
in several opera orchestras.
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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. Její úvaly totiž 
tvoří přirozenou spojnici mezi severem a jihem Evropy, po celou dobu čtvrto-
hor sloužila jak rostlinstvu, tak i živočichům k sezónním 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 se na některých mís-
tech sotva vyhnuly dva koňské povozy. A co bylo ještě dříve? Na tuto otázku by 
měla odpovědět naše kniha. Chceme v ní ukázat, jak napínavá je paleontologická 
práce, kolik nových poznatků dnešní doba přinesla, čím vším se zabývají kvar-
térní 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

Nabízíme také plakáty a pohlednice s ilustracemi z knihy /  
We also offer posters and postcards with illustrations from the book

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. 

Plakáty / Posters

50 x 35 cm • 60 CZK

Pohlednice / Postcards

21 x 15 cm • 15 CZK
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Základy�fylogenetické�analýzy

Miloš Macholán

Kniha profesora Macholána je první svého druhu u nás. Přináší přehled a stručný 
popis v současnosti nejpoužívanějších metod fylogenetické analýzy, jako jsou 
evoluční modely, distanční metody, metody maximální úspornosti a věrohod-
nosti, bayesovská analýza, testování hypotéz či porovnávání stromů. Zvláštní ka-
pitoly jsou věnovány fylogenetickým metodám vycházejícím z morfologických 
znaků a teorii koalescence. Publikace poskytuje základní informaci o tom, z ja-
kých předpokladů jednotlivé metody vycházejí, v čem spočívají jejich výhody 
a nevýhody a v čem se liší. Autorovým cílem je, aby byl čtenář schopen činit 
poučená rozhodnutí při výběru optimálního přístupu k řešení daného problému 
a pro daný typ dat, stejně jako získané výsledky správně interpretovat. Knihu jistě 
přivítají studenti a vědečtí pracovníci širokého spektra evolučních oborů včetně 
systematické biologie, biogeografie, vývojové a behaviorální biologie, ekologie 
a ochranářské genetiky.

Essentials� of� phylogenetic� analysis. The book presents an overview and 
brief  description of  the most frequent methods of  phylogenetic inference. It provides 
basic information on underlying assumptions of  these methods, their advantages and 
disadvantages, and differences between them. The text is supposed to help readers to 
make informed decisions in choosing an optimal approach for solving a given problem 
and for a given type of  data as well as in correct interpretation of  results. The book 
begins with an overview of  the types of  data for phylogenetic analysis, databases and 
sequence alignment, followed by methods of  parsimony, evolutionary models, distance 
methods, likelihood, Bayesian inference, testing hypotheses, and comparing phylogenies. 
A separate chapter is focused on phylogenetic methods based on morphological data. 
The final part deals with the theory of  coalescent which is essential for an array of  
population genetic analyses including new approaches to phylogeography.

Nakladatelství MU • ISBN 978-80-210-6363-1 •  
290 stran / pages • brožovaná / paperback • 160 × 230 mm • 360 CZK

prof. RNDr. Miloš�Macholán, CSc. 
(nar. 1963) – vedoucí vědecký pracovník 
Laboratoře evoluční genetiky savců 
Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV 
ČR a profesor zoologie Přírodovědecké 
fakulty MU v Brně. Zabývá se genetickou 
proměnlivostí, systematikou a evolucí 
drobných savců, především myší rodu 
Mus, a problematikou vzniku nových 
rodů. / Head of the Laboratory of 
Mammalian Evolutionary Genetics, 
Institute of Animal Physiology and 
Genetics, Academy of Science of 
the Czech Republic; professor at the 
Department of Botany and Zoology, 
Faculty of Science, MU. He specialises 
in genetic variability, systematics and 
evolution of small mammals, especially 
mice (Mus) and new genera evolution.

Obr. 8.16 Rozdílné přístupy ke 
kombinaci různých datových souborů ve 
fylogenetické analýze: při kombinované 
analýze jsou tyto soubory vždy a priori 
kombinovány bez ohledu na to, zda 
jsou či nejsou vzájemně v souladu; 
při separátní analýze se data nikdy 
nekombinují; při podmíněné kombinaci 
jsou data kombinována pouze v případě, 
že výsledky separátních analýz pro 
jednotlivé soubory nejsou signifikantně 
heterogenní.
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12�trendů�v�české�softwarové�ekonomice.�
Technologické,�ekonomické,�sociální�a�etické�aspekty�
ICT

Michal Černý

Jak ovlivňují technologie běžnou komunikaci nebo seznamování se s dívkou 
v baru? Kde jsou hranice mezi sci-fi a moderními nástroji pro zpracování emocí 
nebo velkých dat? To jsou jen některé otázky, na které se snaží nabízená pub-
likace najít odpověď. Nedívá se na jednotlivé trendy jen očima technologií či 
ekonomie, ale dává jim také rozměr sociální a antropologický. Má přitom snahu 
věnovat se takovým tématům, která budou společnost měnit nejvíce a nejpřekva-
pivěji v nejbližších letech.

12�trends�in�the�Czech�economy�software.�Technological,�economic,�
social� and� ethical� aspects� of� ICT. How does technology affect everyday 
communication or a flirt with a girl at a bar? Where are the boundaries between sci-fi and 
modern tools for processing emotions or big data? These are just some of  the questions 
discussed in the book. Besides technological and economic points of  view it considers 
also their  social and anthropological dimension. The author wants to deal with such 
issues that will have the biggest and the most surprising effects on society in the years 
to come. 

Filozofická fakulta • ISBN 978-80-210-6803-2 •  
139 stran / pages • brožovaná / paperback • 176 × 250 mm • 250 CZK

Konkurence�a�výkonnost�na�evropských�železnicích

Zdeněk Tomeš

Po roce 1993 prošly evropské železnice sérií reforem, které spočívaly především 
ve vertikální (infrastruktura – provoz) a horizontální (nákladní – osobní) separaci 
odvětví a v umožnění vstupu konkurence na trh železničních služeb. Hlavním 
cílem naší studie byla identifikace vlivu těchto reforem na výkonnost železnice. 
Regresní analýza provedená na vzorku 27 evropských zemí v období 1995–2011 
prokázala pozitivní vliv horizontální separace a nejednoznačný vliv vertikální 
separace na výkonnost odvětví. V otázce vstupu konkurence se výsledky mezi 
západoevropskými a východoevropskými zeměmi lišily. Z výsledků vyplývá, že 
evropské železniční reformy mají v těchto částech Evropy odlišné dopady.

Competition�and�efficiency�within�European�railways.�After 1993 many 
European countries adopted railway reforms. The reform strategy included vertical 
separation (infrastructure – services), horizontal separation (freight – passenger) and the 
opening to the railway services market to competition. The aim of  this book is to identify 
the effect of  the above reforms on the railway’s output. Regression analysis of  data 
from 27 European countries in the period 1995–2011 has shown positive influence of  
horizontal separation, whereas no clear effect could be identified in the case of  vertical 
separation. The effect of  opening the market to competition was different for Western 
and Eastern European countries: positive in the former and negative in the latter. The 
results therefore indicate that European railway reforms generate different results for 
Western and Eastern European countries

Ekonomicko-správní fakulta • ISBN 978-80-210-7141-4 •  
140 stran / pages • vázaná / hardback • 176 x 250 mm • 220 CZK  
leden 2015 / January 2015

Mgr. Michal�Černý (nar. 1987) – fyzik, 
doktorand oboru obecné otázky fyziky 
na Přírodovědecké fakultě MU. Na téže 
univerzitě působí i jako metodik Centra 
informačního vzdělávání. Je autorem 
stovek článků analyzujících různé aspekty 
moderních technologií. /Physicist, 
PhD candidate in General Physics at 
the Faculty of Science, MU. He works 
as a methodologist at the Centre of 
Information Education, Faculty of Arts, 
MU. He is the author of hundreds of 
papers analysing various aspects of 
modern technology.

Ing. Zdeněk�Tomeš, PhD. (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 railway 
transport issues.
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Národní�hospodářství

Jiří Blažek a kolektiv

Publikace seznamuje čtenáře s nejvýznamnějšími okruhy problémů týkajícími se 
národohospodářské teorie. V textu je zahrnuta problematika měření výkonnosti 
národního hospodářství, peněz, inflace, hospodářských cyklů, ekonomického 
růstu i měnového kurzu. Pozornost je věnována také roli státu v tržní ekono-
mice, vysvětlena je zejména fiskální a měnová hospodářská politika. Druhá část 
publikace se věnuje národohospodářskému vývoji v českých zemích od začátku 
19. století po dnešek. Do publikace přispěla řada odborníků, mimo jiné i Ing. Jan 
Kubíček, Ph.D., z České národní banky a prof. Ing. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, 
Ph.D., Ph.D., viceguvernér České národní banky.

National�economy. The publication introduces the reader to the most important 
issues of  the theory of  national economy. The text deals with problems of  measuring 
national output, with money, inflation, business cycles, economic growth as well as 
the exchange rate. Furthermore the textbook explains the role of  the state in market 
economy, especially with a view to fiscal and monetary policy. The second part of  
the book presents the national economic development of  the Czech lands since the 
beginning of  the 19th century till now. Many experts have contributed to the publication, 
such as Ing. Jan Kubíček, Ph.D. from the Czech National Bank, and prof. Ing. PhDr. Ing. 
Vladimír Tomšík, Ph.D., Ph.D., Vice-Governor of  the Czech National Bank and others.

Právnická fakulta • ISBN 978-80-210-6949-7 •  
224 stran / pages • brožovaná / paperback • 148 x 210 mm • 330 CZK

Politický�cyklus�a�fiskální�politika:�význam�jejich�vztahu�
pro�hospodářskou�politiku

Jitka Doležalová

Hlavním cílem výzkumu, který představuje tato kniha, je pomocí empirické ana-
lýzy ověřit, zda vlády členských zemí Evropské unie vytvářely v analyzovaných 
letech 1995–2008 politicko-rozpočtové cykly. Výzkum se dále zaměřuje na insti-
tucionální faktory, které mohou vznik politicko-rozpočtového cyklu podporovat. 
Jedná se o charakter voleb, termín jejich konání, tradici demokratického politic-
kého systému, ideologii vládnoucích politických stran a otevřenost demokracie. 
Výsledky výzkumu ukazují, že vznik politicko-rozpočtového cyklu je podmíněn 
především vládní ideologií. 

The� political� cycle� and� fiscal� policy:� impact� of� their� relation� on�
economic�policy.�The main objective of  the research presented in the book was 
to find out by means of  empirical analysis whether governments in the European 
Union member states were working in terms of  political-budget cycles in the analysed 
period of  1995–2008. The authors also pay attention to institutional factors which can 
contribute to the creation of  political-budget cycle: type of  parliamentary elections, the 
date of  elections, the tradition of  democratic political system, ideology and openness of  
democracy. The results show that the governments ideology constitutes the fundamental 
factor for the political-budget cycle. 

Ekonomicko-správní fakulta • ISBN 978-80-210-7142-1 •  
212 stran / pages • vázaná / hardback • 176 x 250 mm • 290 CZK  
leden 2015 / January 2015�

doc. Ing. Jiří�Blažek, CSc. (nar. 1947) 
– ekonom, vedoucí Katedry finančního 
práva a národního hospodářství 
Právnické fakulty MU. Dlouhodobě se 
zabývá otázkami ekonomické teorie, 
dějinami ekonomických teorií a dějinami 
národního hospodářství. / Graduate from 
the University of Economics in Prague, 
Head of the Department of Financial 
Law and Economics, Faculty of Law, 
MU. He specialises in economic theory, 
history of economic theories and national 
economic history.

Ing. Jitka�Doležalová, Ph.D. 
(nar. 1980) – ekonomka, odborná 
asistentka na Katedře ekonomie ESF 
MU. Z odborného hlediska se věnuje 
politickým a ekonomickým cyklům 
a jejich vzájemným souvislostem. / 
Economist; assistant professor at the 
Department of Economics, Faculty of 
Economics and Administration, MU. As 
a researcher she specialises in political 
and economic cycles and their mutual 
connections.
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Lidová�oděvní�kultura.�Příspěvky�k�ikonografii,�typologii�
a�metodologii

Alena Jeřábková

Lidový oděv představoval jeden z předních znaků charakteristiky regionu. Ne-
podléhal módním vlnám, utvářel se po staletí. Publikace doktorky Jeřábkové se 
zaměřuje na lidový oděv na Moravě, zvláště na Valašsku. Vychází z písemných 
a obrazových pramenů dochovaných od konce 18. století. Všímá si vývoje to-
hoto oděvu, typologie oděvních součástek a vnitřní diferenciace krojových typů, 
vzniklé různým sociálním postavením jejich nositelů a užitím k různým příleži-
tostem, jako byl pracovní proces, rodinné a výroční obřady a slavnosti. Publikace 
je souhrnem příspěvků, které již byly dříve vydány, a těch, které byly napsány 
speciálně pro tuto příležitost.

Traditional� clothing� culture.� Contributions� to� the� iconography,�
typology� and� methodology. Folk costume has represented one of  the main 
features of  regional characteristics. It did not reflect fashion trends, and was formed 
during centuries. The publication’s main focus is on traditional clothing in Moravia 
and particularly in the region of  Moravian Wallachia. It assesses written and pictorial 
sources of  the study of  folk costume in Moravia from the late 18th century onwards. 
It outlines the development of  traditional clothing and typology of  its parts, as well as 
inner differentiation of  the types of  folk costumes rooted in social status of  their wearers 
and their use on different occasions such as work, family and annual celebrations and 
festivals.

Filozofická fakulta • ISBN 978-80-210-6928-2 •  
271 stran / pages • brožovaná / paperback • 176 × 250 mm • 300 CZK

Obyčeje�a�zpěvy�lidu�moravského

Josef Čapka Drahlovský

K vydání připravil / 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

PhDr. Alena�Jeřábková (nar. 
1934) – etnografka. Orientuje se na 
ikonografii, typologii a komparatistiku 
lidového oděvu v Evropě. Díky 
svému knihovnickému vzdělání se 
zabývá i národopisnou bibliografií. 
/ Ethnographer; she specialises in 
iconography, typology and comparative 
studies of folk clothing in Europe. 
Thanks to her education as a librarian 
she engages herself also in ethnographic 
bibliography.

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. 
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A�Bibliography�of�Functional�Sentence�Perspective�
1956–2011

Martin Drápela (ed.)

This bibliography tracks the contributions by Czech and Slovak authors to the 
study of  information structure of  language. It includes mainly contributions ori-
ented towards the Firbasian (or Brno) approach, but it also covers the most 
important works by the Praguian group of  researchers who use the designation 
Topic-Focus Articulation, and also works by many other authors not adhering to 
the Firbasian approach explicitly. The bibliography lists more than a thousand 
items, many of  which were complemented by internet links to their electronic 
versions and other relevant information. The bibliography is introduced with an 
FSP study written by Professor Libuše Dušková, a foremost Czech Anglicist and 
researcher in the field of  Functional Sentence Perspective.

Bibliografie� funkční� větné� perspektivy� 1956–2011. Tato bibliografie je 
přehledem prací českých a slovenských badatelů v oblasti informační struktury jazyka. 
Obsahuje zejména práce tzv. firbasovského (brněnského) přístupu k této problematice, 
avšak zahrnuje i nejvýznamnější příspěvky z okruhu badatelů pražských, jejichž práce 
jsou známy pod názvem Topic-Focus Articulation, a dále pak i práce mnoha dalších autorů, 
kteří se však explicitně k firbasovskému přístupu nehlásí. Bibliografie čítá více než tisíc 
položek, z nichž mnohé jsou doplněny informacemi o přístupu k jejich elektronickým 
verzím a dalšími potřebnými údaji. Bibliografii uvádí samostatná studie o aktuálním 
členění prof. dr. Libuše Duškové, přední české anglistky a badatelky v oboru funkční 
větné perspektivy.

Nakladatelství MU / Filozofická fakulta • ISBN 978-80-210-7111-7 •  
198 stran / pages • brožovaná / paperback • 176 x 250 mm • 280 CZK

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 • 444 CZK

Mgr. Martin�Drápela, Ph.D. (nar. 
1973) – anglista, odborný asistent na 
Katedře anglistiky a amerikanistiky FF 
MU a koordinátor Centra pro komplexní 
inovaci studijních oborů téže fakulty. 
Dlouhodobě se zabývá informační 
strukturou jazyka a funkční větnou 
perspektivou. / Anglicist; assistant 
professor at the Department of English 
and American Studies, Faculty of Arts, 
MU and coordinator of the Centre 
for Degree Curricula Innovation. He 
specialises in the information structure 
of language and Functional Sentence 
Perspective.

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. 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. 
Throughout his entire professional career 
he had been loyal to the Department of 
English and American Studies, Faculty of 
Arts, MU.
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Mgr. Marie�Šedová (1952–2006) 
– filoložka. Vystudovala latinu, 
francouzštinu a italštinu na Filozofické 
fakultě MU. Od r. 1990 až do svého 
skonu v roce 2006 pracovala jako 
odborná asistentka dnešního Centra 
jazykového vzdělávání MU na Právnické 
fakultě. / Graduate from Latin, French, 
and Italian languages at the Faculty of 
Arts, MU; from 1990 till her passing 
away assistant professor of today’s 
Language Centre, Faculty of Law, MU.

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-maďar-
ských kulturních vztahů. V letech 
1994–1998 působil jako velvyslanec ČR 
v Maďarské republice. / Internationally 
renowned philologist, professor emeritus 
of Faculty of Arts, MU. 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.

Latina�pro�právníky

Marie Šedová

Přepracované a rozšířené vydání jedinečné učebnice latiny přináší výklad základní 
gramatiky a gramatických jevů, které se nejčastěji vyskytují v právnických textech 
a výrocích. Publikace obsahuje mnoho cvičení, v nichž jsou zařazeny převážně 
autentické právnické obraty a věty, které jsou rozšířeny o tzv. živá latinská slova. 
Další část učebnice je věnována výběru textů z pramenů římského práva, jako 
jsou např. Gaiovy Institutiones či Digesta, ale též z Codex iuris canonici jako obrazu 
současné „úřední latiny“. Třetí část uvádí abecední přehled právnických obratů, 
výroků a definic s překladem a výkladem. Pomocí četby latinských textů se tak 
budoucím právníkům otevírá jedna z cest k právnímu myšlení a k všelidským 
principům, na nichž uplynulá staletí nic nezměnila.

Latin�for�lawyers. Revised and expanded edition of  the textbook of  Latin, presenting 
basic grammar and grammatical phenomena that most currently occur in legal documents 
and statements. The publication contains many exercises consisting mainly of  authentic 
legal phrases and sentences. The following part of  the textbook presents a selection of  
texts from Roman language sources such as The Institutes of  Gaius or The Digest but also 
the Codex Iuris Canonici as an image of  today’s “administrative Latin”. The third part of  
the book consists of  an alphabetical list of  legal phrases, statements and definitions with 
translation and interpretation. By reading Latin texts the lawyers to be discover one of  
the paths to legal thinking and panhuman principles that had not changed in the course 
of  past centuries

Právnická fakulta • ISBN 978-80-210-6844-5 • 
378 stran / pages • brožovaná / paperback • 148 x 210 mm • 458 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 Ugrofinistická studia Josefa Dobrovského. 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
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Mgr. et Mgr. Michal�Przybylski 
(nar. 1981) – slavista, odborný asistent 
v Ústavu slavistiky FF MU. Orientuje 
se především na teorii a dějiny polské 
literatury a na slovinskou literaturu 
20. století. / Slavicist; assistant professor 
at the Department of Slavonic Studies, 
Faculty of Arts, MU. He specialises in 
the theory and history of Polish literature 
and 20th century Slovenian literature.

Mgr. Josef�Šaur (nar. 1981) – slavista, 
asistent v Ústavu slavistiky FF MU. 
Specializuje se na ruskou historiografii. / 
Slavicist; instructor at the Department of 
Slavonic Studies, Faculty of Arts, MU. He 
specialises in Russian historiography.

prof. PhDr. Ivan�Dorovský, DrSc. 
(nar. 1935) – balkanolog, slavista 
a komparatista makedonského původu, 
emeritní profesor Masarykovy univerzity. 
Jeho poslední bibliografie čítá 2240 po-
ložek a obsahuje jak práce vědecké, tak 
i publicistické a umělecké. / Balkanist, 
slavicist and comparatist of Macedonian 
origin, professor emeritus at Masaryk 
University. His most recent bibliography 
contains 2 240 items and includes 
scientific papers as well as publicist and 
artistic essays. 

Podoby�a�proměny�města�ve�slovanských�a�vybraných�
neslovanských�kulturách,�literaturách�a�jazycích

Michal Przybylski – Josef Šaur a kolektiv

Publikace je výsledkem výzkumu mladého kolektivu pracovníků a studentů 
Ústavu slavistiky Filozofické fakulty MU. Jednotlivé kapitoly knihy přinášejí dílčí 
studie o široce pojaté problematice města ve všech třech parciálních zónách slo-
vanského areálu – východoslovanské, západoslovanské (středoevropské) a jiho-
slovanské (balkánsko-slovanské) – s částečným, ale opodstatněným přesahem 
do neslovanského prostředí Balkánu. Zájmová diverzita zkušených i začínajících 
badatelů rozhodla o tom, že bádání bylo vedeno primárně formou jednotlivých 
sond do oblasti jazykovědy, lingvodidaktiky, literární vědy, historie i religionistiky. 

Shapes�and�metamorphoses�of�the�city�in�Slavic�and�selected�non-
slavic� cultures,� literature� and� languages. The publication is the result of  
research by a young collective – professional staff  and students – from the Department 
of  Slavonic Studies at the Faculty of  Arts, Masaryk University. Its component chapters 
provide studies on the broadly-defined topic of  the concept of  the city in all three zones 
of  the Slavic territory – East-Slavic, West-Slavic (Central European), and South Slavic 
(Balkan-Slavic) – with some (justified) carryover into the non-Slavic Balkan environment. 
Diversity of  interests of  experienced researchers and their young colleagues determine 
the approach: individual surveys into linguistics, language teaching theory, history, 
religious studies, and literary science

Filozofická fakulta • ISBN 978-80-210-6569-7 •  
164 stran / pages • brožovaná / paperback • 148 × 210 mm • 120 CZK

S�domovem�v�srdci

Ivan Dorovský

„Byl jsem jedním z tisíců dětí evakuovaných v rámci první a největší emigrační 
vlny, kterou vyvolala Řecká občanská válka (1946–1949). Tomuto tématu věnuji 
úvodní text své vzpomínkové knihy, která se skládá ze tří částí. Ve druhé části 
si připomínám jednotlivé události dětství, především příběhy z těžkých a strasti-
plných válečných let, jež jsem jako malý chlapec prožil. Třetí část mé knihy po-
pisuje, jak jsem opustil rodnou vesnici a vydal se do bezpečí, které jsem nako-
nec stejně jako stovky dalších dětí nalezl v tehdejší Československé republice. 
Později jsem tam také založil rodinu, a Československo se mi tak stalo druhým  
domovem.“ 

Home�in�the�hearth. “I was one of  the thousands of  children evacuated within the 
first and the biggest emigration wave caused by the three year Civil War in Greece (1946–
1949). I pay attention to this topic in the first essay collected in my book of  memories, 
consisting of  three parts. The second part of  my memories  relates several specific 
episodes from my childhood, mostly stories from harsh times full of  hardship and war 
horrors that I experienced as a little boy. The third part of  my describes what happened  
when I left my native village for a safe place that I found together with hundreds of  other 
children in the then Czechoslovak Republic. Later on, I founded  my family there and 
thus Czechoslovakia (Czech Republic) has become my second homeland.”

Filozofická fakulta • ISBN 978-80-210-6867-4 •  
215 stran / pages • brožovaná / paperback • 160 × 230 mm • 250 CZK
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Vlastní�jména�vlakových�spojů�(porejonyma)�na�území�
ČR�v�letech�1993–2013

Michaela Ficnarová

Tematicky neobvyklá, komplexně pojatá publikace potěší nejen znalce v oboru 
onomastiky, ale i fanoušky železniční dopravy. Těm všem se poprvé do rukou 
dostává podrobná lingvistická analýza názvů 357 vlakových spojů, které křižo-
valy území České republiky od jejího vzniku až po současnost. Jádrem knihy je 
rozsáhlý slovník porejonym, v němž jsou formou přehledných tabulek u každého 
spoje uvedeny i mimojazykové skutečnosti, jako je kategorie vlaku, jeho číselné 
označení, výchozí a cílová stanice, trasa a doba provozu. V závěru jsou připojeny 
užitečné grafy a mapy.

Proper� names� of� train� lines� in� the� Czech� Republic� 1993–2013. 
Unusual in its theme, this comprehensive publication should please not only experts in 
onomastics but also fans of  rail transport. For the first time they can discover detailed 
linguistic analysis of  the names of  357 trains that have crossed the Czech Republic since 
its constitution till now. The core of  the book consists in an extensive dictionary of  
proper names of  train lines where each train connection is accompanied with a table of  
extra-linguistic factors such as the train category, its number, departure and destination, 
route and time of  operation. Helpful charts and maps are provided at the end.

Nakladatelství MU / Filozofická fakulta • ISBN 978-80-210-6337-2 •  
262 stran / pages • brožovaná / paperback • 297 × 210 mm • 300 CZK

Základní�kurz�latiny�I

Jana Mikulová

Učebnice je určena začátečníkům, kteří mají zájem o studium latiny. Je rozdě-
lena do 24 lekcí. Každá lekce obsahuje výklad gramatiky, slovní zásobu, cvičení 
a od 7. lekce dále i krátký upravený text. Součástí gramatických výkladů jsou 
praktické postupy a návody pro překlad. Kniha obsahuje množství cvičení, která 
jsou zaměřena nejen na zvládnutí základních tvarů, ale i na pochopení souvis-
lostí a gramatického systému latiny. K jednotlivým lekcím je k dispozici rovněž  
e-learningová cvičebnice s klíčem, přístupná on-line, která umožňuje samostatné 
procvičování vybraných jevů.

Basic� course� in� Latin� I. The textbook is designated for beginners. It is divided 
into 24 units, each of  them containing explanation of  grammar rules, vocabulary, 
exercises, and (from unit 7 onward) a short adapted passage in Latin. The grammar 
explanation includes practical guidelines for translation. Exercises focus on practising 
Latin morphology, and also on understanding relations between morphological forms 
and the system of  Latin grammar. An accompanying e-learning workbook with a key is 
available on-line.

Nakladatelství MU / Filozofická fakulta • ISBN 978-80-210-7039-4 •  
402 stran / pages • brožovaná / paperback • 165 × 235 mm • 320 CZK

Mgr. Michaela�Švábová,�roz. 
Ficnarová (nar. 1986) – bohemistka, 
doktorandka Ústavu českého jazyka 
Filozofické fakulty MU. Specializuje se 
na lexikologii, zvláště na onomastiku. 
/ Bohemist, PhD candidate at the 
Department of Czech Language, Faculty 
of Arts, MU. She specialises in lexicology, 
especially onomastics. 

Mgr. Jana�Mikulová, Ph.D. (nar. 
1978) – filoložka, odborná asistentka 
Ústavu klasických studií Filozofické 
fakulty MU. Orientuje se na morfologii 
latinských sloves a na pozdní a lidovou 
latinu. / Philologist; assistant professor 
at the Department of Classical Studies, 
Faculty of Arts, MU. She specialises in 
morphology of Latin verbs and late and 
vulgar Latin. 



S. Wollman
SLOVANSKÉ LITERATURY 
VE STŘEDNÍ EVROPĚ
236 stran / pages
brožovaná / paperback        300 CZK

L. Waschková Císařová
ČESKÝ LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ TISK
MEZI LETY 1989 A 2009
340 stran / pages
brožovaná / paperback        301 CZK

L. Fasora, J. Hanuš
MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ.
PŘÍBĚH VZDĚLÁNÍ A VĚDY VE
STŘEDNÍ EVROPĚ
271 stran / pages
vázaná / hardback                 390 CZK

I. Mrázek
DRAHÉ KAMENY STAROVĚKÝCH 
CIVILIZACÍ
382 stran / pages
vázaná / hardback                680 CZK

I. Pospíšil
K TEORII RUSKÉ LITERATURY 
A JEJÍM SOUVISLOSTEM
271 stran / pages
brožovaná / paperback        280 CZK

J. Macek 
POZNÁMKY KE STUDIÍM NOVÝCH
MÉDIÍ
200 stran / pages
brožovaná / paperback        205 CZK
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R. Večerka
SLOVNÍK ČESKÝCH JAZYKOVĚDCŮ 
V OBORU BOHEMISTIKY 
A SLAVISTIKY
341 stran / pages
brožovaná / paperback        350 CZK

K. Bicanová
FROM RHETORIC TO AESTHETICS
154 stran / pages
brožovaná / paperback        145 CZK

A. Přichystal
LITHIC RAW MATERIALS 
IN PREHISTORIC TIMES 
OF EASTERN CENTRAL EUROPE
351 stran / pages
vázaná / hardback                 880 CZK

J. Veltruský
AN APPROACH TO THE SEMIOTICS
OF THEATRE
229 stran / pages
brožovaná / paperback        250 CZK

N. Kudrnáčová
CAUSED MOTION: SECONDARY
AGENT CONSTRUCTIONS
147 stran / pages
brožovaná / paperback        120 CZK

R. Jeřábek
BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK EVROPSKÉ
ETNOLOGIE
206 stran / pages
brožovaná / paperback        300 CZK

M. Pavlásek, J. Nosková (eds.)
KDYŽ VÝZKUM, TAK KVALITATIVNÍ.
SERPENTINAMI BÁDÁNÍ V TERÉNU
152 stran / pages
brožovaná / paperback        250 CZK

M. M. Kaylor (ed.)
THE COLLECTED WORKS &
COMMISSIONED BIOGRAPHY 
OF EDWARD PERRY WARREN. Vol. I
738 stran / pages
vázaná / hardback              1000 CZK

M. M. Kaylor (ed.)
THE COLLECTED WORKS &
COMMISSIONED BIOGRAPHY 
OF EDWARD PERRY WARREN. Vol. II
764 stran / pages
vázaná / hardback              1000 CZK

V. Havlík
MĚSTA JAKO PARTNER V PROCESU
VLÁDNUTÍ. PŘÍPAD ČESKÝCH A
NĚMECKÝCH MĚST
167 stran / pages
brožovaná / paperback        242 CZK

V. Hloušek a kol. 
PRESIDENTS ABOVE PARTIES? 
311 stran / pages
brožovaná / paperback        565 CZK

M. Havlíčková
BERUFSTHEATER IN BRÜNN 
1668–1733
181 stran / pages
brožovaná / paperback        250 CZK

Š. Havlíčková Kysová
HASTÁBHINAJA. GESTA RUKOU V
TRADIČNÍM DIVADELNÍM UMĚNÍ
INDIE
236 stran / pages
brožovaná / paperback        300 CZK

P. Nepustil
BEZ LÉČBY TO JDE. PROCES PŘE-
STÁVÁNÍ S PERVITINEM BEZ OD-
BORNÉ POMOCI
118 stran / pages
brožovaná / paperback        225 CZK
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V. Blažek
TOCHARIAN STUDIES. WORKS 1.
225 stran / pages
brožovaná / paperback        282 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

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

R. Pelánek
MODELOVÁNÍ A SIMULACE
KOMPLEXNÍCH SYSTÉMŮ. 
JAK LÉPE POROZUMĚT SVĚTU
236 stran / pages
brožovaná / paperback        349 CZK
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O. Lomová, Z. Černá (eds.)
HLEDÁNÍ HARMONIE. 
STUDIE Z ČÍNSKÉ KULTURY
203 stran / pages
brožovaná / paperback        297 CZK

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

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

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

M. Jahoda, P. F. Lazarsfeld, H. Zeisel
MARIENTHAL. SOCIOGRAFIE 
KOMUNITY NEZAMĚSTNANÝCH
182 stran / pages
brožovaná / paperback        287 CZK

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

J. Hlušička
BOHDAN LACINA
284 stran / pages
vázaná / hardback 1 890 CZK

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

P. Drábek
FLETCHERIAN DRAMATIC
ACHIEVEMENT: A STUDY 
IN THE MATURE PLAYS 
OF JOHN FLETCHER (1579–1625)
216 stran / pages
brožovaná / paperback        135 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
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D. Sehnálek
KOMENTÁŘ K VYBRANÉ
JUDIKATUŘE SOUDNÍHO DVORA EU
209 stran  / pages
brožovaná  / paperback       242 CZK

M. Kolka, M. Večeřa, I. Pavlíčková
PÍŠEME SEMINÁRNÍ A DIPLOMOVÉ
PRÁCE NA POČÍTAČI
297 stran / pages
brožovaná  / paperback       147 CZK

J. Jurníková a kol.
SPRÁVNÍ PRÁVO. ZVLÁŠTNÍ ČÁST.
STUDIJNÍ TEXT PRO BAKALÁŘE
280  stran   /pages
brožovaná  / paperback      350 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. Týč
MEZINÁRODNÍ, ČESKÉ A UNIJNÍ
PRÁVO MEZINÁRODNÍCH SMLUV
172 stran / pages
brožovaná  / paperback       340 CZK

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

V. Týč
ÚVOD DO MEZINÁRODNÍHO 
A EVROPSKÉHO PRÁVA
99 stran  / pages
brožovaná  / paperback       230 CZK

M. Selucká, J. Fiala, A. Kliková
BYT V SOUKROMÉM A VEŘEJNÉM
PRÁVU
136  stran  / pages
brožovaná  / paperback       126 CZK             

J. Kroupa, P. Molek, K. Šimáčková,
L. Vyhnánek
MEDIÁLNÍ PRÁVO
248  stran  / pages
brožovaná  / paperback       173 CZK

M. Fryšták, Z. Krejčí
POSTAVENÍ ZNALCE V TRESTNÍM
ŘÍZENÍ
167  stran  / pages
brožovaná  / paperback         94 CZK

M. Večeřa a kol.
ZÁKLADY TEORIE PRÁVA
106  stran  / pages
brožovaná  / paperback       323 CZK
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E. Drozdová et al.
HOŠTICE I ZA HANOU. VÝSLEDKY
ANTROPOLOGICKÉ ANALÝZY
POHŘEBIŠTĚ LIDU KULTURY
ZVONCOVITÝCH POHÁRŮ
218 stran / pages
vázaná / hardback 423  CZK

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

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

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

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

www.munipress.muni.cz
namu@press.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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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

M. Kvizda a kol.
MODELY A METODY REGULACE
KONKURENČNÍHO PROSTŘEDÍ NA
TRHU ŽELEZNIČNÍCH DOPRAVNÍCH
SLUŽEB
243 stran / pages
vázaná / hardback 350 CZK          

K. Brücknerová
SKICI ZE SOUČASNÉ ESTETICKÉ
VÝCHOVY
192 stran / pages
brožovaná / paperback 230 CZK

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

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

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

L. Macholán
STRUČNÝ VÝKLAD MOTÝLÍCH JMEN
ANTICKÉHO PŮVODU.
ENTOMOLOGICKÁ ETYMOLOGIE
e-book pdf                                120 CZK
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dOtIsk úspěšné učebnIce genetIky /  
reprInt Of the czech edItIOn Of prIncIples Of genetIcs 

dOtIsk úspěšné učebnIce genetIky /  
reprInt Of the czech edItIOn Of prIncIples Of genetIcs

Genetika

Peter D. Snustad – Michael J. Simmons

Genetika jako věda prochází v posledních letech radikálním vývojem a stává 
se středobodem technologické revoluce, která ovlivňuje zemědělství, medicínu 
i společnost. Na základní úrovni se genetika stala klíčovou vědou – někteří by 
řekli jedinou klíčovou vědou – celé biologie. Cílem nového vydání učebnice je 
tudíž poskytnout studentům srozumitelný a aktuální úvod do této významné 
vědy v celé její dnešní šíři. Didakticky propracovaná učebnice vyváženě pokrývá 
všechny oblasti genetiky – od obecné přes molekulární, vývojovou, evoluční až 
po populační – a také aplikace molekulární genetiky, genomiku a další. České vy-
dání navíc obsahuje nový překlad Mendelovy objevné práce z roku 1866 Pokusy 
s hybridy rostlin.

Principles� of� genetics. The science of  genetics has recently undergone radical 
developments and has become the centrepiece of  a technological revolution that affects 
agriculture, medicine and society. At a basic level, genetics has become a key science 
– some would say the only key science – of  biology. The aim of  the new edition of  
the textbook is to provide students with a comprehensible and up-to-date introduction 
to this important science. Offering a highly elaborated didactic structure, the textbook 
evenly covers all areas of  genetics – from general genetics to molecular, developmental, 
evolutionary to population genetics – as well as applications of  molecular genetics, 
genomics, and more. The Czech edition contains a new translation of  Mendel‘s ground-
breaking work from 1866 Experiments on plant hybridization.

Nakladatelství MU •  ISBN 978-80-210-4852-2 •  
894 stran / pages • vázaná / hardback • 240 × 280 mm • 1 895 CZK

 

prof. Peter�D.�Snustad, PhD. – 
americký genetik, profesor na katedře 
biologie rostlin University of Minnesota, 
Twin Cities. Téměř půl století vede různé 
kurzy od obecné biologie po pokročilou 
biochemickou genetiku. / US geneticist, 
professor at the Department of Biological 
Sciences, University of Minnesota, 
Twin Cities. He has been teaching 
diverse courses from general biology 
to advanced biochemical genetics for 
almost half a century. 

prof.�Michael�J.�Simmons, PhD. – 
americký genetik, profesor na katedře 
genetiky, buněčné biologie a vývoje na 
University of Minnesota, Twin Cities. 
Jako vědec se soustředil především 
na výzkum genomu Drosophilia 
melanogaster. / US geneticist, professor 
at the Department of Biological Sciences, 
University of Minnesota, Twin Cities. 
As a researcher he specialises mainly in 
Drosophilia melanogaster genome. 

Mendelův�odkaz. V roce 2015 
uplyne 150 let od doby, kdy Gre-
gor Johann Mendel přednesl 
výsledky své práce na zasedání 
Přírodovědného spolku v Brně. 
V roce 1866 pak Mendel své zá-
věry publikoval pod názvem Ver-
suche über Pflanzenhybriden (Pokusy 
s hybridy rostlin). Na základě této 
práce je považován za otce gene-
tiky.  

Mendel’s� legacy.� In 2015 we 
will commemorate 150 years since 
Gregor Johann Mendel presented 
his major outcomes at the meeting 
of  the Natural Science Society in 
Brno. In 1866 Mendel published his 
lecture, Versuche über Pflanzenhybriden 
(Experiments on Plant Hybrids), 
a work that was to establish him as 
the father of  genetics. 
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geologie / geology

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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lékařství / medIcIne lékařství / medIcIne

Anatomie�dýchacího,�kardiovaskulárního,�lymfatického�
a�nervového�systému�pro�fyzioterapeuty

Marek Joukal – Lenka Vargová

Předložený text volně navazuje na skripta Anatomie pohybového systému pro fyzio-
terapeuty. Tento díl si klade za cíl studentům fyzioterapie popsat anatomické struk-
tury dýchacího systému, systému kardiovaskulárního, lymfatického a nervové 
soustavy. Snahou autorů bylo napsat učební text tak, aby nezahrnoval zbytečné 
informace navíc, ale zároveň aby bylo v něm obsaženo vše, co bude fyzioterapeut 
do praxe potřebovat. 

Anatomy� of� human� respiratory,� cardiovascular,� lymphatic� and�
nervous�systems�for�physiotherapists.�The textbook is a sequel to the first 
anatomy textbook called Anatomy of  human locomotor system for physiotherapists. The second 
volume describes the anatomy of  the respiratory system, cardiovascular system, lymphatic 
and nervous systems for physiotherapy students . The authors aimed to write a textbook 
without unnecessary detailed information, but still containing all information relevant for 
physiotherapist practice.

Lékařská fakulta • ISBN 978-80-210-6779-0 •  
101 stran / pages • brožovaná / paperback • 210 x 297 mm •�185 CZK

Základy�lékařské�chemie�a�biochemie

Josef Tomandl a kolektiv

Učební text shrnuje vybrané poznatky ze základů chemie a biochemie. Výběr 
a výklad je koncipován s ohledem na základní procesy a přeměny sloučenin 
probíhající v lidském organismu. Znalost uváděných faktů a zákonitostí je ne-
zbytným předpokladem pro porozumění metabolickým procesům na buněčné 
a meziorgánové úrovni; důležitá je rovněž z hlediska pochopení mnohých dějů 
a zákonitostí v souvisejících oblastech, jako je fyziologie a patofyziologie člověka, 
farmakologie, klinická biochemie a další. Učební text je doporučen jako výchozí 
zdroj informací pro samostudium a pro rychlé oživení poznatků, které se týkají 
řady dějů probíhajících na molekulární úrovni v lidském těle.

Fundamentals�of�medicinal�chemistry�and�biochemistry. The textbook 
summarizes selected basic findings from chemistry and biochemistry. Their selection 
and explanation is organised with regard to fundamental processes and chemical 
transformations occurring in the human body. The knowledge of  the presented facts and 
principles is crucial for the understanding of  metabolic processes on cellular and inter-
organ level. It is also important for comprehension of  many phenomena and laws in 
related domains such as human physiology and pathophysiology, pharmacology, clinical 
biochemistry, etc. The textbook can be used as a primary resource for both self-study and 
rapid review of  knowledge concerning diverse processes occurring in the human body 
on molecular level.

Lékařská fakulta • ISBN 978-80-210-6973-2 •  
212 stran / pages • brožovaná / paperback • 210 x 297 mm • 335 CZK 

MUDr. Marek�Joukal (nar. 1987) – 
asistent v Anatomickém ústavu Lékařské 
fakulty MU a doktorand v programu 
anatomie, histologie a embryologie 
tamtéž. / Instructor at the Department of 
Anatomy, Faculty of Medicine, MU and 
PhD candidate in Anatomy, Histology 
and Embryology program. 

MUDr. Lenka�Vargová, Ph.D. 
(nar. 1960) – odborná asistentka 
v Anatomickém ústavu Lékařské 
fakulty MU. Věnuje se též antropologii 
a paleopatologii. / Assistant professor at 
the Department of Anatomy, Faculty of 
Medicine, MU. Besides she also engages 
in anthropology and paleopathology.

doc. RNDr. Josef�Tomandl, Ph.D. 
(nar. 1964) – zástupce přednosty 
Biochemického ústavu Lékařské fakulty 
MU a docent na Klinice dětské onkologie 
FN Brno. Pracuje též ve Výzkumné 
skupině Metabolomika v institutu 
CEITEC. / Vice-head of the Department 
of Biochemistry, Faculty of Medicine, 
MU and associate professor at the 
Department of Pediatric Oncology, 
Faculty Hospital Brno. He also works in 
the Research group Metabolomics in the 
Central-European Technology Institute.



Kvalita (ve) vzdělávání: 
obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky
Tomáš Janík et al.

Kniha představuje koncepci obsahově zaměřeného přístupu ke zkoumání a zlepšování výuky. Oproti 
stávajícím přístupům důsledněji realizuje obrat k obsahové dimenzi učebních procesů, jejichž poznání je 
základem didaktiky. Didaktika řeší otázku, jak účinně vyučovat a učit se tomu, co je kulturně hodnotné 
a osobně smysluplné. Odtud vyplývá důraz na vzdělávací obsah, který však není chápán jako statický 
soubor pamětních položek, ale jako celkový vzdělávací potenciál oborů, s nimiž se žáci ve výuce setkávají. 
Programově je kniha vřazena pod zastřešující slogan kvalita (ve) vzdělávání. Kvalita je zde chápána 
dynamicky – s ohledem na to, jak učitel připravuje, realizuje a vyhodnocuje výuku. Ohled na kvalitu – 
jakožto rozlišování mezi profesionálně lepším a profesionálně horším postupem – je provázen zvažováním 
a zdůvodňováním alternativ. S cílem nabídnout učitelům jakožto refl ektivním praktikům metodický postup 
umožňující zlepšovat výuku na základě její refl exe je v knize představena metodika rozvíjející hospitace 
a metodiky AAA (anotování, analyzování a alterování výukových situací). 

Zaměření: pedagogika  ISBN 978-80-210-6349-5  Počet stran: 434  Vazba: vázaná
Formát: 176 x 250 mm  Prodejní cena: 499 Kč

Retrográdní slovník místních jmen Moravy a Slezska
Rudolf Šrámek

Retrográdní slovník toponym na Moravě a ve Slezsku se vytvářel již od šedesátých 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 
umožňuje snadné vyhledání požadovaných údajů.

Zaměření: český jazyk  ISBN 978-80-210-6298-6  Počet stran: 222  Vazba: brožovaná
Formát: 170 x 240 mm  Cena: 244 Kč

Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků 
s těžkým postižením na základní škole speciální
Hana Ošlejšková  Marie Vítková et al.

V publikaci je zaměřena pozornost na edukaci žáků s těžkým postižením a širší souvislosti jejich vzdělávání. 
Odborná publikace je členěná do pěti tematických celků a osmnácti kapitol se zpracovanými tématy: 
teoretická východiska se zaměřením na participaci člověka s postižením ve společnosti, prostředky ucelené 
rehabilitace a psychologické a psychohygienické otázky vzdělávání žáků se zdravotním postižením z pohledu 
inkluze, legislativní rámec a klinický obraz nemocí. Dva stěžejní okruhy se zabývají charakteristikou žáků se 
zdravotním postižením, podmínkami a strategiemi jejich vzdělávání.

Zaměření: speciální pedagogika  ISBN 978-80-210-6673-1  Počet stran: 310  Vazba: brožovaná
Formát: 148 x 210 mm  Prodejní cena: 149 Kč

Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku 
a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
ve škole hlavního vzdělávacího proudu
Miroslava Bartoňová  Marie Vítková et al.

Odborná publikace obsahuje tematické okruhy: inkluzivní vzdělávání u nás a v zahraničí; obraz klinických 
nemocí; charakteristika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – v obecné rovině, se zřetelem na 
různé druhy postižení; problematika strategií ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
v inkluzivním vyučování.

Zaměření: speciální pedagogika  ISBN 978-80-210-6678-6  Počet stran: 279  Vazba: brožovaná
Formát: 148 x 210 mm  Prodejní cena: 139 Kč

Nové tituly Pedagogické fakulty MU
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Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů PdF MU  Úsek edičních činností  Poříčí 31a  603 00 Brno
tel.: 549 49 4309, 549 49 7991  e-mail: edicni@ped.muni.cz
možnost objednat publikace v Obchodním centru MU  www: http://is.muni.cz/obchod/knihy/ped/
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doc. JUDr. Mgr. Martin�Škop, Ph.D. 
(nar. 1977) – právník, proděkan 
Právnické fakulty MU. Specializuje se 
na teorii práva, dějiny právního myšlení 
a mediální právo. / Lawyer, Vice-Dean of 
the Faculty of Law, MU. He specialises 
in the theory of law, history of legal 
thinking and media law. 

doc. JUDr. Vojtěch�Šimíček, Ph.D. 
(nar. 1969) – právník, od června 2014 
soudce Ústavního soudu ČR. Přednáší 
na Katedře ústavního práva a politologie 
Právnické fakulty MU. / Lawyer; judge 
of the Constitutional Court of the Czech 
Republic since June 2014. He teaches at 
the Department of Constitutional Law 
and Political Science, Faculty of Law, 
MU.

Právo�a�vášeň.�Jazyk,�příběh,�interpretace

Martin Škop

Kniha nahlíží na právo trochu jinak než obvyklými právně-filozofickými meto-
dami. Zkoumá právo jako prostředí, v němž se střetávají lidské vášně a jež je zalo-
ženo na kontrole těchto vášní. Právo proto nemůžeme chápat čistě jako nástroj, 
ale jako systém, jehož prvky lze interpretovat různými způsoby. Je v nich třeba 
zohlednit, jak právo působí, jak ovlivňuje či jak přesvědčuje své adresáty. Největší 
část publikace je proto věnována alternativním přístupům k popisu a interpre-
taci práva. Při popisu jeho vztahu k umění (literatuře nebo filmu) se projevují 
zvláštnosti práva a vyvstávají i neobvyklé možnosti jeho interpretace. Zapojením 
umění do právní teorie získáme nejen odlišný – často kritický a inspirativní – po-
hled na právo, ale také nové metody, jak s ním zacházet.

Law� and� passion.� Language,� narrative,� interpretation. The book 
approaches law from a rather unusual perspective of  alternative methods. It examines 
the law as an environment in which human passions collide. It is an environment based 
on the control of  these passions. Law therefore cannot be understood just as a tool but as 
a system whose elements can be interpreted in different ways. In classical jurisprudence 
these methods are not usual and well established. In these approaches it is significant how 
the law operates, how it affects or convinces his addressees. Therefore the largest part 
of  the book takes up rather alternative approaches to how to describe and interpret law. 
When describing the relationship between art and law (literature or film) peculiarities of  
law are manifested, and  unusual possibilities of  legal interpretation appear. Involvement 
in the arts gives jurisprudence a different picture of  the law: this picture is often critical 
and inspiring. Through employing these methods lawyers can reach new ways of  how to 
handle law.

Právnická fakulta • ISBN 978-80-210-5464-6 •  
205 stran / pages • brožovaná / paperback • 148 x 210 mm • 237 CZK

Právo�na�vzdělání�

Vojtěch Šimíček (ed.)

Sborník obsahuje texty věnované velmi širokému spektru otázek práva na vzdě-
lání. Čtenář se může seznámit např. s problematikou přijímání do mateřských 
škol, rovného přístupu ke vzdělání na základních školách, vysokoškolské samo-
správy, postavení soukromých vysokých škol, akreditačního řízení, svobody stu-
dia v rámci Evropské unie a také obtížného hledání rovnováhy mezi svobodou 
projevu a veřejným vzděláváním v USA. Autory jednotlivých příspěvků jsou 
renomovaní akademici, praktikující advokáti, soudci a zaměstnanci Veřejného 
ochránce práv. Sborník je určen nejen právníkům, ale všem odborníkům, kteří se 
zajímají o téma vzdělání, tedy pedagogům, sociologům, politologům či ekonomům.

Right�to�education.�This anthology contains articles focused on a wide range of  
issues related to the right to education. Among the topics presented are kindergarten 
enrolment, equal access to primary school education, university autonomy, the status 
of  private universities, accreditation procedure, freedom of  study within the European 
Union and also the difficult search for  balance between freedom of  speech and public 
education in the USA. The individual articles were written by renowned scholars, practi-
cing lawyers, judges and members of  the Ombudsman’s staff. The anthology targets both 
readers with an interest in legal issues as well as those with a focus on education such as 
teachers, sociologists, political scientists and economists.

Fakulta sociálních studií • ISBN 978-80-210-6950-3 •  
203 stran / pages • brožovaná / paperback • 148 × 210 mm • 291 CZK
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Římské�právo�pro�bakaláře

Renata Veselá a kolektiv

Publikace byla vytvořena pro usnadnění výuky předmětu Římské právo věcné a ob-
ligační v bakalářském studijním programu Právnické fakulty MU. Jedná se už 
o 3. dotisk úspěšného titulu. Text se neomezuje pouze na právo věcné a ob-
ligační, ale zahrnuje i související otázky, bez nichž by student nemohl materii 
obsáhnout. Přináší tedy také stručný výklad vývoje římského státu a práva, práva 
osob a právního úkonu. Jádro publikace tvoří deskripce věcných práv a obli-
gací v římském právu a nástin římského práva dědického. Pro snadnější orientaci 
v problematice autoři doplnili text grafickými přílohami. 

Roman� law� for�bachelors. The aim of  the textbook is to facilitate learning in 
the course “The Roman Law (inra inre, obligationes)” in the bachelor program of  the 
Faculty of  Law, Masaryk University. The presented volume is already a third reprint of  
a very successful title. The textbook deals with in rem jurisdiction and law of  obligations 
as well as with related issues necessary for the understanding of  the field. Thus the book 
provides a brief  explanation of  the development of  Roman law and justice, the rights 
of  individuals and legal action. The core of  the publication consists of  descriptions 
of  in rem jurisdiction and law of  obligations in Roman law and the outline of  Roman 
inheritance law.  In order to achieve better orientation in the text, it is complemented with  
graphic appendices. 

Právnická fakulta • ISBN 978-80-210-5002-0 • 
188 stran / pages • brožovaná / paperback • 148 x 210 mm • 255 CZK

Vybrané�kapitoly�z�mezinárodního�práva�soukromého

Naděžda Rozehnalová – Jiří Valdhans

Publikace představuje výukovou oporu pro studenty specializovaných bakalář-
ských oborů. Jejím cílem není podat komplexní a podrobný výklad mezinárod-
ního práva soukromého, spíše cílí na základní uchopení řešení právního režimu 
soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem. Výklad se snaží jednak na-
stínit pluralitu pramenů a vysvětlit způsob řešení konfliktů mezi jednotlivými 
rovinami pramenů, jednak uvést základní mechanismy fungování této právní dis-
ciplíny a její metody (kolizní a přímá). Vedle toho podrobněji rozebírá kolizní 
problematiku smluvních a mimosmluvních závazkových vztahů. Opomenuty 
nezůstaly některé vybrané otázky jako např. kolizní problematika věcných práv, 
právních úkonů či postavení soukromých subjektů a státu.

Selected� chapters� from� private� international� law. The publication is 
a learning support for students of  specialized Bachelor programs. It is not meant to 
provide a comprehensive and detailed explanation of  international private law, but rather 
to explain the basics of  private law relations with an international element. It aims to 
outline the plurality of  sources as well as conflicts among them and to present basics of  
this legal discipline and its methods (Choice of  law and Proper law). Besides, it analyses 
in detail the issue of  the choice of  law in case of  the contractual or non-contractual 
obligations. The choice of  law regarding to the rights in rem, legal actions or the position 
of  private entities and states are also taken into consideration. 

Právnická fakulta • ISBN 978-80-210-6758-5 •  
115 stran / pages • e-kniha / e-book • 88 CZK

JUDr. Renata�Veselá, Ph.D. (nar. 
1959) – právnička, odborná asistentka 
Katedry dějin státu a práva PrF MU. 
Zabývá se římským právem, zvláště 
právem rodinným, a dějinami římského 
státu. / Lawyer, assistant professor at 
the Department of the History of the 
State and Law, Faculty of Law, MU. She 
specialises in Roman family law and in 
the history of Roman state. 

prof. JUDr. Naděžda�Rozehnalová, 
CSc. (nar. 1955) – právnička, děkanka 
Právnické fakulty MU. Specializuje 
se na mezinárodní právo soukromé, 
mezinárodní obchodní právo 
a mezinárodní rozhodčí řízení. / Teacher, 
lawyer, Dean of the Faculty of Law, MU. 
She specialises in international private 
law, international commercial law and 
international arbitration.

JUDr. Jiří�Valdhans, Ph.D. (nar. 1979) 
– právník, proděkan pro zahraniční 
a vnější vztahy Právnické fakulty MU. 
Specializuje se na mezinárodní právo 
soukromé a na právo mezinárodního 
obchodu. / Teacher, lawyer, Vice-Dean 
for foreign and external affairs of the 
Faculty of Law, MU. He specialises 
in international private law and 
international commercial law. 
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prof. PhDr. Petr�Mareš, CSc. (nar. 
1947) – sociolog, působí na FSS 
MU. Orientuje se na problematiku 
kvantitativního výzkumu reprodukce 
a integrace společnosti a na sociologii 
nerovnosti a chudoby. / Sociologist; he 
teaches at the FSS MU. He specialises 
in the qualitative research of social 
reproduction and integration as well as in 
the sociology of inequality and poverty.

prof. PhDr. Ladislav�Rabušic, 
CSc. (nar. 1954) – sociolog, vedoucí 
Ústavu populačních studií na FSS MU. 
Specializuje se na metody výzkumu 
v sociologii a na stárnutí a hodnotové 
proměny společnosti. / Sociologist; Head 
of the Office for Population Studies, FSS 
MU. He focuses on research methods in 
sociology and on the ageing and value 
changes of the society.

PhDr. Ing. Petr�Soukup (nar. 1976) 
– sociolog, statistik. Působí na Fakultě 
sociálních věd Univerzity Karlovy. 
Zaměřuje se na sociologii vzdělání a na 
environmentální sociologii. / Sociologist 
and statistician; he teaches at the Faculty 
of Social Sciences, Charles University. He 
focuses on the sociology of education 
and environmental sociology.

Mgr. Petr�Fučík, PhD. (nar. 1979) – 
sociolog. Jako odborný asistent působí 
na Katedře sociologie a v Ústavu 
populačních studií FSS MU. Z odborného 
hlediska se zabývá převážně manželstvím 
a rodičovstvím. / Sociologist; assistant 
professor at the Department of Sociology 
and Office for Population Studies, FSS 
MU. As a researcher he specialises in 
marriage and parenthood. 

Beatrice�Elena�Chromková�Manea, 
M.A., Ph.D. (nar. 1973) – socioložka. 
Výzkumná a vývojová pracovnice 
v Ústavu populačních studií při FSS MU. 
Ve svém výzkumu se zabývá převážně 
rodinou a rodičovstvím. / Sociologist; 
research and development worker at the 
Office for Population Studies, FSS MU. 
Her research deals mainly with the family 
and parenthood.

Analýza�sociálněvědních�dat�(nejen)�v�SPSS

Petr Mareš – Ladislav Rabušic – Petr Soukup

Autoři v knize vysvětlují, jak provádět statistickou analýzu pomocí programu 
SPSS. Jednoduchým způsobem přitom studentům prezentují principy statistiky, 
významné metodologické aspekty analýzy dat a provádějí je možnostmi systému 
SPSS při realizaci potřebných výpočtů a výstupů jak numerického, tak grafického 
charakteru. Kromě teoretického vhledu obsahuje učebnice i praktické rady a je 
doplněna datovými soubory a pomůckami pro praktickou analýzu dat a úlohami 
k procvičování. Podobná učebnice analýzy dat v sociálních vědách doposud ne-
byla v České republice vydána; bude tedy přínosem jak pro studenty sociálně-
vědných oborů, tak i pro výzkumníky. 

Data�analysis�in�social�sciences�(using�SPSS).�The authors explain how to 
perform statistical analysis using the SPSS program. At the same time, they present in 
a simple way the principles of  statistics, important methodological aspects of  data analysis 
and guide students through the options of  SPSS of  how to carry out the necessary 
calculations and outputs, both numerical and graphical. Apart from the theoretical insight, 
the textbook features practical advice, data files and tools for practical data analysis as 
well as exercises to practise the analysis. No similar textbook of  data analysis in the social 
sciences has been published in the Czech Republic so far, it will thus be of  benefit for 
both students and researchers in social sciences.

Fakulta sociálních studií • ISBN 978-80-210-6362-4 • 
cca 380 stran / pages • brožovaná / paperback • 170 x 240 mm • 495 CZK 
prosinec 2014 / December 2014

Rodičovské�dráhy.�Dvacet�let�vývoje�české�porodnosti�
v�sociologické�perspektivě

Petr Fučík – Beatrice Chromková Manea (eds.)

Životní dráhy v sociologii označují komplexní časové struktury, v nichž právě 
vztahy mezi jednotlivými tranzicemi vytvářejí sociologicky zajímavá témata. 
Kniha představuje dráhy rodičovské, tedy výseky životních drah spojené s rodi-
čovstvím. Publikace převážně čerpá z ojedinělého datového zdroje, jímž je da-
tabáze narozených mezi lety 1993–2012 umožňující sledovat rodičovské dráhy 
žen v ČR po dobu 20 let. Autoři se věnují i specifickým fenoménům současných 
rodičovských drah – jedináčkovství a rodičovství mimo manželství.

Parenting�pathways.�Twenty�years�of�Czech�birth�rate�development�
in�sociological�perspective.�The concept of  life stages emerged in sociology in 
order to grasp the complexity of  the time structure, in which the relationships between 
individual transitions bring about sociologically interesting topics. The book present 
parenting pathways – life pathways associated with parenthood. This monograph mainly 
draws on a unique data source – a database compiling all births between 1993 and 2012 – 
that allows us to analyse parenting pathways of  women in the Czech Republic for the last 
20 years. The authors deal also with today’s specific phenomena – one-child parenthood 
and parenthood outside of  marriage.

Fakulta sociálních studií • ISBN 978-80-210-6551-2 • 
cca 200 stran / pages • brožovaná / paperback • 160 x 230 mm • 
předpokládaná cena 280 CZK (to be specified) 
prosinec 2014 / December 2014
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Kapitoly�ze�sjezdového�lyžování

Martin Vilím

Oblíbená vysokoškolská učebnice zpracovává problematiku sjezdového lyžování 
především z hlediska jeho výuky – metodiky, didaktiky a bezpečnosti. Pozornost 
je věnována také historii lyžování, sjezdové výzbroji, mezinárodním lyžařským 
organizacím a závodnímu lyžování. Publikace je určena jak studentům učitelství 
tělesné výchovy a sportu, tak také učitelům základních a středních škol či zájem-
cům, kteří hledají komplexní, prakticky orientované poučení o tomto krásném 
zimním sportu.

The� course� of� downhill� skiing. A popular university textbook dealing with 
downhill skiing primarily with respect to its teaching – in terms of  methodology, 
didactics and security. The book also presents the history of  downhill skiing, skiing 
equipment, international skiing organizations and competitive skiing. The textbook aims 
mainly at students of  teacher training in physical education and sports but also at primary 
and secondary school teachers or those interested in complex and practically-oriented 
information on this beautiful winter sport.  

Fakulta sportovních studií • ISBN 978-80-210-4939-0 • 
92 stran / pages • brožovaná / paperback • 148 × 210 mm • 145 CZK

Spiritualita�pohybových�aktivit

Emanuel Hurych a kolektiv

Monografie prezentuje nový pohled na sportovní pohybové aktivity, který je do-
posud v našich podmínkách neobvyklý. Jde o pohled, který z hlediska humanit-
ních a sociálních věd můžeme považovat za interdisciplinární. Problém spiritu-
ality dnešního sportu analyzuje, definuje a empiricky zkoumá kolektiv autorů, 
v němž jsou zastoupeni čeští i vybraní zahraniční experti.  

Spirituality�of�movement�activities. The monograph represents an approach 
to sports and locomotive activities which is still rather unusual: it is interdisciplinary in 
terms of  humanities and social sciences. The issue of  spirituality of  present-day sports 
is analysed, defined and empirically examined by a collective of  authors from both the 
Czech Republic and abroad.

Fakulta sportovních studií • ISBN 978-80-210-6207-8 • 
252 stran / pages • brožovaná / paperback • 148 × 210 mm • 100 CZK

Mgr. Martin�Vilím, Ph.D. (nar. 1971) 
– odborný asistent na Katedře atletiky, 
plavání a sportů v přírodě Fakulty 
sportovních studií MU. Výuce lyžování se 
věnuje teoreticky i prakticky. / Assistant 
professor at the Department of Athletics, 
Swimming and Outdoor Sports, Faculty 
of Sports Studies, MU. He specialises in 
skiing teaching – both theoretically and 
practically.

PaedDr. Emanuel�Hurych, Ph.D. (nar. 
1964) – vedoucí Katedry sportu Vysoké 
školy polytechnické v Jihlavě. Specializuje 
se na kinantropologii. / Head of the 
Department of Sports, The College of 
Polytechnics Jihlava. He specialises in 
kinanthropology.
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Sport�a�Český�svaz�tělesné�výchovy�po�roce�1989

Milena Strachová

Monografie se zabývá transformačními procesy tělesné výchovy a sportu v Česko-
slovensku a České republice. Proměny vývoje tělovýchovy a sportu analyzuje 
s patřičným odstupem, v přísné návaznosti na konkrétní historický kontext. Le-
gislativní a organizační změny sportovního hnutí a jeho financování rozhodující 
měrou ovlivňují činnost sportovních organizací a jsou pro transformační procesy 
stěžejní. Zaměření na Český svaz tělesné výchovy, který sdružoval absolutní vět-
šinu sportovních organizací, umožňuje tematicky sevřený rozbor vývoje kon-
krétních událostí s připomenutím všech relevantních společenských souvislostí.

Sport� and� the� Czech� Union� of� Physical� Education� since� 1989. The 
publication describes transformation processes of  physical education and sports 
in Czechoslovakia and the Czech Republic. The transformations and development 
of  physical education and sports are analysed with a due interval, and following real 
historic context. Legislative and organisational changes of  the sport movement and its 
financing have radical influence on the activities of  sport organisations and are crucial 
for transformation processes. Focusing on the Czech Union of  Physical Education that 
used to unite an absolute majority of  sport organisations, allows the authors to provide 
a thematically compact analysis of  the course of  particular events in the context of  all 
relevant social events.

Fakulta sportovních studií • ISBN 978-80-210-6709-7 • 
236 stran / pages • brožovaná / paperback • 148 × 210 mm • 270 CZK

Základy�snowboardingu

Taťána Straková – Michal Kostrbík – Aleš Ondrák – Milena Strachová

Publikaci připravil kolektiv zkušených instruktorů snowboardingu, vyučujících 
na Fakultě sportovních studií MU. Je určena zejména pro studenty, kteří se učí 
snowboardingu v rámci svého studijního programu, jako praktická příručka však 
může posloužit širokému okruhu zájemců o základy a metodiku výuky tohoto 
sportu. Text se soustředí na základní etapu výuky snowboardingu, vrcholící 
zvládnutím jízdy v obloucích.

Basics�of�snowboarding. A publication by a group of  experienced snowboarding 
instructors teaching at the Faculty of  Sports Studies, Masaryk University. It aims especially 
at students who learn snowboarding as a part  of  their study program; nevertheless it 
may be a practical guide useful for a wide range of  those interested in the basics and 
methodology of  education of  this sports discipline. The textbook focuses on the basic 
steps of  snowboarding instruction that results in mastering curves.

Fakulta sportovních studií • ISBN 978-80-210-5486-8 • 
68 stran / pages • brožovaná / paperback • 148 × 210 mm • 150 CZK

Mgr. Milena�Strachová, Ph.D. (nar. 
1964) – vedoucí Katedry společenských 
věd a managementu sportu Fakulty 
sportovních studií MU. Specializuje 
se na dějiny sportu. / Head of the 
Department of Social Sciences and Sports 
Management, Faculty of Sports Studies, 
MU. She specialises in sports history. 
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