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

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.  
(nar. 1947) – sociolog; orientuje se 
na problematiku kvantitativního 
výzkumu reprodukce a integrace 
společnosti a na sociologii nerovnosti 
a chudoby. / Sociologist; he specialises 
in qualitative research of social 
reproduction and integration as well 
as in the sociology of inequality and 
poverty. 
 

PhDr. Ing. Petr Soukup (nar. 1976) – 
sociolog, statistik. Působí na Fakultě 
sociálních věd Univerzity Karlovy, kde 
je i proděkanem pro studijní záležitosti. 
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.

Nakladatelství Munipress
ISBN 978-80-210-6362-4
520 stran / pages 
vázaná / sewn book 
17 × 24 cm 
Předběžná cena 550 CZK  
(to be specified) 
květen 2015 / May 2015

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 nebyla v České republice vydána; 
bude tedy přínosem jak pro studenty sociálněvědních oborů, 
tak i pro výzkumníky.

Data analysis in social sciences (using SPSS)
The authors explain how to perform statistical analysis in 
the SPSS software. In a simple way, they also present the 
principles of statistics and important methodological aspects 
of data analysis. They guide students through SPSS options  
of how to carry out necessary calculations and outputs, both 
numerical and graphical. Apart from the theoretical insight, 
the textbook features practical advice and is supplemented 
with data files, tools, and 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.

Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS
Ladislav Rabušic – Petr Mareš – Petr Soukup
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doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D. 
(nar. 1968) – docentka v Institutu 
výzkumu dětí, mládeže a rodiny 
Fakulty sociálních studií MU. 
Dlouhodobě se zabývá problematikou 
psychologie nadaných dětí. / 
Associate professor at the Institute 
for Research of Children, Youth and 
Family, Faculty of Social Studies, MU. 
She specialises in the psychology of 
gifted children. 

Fakulta sociálních studií 
ISBN 978-80-210-7520-7
144 stran / pages 
brožovaná / paperback 
16 × 23 cm 
336 CZK 

Předchozí knihy autorky /  
By the same author 

Skryté nadání. Psychologická 
specifika rozumově nadaných žáků 
s dyslexií
ISBN 978-80-210-5014-3
166 stran / pages  
brožovaná / paperback  
2009; 187 CZK

Rozumově nadané děti s dyslexií
ISBN 978-80-7367-990-3
216 stran / pages  
brožovaná / paperback 
2011; 261 CZK

Publikace se věnuje problematice souběhu rozumového 
nadání a poruchy učení u středoškolských a vysokoškolských 
studentů. Kromě obecného vhledu zacíleného 
na problematiku formování nadání v období adolescence 
a rané dospělosti se zaměřuje především na otázky související 
s úspěšným překonáváním školního znevýhodnění těchto 
studentů, jež souvisí s jejich poruchou učení. Na konkrétních 
příkladech výpovědí nadaných studentů s tzv. dvojí 
výjimečností ukazuje, které faktory a podmínky mohou 
vést k úspěšné kompenzaci jejich specifických handicapů 
a souběžně k rozvoji nadání a naopak, které skutečnosti jsou 
v tomto procesu rizikové.

Intellectually gifted students with a learning disability. Paths 
from school achievement paradoxes to success
The publication deals with the issue of concurrent intellectual 
giftedness and learning disability in secondary school 
and university students. After a general insight into talent 
formation, it focuses on questions associated with successful 
overcoming of this disadvantage related to students’ learning 
disability. It uses particular examples of responses from 
gifted students with the so-called twice exceptionality to 
show which factors and conditions can lead to both the 
compensation of their handicaps and the development of 
their gift, and, vice versa, which facts can be risky.

Rozumově nadaní studenti s poruchou učení.  
Cesty od školních výkonových paradoxů k úspěchu
Šárka Portešová
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Mgr. Petr Fučík, Ph.D. (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, Faculty of 
Social Studies, MU. As a researcher 
he specialises in topics related to 
marriage and parenthood. 
 

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

Fakulta sociálních studií 
ISBN 978-80-210-6551-2
190 stran / pages 
brožovaná / paperback 
16 × 23 cm 
300 CZK

Kolektiv autorů z Masarykovy univerzity zpracoval komplexní 
sociologickou zprávu o přístupu dnešních Češek a Čechů 
k rodičovství. Jak se u nás v posledních dekádách změnila 
úroveň plodnosti? Je skutečně tak nízká, že povede 
k závažným důsledkům? Jak se mění její načasování 
a kontext? Jak se vyvíjejí odlišnosti v chování jednotlivých 
vzdělanostních skupin a existují v této sféře chování 
regionální rozdíly? Při hledání odpovědí na tyto otázky 
čerpali autoři převážně z ojedinělého datového zdroje, jímž 
je databáze narozených mezi lety 1993–2012. Longitudinální 
data v daném rozsahu (vyčerpávající soubor) nebyla dosud 
analyzována, a jejich interpretace tak skýtá nové perspektivy.

Parenting pathways. Twenty years of Czech birth rate 
development in sociological perspective
The team of authors from the Masaryk University presents 
a comprehensive sociological report on the stand of today’s 
Czech men and women on parenthood. How has the fertility 
rate changed in recent decades in our country? Is it really low 
enough to bring serious consequences? How does the timing 
and context change? How do the differences in behaviour 
of various groups evolve based on their levels of education 
and are there regional differences? Seeking the answers, the 
authors worked on a unique data source – a database of all 
children born between 1993 and 2012. This sort of rare and 
exhaustive longitudinal data have not yet been analysed so 
the interpretation offers a completely new perspective. 

Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české  
porodnosti v sociologické perspektivě
Petr Fučík – Beatrice Chromková Manea (eds.)
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PhDr. Pavel Horák, Ph.D.  
(nar. 1975) – sociolog, pracuje 
na FSS MU. Zabývá se výzkumem 
služeb zaměstnanosti a práce 
s nezaměstnanými. / Sociologist; 
working at the Faculty of Social 
Studies, MU. He focuses on 
employment services and on the 
work with the unemployed. 

Fakulta sociálních studií 
ISBN 978-80-210-7489-7
176 stran / pages
brožovaná / paperback 
15 × 21 cm
200 CZK

Související / Similar

Marienthal. Sociografie komunity 
nezaměstnaných
Marie Jahoda, Paul F. Lazarsfeld, 
Hans Zeisel
Základní studie nezaměstnanosti, 
klasická četba několika generací 
studentů sociologie. 
ISBN 978-80-210-6226-9
182 stran / pages  
brožovaná / paperback
2013; 287 CZK

Kniha se zabývá tematikou využívání lokálních projektů 
zaměstnanosti financovaných Evropským sociálním fondem 
v českém prostředí a jejich potenciálem zvýšit zaměstnanost 
u vybraných rizikových skupin uchazečů o zaměstnání. 
Na příkladu lokálního projektu zaměstnanosti autor ukazuje, 
jakým způsobem mohou být podobné projekty hodnoceny, 
jaké mohou být jejich silné a slabé stránky a jakou měrou 
mohou přispět ke zvýšení zaměstnatelnosti jejich účastníků. 

Local employment projects in the employment policy of the 
Czech Republic 
The book deals with the topic of local employment projects 
financed by the European Social Fund in the Czech Republic 
and their potential to enhance employability of selected 
vulnerability groups of job seekers. Most chapters are devoted 
to the evaluation of an example local employment project. On 
this case study, the author shows how similar projects can be 
evaluated, what may be their strengths and weaknesses, and 
how much they can contribute to increasing employability of 
their participants. 

Role lokálních projektů v české politice zaměstnanosti 
Pavel Horák

SPOLEČENSKÉ VĚDY / SOCIAL SCIENCES
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prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. 
(nar. 1950) – sociolog, ředitel 
Institutu pro veřejnou politiku 
a sociální práci na FSS MU. 
Je tvůrcem mnoha národních 
a nadnárodních výzkumných projektů 
v oblasti sociální politiky a politiky 
zaměstnanosti. / Sociologist; Head 
of the Institute for Public Policy 
at the Department of Social Policy 
and Social Work, Faculty of Social 
Studies, MU. He is the author of 
many national and international 
research projects dealing with social 
and employment policy.  
 

PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.  
(nar. 1975) – socioložka, pracuje 
na FSS MU. Odborně se věnuje 
politice zaměstnanosti a pracovního 
trhu. / Sociologist; working at the 
Faculty of Social Studies, MU. She 
specialises in the employment policy 
and the labour market. 
 

PhDr. Pavel Horák, Ph.D.  
(nar. 1975) – sociolog, pracuje 
na FSS MU. Zabývá se výzkumem 
služeb zaměstnanosti a práce 
s nezaměstnanými. / Sociologist; 
working at the Faculty of Social 
Studies, MU. He focuses on 
employment services and on the 
work with the unemployed. 

Fakulta sociálních studií 
ISBN 978-80-210-7149-0
230 stran / pages
brožovaná / paperback 
17 × 24 cm
200 CZK

Politika zaměstnanosti je ve světové a evropské odborné 
literatuře významným tématem. Také kolektiv autorů 
spojených s Katedrou sociální politiky a sociální práce Fakulty 
sociálních studií MU provedl v posledních letech v této oblasti 
řadu originálních výzkumů. Jedním z výstupů je tato kniha, 
která hodnotí politiku zaměstnanosti v České republice 
v letech 2008 až 2013, tedy v období krize a navazující 
ekonomické stagnace. Autoři identifikují několik zásadních 
omylů a problémů české politiky zaměstnanosti a nabízejí tak 
příležitost k reflexi a výzvu k přehodnocení jejího směřování.

Czech employment policy during the crisis and after crisis
The employment policy is an important topic of both 
European and world academic literature. The team of authors 
associated with the Department of Social Policy and Social 
Work, Faculty of Social Studies, MU, have recently conducted 
various original research projects. This book analysing Czech 
employment policy between 2008 and 2013 (a period of crisis 
and consequent economic stagnation) is one of the research 
outputs. The authors identify several fundamental errors 
and problems of the Czech employment policy, offering an 
opportunity for reflection and a call for a change of its course. 

Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi
Tomáš Sirovátka – Markéta Horáková – Pavel Horák

SPOLEČENSKÉ VĚDY / SOCIAL SCIENCES
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Mezinárodní politologický ústav 
(MPÚ) navazuje na dlouholetou 
tradici politologického bádání 
na Masarykově univerzitě. 
Svou činností přispívá 
ke kultivaci a rozvoji politologie, 
mezinárodních vztahů 
a evropských studií a k jejich 
zpřístupnění odborné a širší 
zainteresované veřejnosti. / 
The International Institute 
of Political Science builds on 
a long-time tradition of political 
scientific research at the 
Masaryk University. Its activities 
are aimed at cultivating and 
developing the fields of Political 
Science, International Relations, 
and European Studies, as well 
as disseminating the outcomes 
of research among both the 
scholarly community and the 
wider interested public.

www.iips.cz

Fakulta sociálních studií, MPÚ
ISBN 978-80-210-7147-6
347 stran / pages
brožovaná / paperback 
15 × 21 cm
399 CZK

Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2013 byly z několika 
důvodů výjimečné. Jejich vypsání bylo vyústěním politické 
krize spojené s pádem vlády Petra Nečase, přičemž 
nečekanost předčasných voleb dala politickým stranám jen 
limitovaný čas na přípravu volebních programů, vytvoření 
strategie pro volební kampaně a sestavování kandidátních 
listin. Samotné výsledky voleb lze potom charakterizovat 
především pokračující destabilizací spočívající v rekordním 
poklesu podpory etablovaných stran a nástupu stran nových. 
Monografie nabízí detailní analýzu volebních kampaní, 
programatiky politických stran a výsledků voleb.

The 2013 Election to the Chamber of Deputies
The 2013 election to the Chamber of Deputies was exceptional 
for several reasons. The election was held as a result of 
a political crisis related to the fall of Petr Nečas cabinet. The 
unexpectedness of the election caused that political parties 
had only a limited amount of time for preparation of their 
election manifestoes, formulation of campaign strategies, 
and nomination of candidates. The results of the election can 
be described as continuous destabilization with a record drop 
of support for established parties and the rise of new parties. 
The monograph provides a detailed analysis of the electoral 
campaign, parties' manifestoes, and the electoral results.

Volby do Poslanecké sněmovny 2013 
Vlastimil Havlík a kolektiv

Související / Similar

Krajské volby 2012
Stanislav Balík a kolektiv
ISBN 978-80-210-6641-0
261 stran / pages  
brožovaná / paperback
2013; 308 CZK

SPOLEČENSKÉ VĚDY / SOCIAL SCIENCES
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Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D. 
(nar. 1984) – politoložka, odborná 
asistentka na Fakultě sociálních 
studií MU. Specializuje se na výzkum 
pravicového extremismu. / Political 
scientist; assistant professor at 
the Faculty of Social Studies. She 
specialises in the research of  
right-wing extremism. 

Fakulta sociálních studií, MPÚ
ISBN 978-80-210-7148-3
199 stran / pages
brožovaná / paperback 
15 × 21 cm
490 CZK

The ideological nature of European neo-Nazi movement sees 
globalisation and international migration in negative light. 
In spite of this, it makes use of these phenomena to attain its 
unification on European and global levels in an effort to create 
a united movement capable of promoting its own ideology. 
In Europe, a significant strengthening of international 
ties between the neo-Nazis in individual countries may be 
seen along with reinforcing mutual contacts and growing 
number of activities with international participation. This 
publication aims at analysing the transnationalisation of the 
neo-Nazi movement from the perspective of Czech neo-Nazis. 
The publication offers an insight into the idea of neo-Nazi 
movement in Europe and presents the ideology unifying 
individual national neo-Nazi movements. 

Podoby současné mezinárodní neonacistické činnosti v Evropě: 
pohled českých neonacistů
Evropské neonacistické hnutí se ze své ideologické podstaty 
staví negativně vůči globalizaci a mezinárodní migraci. Přesto 
samo těchto fenoménů využívá k sjednocování se na evropské 
a celosvětové úrovni ve snaze vytvořit jednotné hnutí, které 
bude schopné prosadit vlastní ideologii. V Evropě pozorujeme 
výrazné posilování mezinárodních vazeb mezi neonacisty 
z jednotlivých zemí, posilování vzájemných kontaktů 
a narůstající počet aktivit s mezinárodní účastí. Cílem této 
publikace je analyzovat transnacionalizaci neonacistického 
hnutí, a to z perspektivy českých neonacistů. Publikace nabízí 
vhled do představy neonacistického hnutí o Evropě a popisuje 
ideologii sjednocující jednotlivá národní neonacistická hnutí. 

Transnational Forms of Contemporary Neo-Nazi Activity 
in Europe from the Perspective of Czech Neo-Nazis
Petra Vejvodová

SPOLEČENSKÉ VĚDY / SOCIAL SCIENCES
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Sociální 
studia

Studia 
paedagogica

Fakulta sociálních studií / 
Faculty of Social Studies
ISSN 1214-813X
journals.muni.cz/socialni_studia

Recenzovaný odborný časopis, 
jehož cílem je zpřístupňovat 
nové pohledy a aktuální témata 
na poli sociálněvědného výzkumu 
a humanitních studií. Jednotlivá 
čísla jsou monotematicky 
zaměřena, avšak časopis dává 
prostor i kvalitním příspěvkům, 
jež se přímo nevztahují 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.

Filozofická fakulta / Faculty of Arts 
ISSN 1803-7437
journals.muni.cz/ 
studia_paedagogica_ext

Recenzovaný vědecký časopis 
vydávaný Filozofickou fakultou 
Masarykovy univerzity od roku 
1996. Přináší 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.

Spisy Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity
Edice Spisy Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity je 
nejstarší fakultní ediční řada. 
Byla založena v roce 1923 
a dosud obsahuje více než 420 
svazků. Od počátku zveřejňuje 
kvalitní odborné monografie, 
které přispívají k rozvoji 
vědních oborů pěstovaných 
na Filozofické fakultě. V edici 
vycházejí díla akademiků 
a vynikající disertační práce 
absolventů doktorských 
studijních programů FF MU.

Opera Universitatis 
Masarykianae Brunensis, 
Facultas philosophica
The series Opera Universitatis 
Masarykianae Brunensis, 
Facultas philosophica is the 
oldest series of the Faculty. 
Established in 1923, it has 
featured over 420 titles to 
date. From its inception, the 
series has served as a platform 
for high-quality professional 
publications contributing to the 
research fields developed at 
the faculty. The series consists 
of academic monographs and 
outstanding dissertations 
written by graduates of the 
Faculty's doctoral programs.
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Mgr. Dita Trčková, Ph.D. (nar. 1982) –  
anglistka, absolventka Filozofické 
fakulty MU, nyní pracuje na Fakultě 
humanitních studií UTB ve Zlíně. 
Badatelsky se věnuje především 
kritické diskurzivní analýze zaměřené 
na institucionální diskurz (média, 
školství). / Anglicist; graduate of 
the Faculty of Arts, MU; now she 
teaches at the Faculty of Humanities, 
Tomas Bata University in Zlín. As 
a researcher she specialises in critical 
discourse analysis of institutional 
discourse (media, education). 

Filozofická fakulta
Spisy FF MU, sv. 426
ISBN 978-80-210-7414-9
108 stran / pages 
brožovaná / paperback 
16 × 23 cm 
172 CZK

The monograph is a research on the representation of natural 
catastrophes in newspapers published in Western English-
speaking countries. It aims to reveal whom the newspaper 
discourse puts the blame on for the damage and destruction 
(whether the catastrophe is portrayed as a joint outcome 
of the natural phenomenon and social factors), how the 
discourse deals with the tension between natural disasters 
and the Enlightenment ideology of superiority of humankind 
over nature, and what are common discursive strategies 
dramatizing the events. The methodology of the research is 
critical discourse analysis, with the focus on the exploration 
of semantic macrostructures of the articles, lexical and 
syntactical analysis, and investigation of the narrative 
structure of victim stories. 

Reprezentace přírodních katastrof v diskurzu denního tisku
Monografie je výzkumnou studií zabývající se znázorněním 
přírodních katastrof v novinách vydaných v západních 
anglicky mluvících zemích. Výzkum se snaží zodpovědět, 
komu je v novinovém diskurzu dávána vina za škody 
a zkázu (ptá se, jestli je katastrofa popsána jako výsledek 
jak přírodního jevu, tak sociálních faktorů), zjišťuje, jak se 
diskurz vypořádává s rozporem mezi přírodními katastrofami 
a osvícenskou ideologií nadřazenosti člověka nad přírodou, 
a zkoumá, jaké jsou nejběžnější diskurzivní strategie, které 
vedou k dramatizaci událostí. Zvolenou metodologií je 
kritická analýza diskurzu, která se zaměřuje na zkoumání 
hlavních témat článků, na lexikální a syntaktický rozbor 
a na analýzu narativní struktury příběhů obětí.

Representations of Natural Catastrophes  
in Newspaper Discourse
Dita Trčková

SPISY FILOZOFICKÉ FAKULTY
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Kniha je kolektivním dílem specialistů 
z oborů archeologie, botanika 
a geologie. Autoři pocházejí ze tří 
různých institucí: ARCHAIA Brno, 
o. p. s. (Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.;  
Mgr. Petr Hejhal, Ph.D.), Muzeum 
Vysočiny Jihlava (RNDr. Karel Malý,  
Ph.D.) a Ústav archeologie 
a muzeologie Filozofické fakulty MU 
(Mgr. Petr Kočár; Mgr. Libor Petr). /  
The book is a collective monograph 
by experts from the fields of 
archaeology, botany, and geology. 
The authors come from three 
different institutions: ARCHAIA 
Brno, o. p. s. (Mgr. Petr Hrubý, 
Ph.D.; Mgr. Petr Hejhal, Ph.D.), 
the Museum of Vysočina region in 
Jihlava (RNDr. Karel Malý, Ph.D.) 
and Department of Archaeology 
and Museology, Faculty of Arts, MU 
(Mgr. Petr Kočár; Mgr. Libor Petr).

Filozofická fakulta
Spisy FF MU, sv. 422
ISBN 978-80-210-7126-1 
270 stran / pages 
brožovaná / paperback 
16 × 23 cm 
250 CZK

Kniha přináší syntézu přírodovědných a archeologických 
dat a pramenů při řešení historických otázek spojených 
se vznikem vrcholně středověké sídelní struktury, 
s počátky exploatace zlata a později i stříbronosných rud 
v zájmovém území. V ucelené formě předkládá strukturované 
informace o středověkém vývoji oblasti, která objektivně 
přímými archeologickými doklady příliš neoplývá. Místy 
archeologickými postupy nízká a obtížná zachytitelnost 
stop odlesňování, osídlování a celého spektra montánních 
aktivit je kompenzována archeobotanickými, geochemickými 
a archeometalurgickými analýzami sedimentárních výplní 
potočních niv. 

Central Bohemian-Moravian Highlands on the threshold of the 
High Middle Ages. Archaeology, geochemistry and the analyses 
of alluvial sediments
The book presents the synthesis of the environmental and 
archaeological approaches which can answer a principally 
historical questions related to the uprise of the high 
mediaeval settlement structure but also of the beginnings of 
the gold and silver exploitation in the project base area. The 
book offers structured data to the mediaeval development in 
the region which is still lacking direct archaelogical evidence 
in many areas. A low and sometimes difficult detectability of 
early deforestation, settlement and a whole spectre of the 
mining activities is compensated by archaeoenvironmental, 
geochemical and archaeometallurgical analytics of the 
alluvial sediments in this territory.

Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného 
středověku. Archeologie, geochemie a rozbory 
sedimentárních výplní niv
Petr Hrubý a kolektiv

SPISY FILOZOFICKÉ FAKULTY
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Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D.  
(nar. 1973) – archeoložka, působí 
na Filozofické fakultě MU. 
Specializuje se na období raného 
středověku. / Archaeologist; working 
at the Faculty of Arts, MU. She 
specializes in the early medieval 
studies. 
 

Mgr. Marek Kalábek (nar. 1972) – 
archeolog, pracuje jako vedoucí 
terénního oddělení v Archeologickém 
centru Olomouc. Stěžejním 
historickým obdobím jeho zájmu je 
doba římská. / Archaeologist; Head 
of the department of field research of 
the Archaeological centre Olomouc. 
His interest is mainly devoted to the 
Roman era. 

Filozofická fakulta
Spisy FF MU, sv. 424
ISBN 978-80-210-7521-4
134 stran / pages 
brožovaná / paperback 
16 × 23 cm 
280 CZK

Kniha obsahuje kompletní souhrn informací o raněstředo-
věkém pohřebišti Olomouc-Nemilany. Jednotlivé kapitoly 
postupně obeznamují čtenáře s historií archeologického 
výzkumu a s nálezovými kontexty jednotlivých hrobů. 
Některým aspektům hrobové výbavy jsou vyhrazeny 
speciální kapitoly. Týká se to například problematiky otisků 
textilií v korozních produktech, nálezů štípané industrie 
v hrobech nebo koster koní, které byly na pohřebišti odkryty 
v samostatných hrobech. Značná část knihy je věnována 
základnímu rozboru pohřebiště – analýze pohřbené populace, 
způsobu ukládání mrtvých a pohřebního inventáře. Ucelené 
zpracování dostupných dat tak umožnilo zasadit pohřebiště 
do konkrétního prostorového a časového rámce Moravy 
na úsvitu dějin.

Early medieval cemetery in Olomouc-Nemilany 
The book presents a complete information summary on the 
early medieval cemetery in Olomouc-Nemilany. Individual 
chapters inform the readers step by step about the history 
of the research and about the archaeological contexts of 
the graves. Some aspects of the grave goods are covered 
in dedicated chapters. This is the case of subjects such as 
imprints of textiles in corrosion products, findings of stone 
chipped artefacts in graves or horse skeletons that were 
uncovered in the cemetery in separate graves. A considerable 
part of the book is devoted to the topic of basic burial 
ground analysis – an analysis of the buried population, 
burial customs analysis, and burial inventory analysis. 
Comprehensive processing of available data allows to put 
this cemetery into a particular spatial and chronological 
framework of Moravia at the dawn of history.

Raněstředověké pohřebiště Olomouc-Nemilany 
Renáta Přichystalová – Marek Kalábek (eds.)

SPISY FILOZOFICKÉ FAKULTY
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Mgr. Zuzana Frantová (nar. 1981) –  
doktorandka teorie a dějin 
umění na Filozofické fakultě MU 
a na Université de Lausanne. 
Specializuje se na umění raného 
středověku ve Středozemí. / PhD. 
candidate in the theory and history 
of art at the Faculty of Arts, MU and 
the Université de Lausanne. She 
specialises in early medieval art in 
the Mediterranean. 

Filozofická fakulta
Spisy FF MU, sv. 423
ISBN 978-80-210-7413-2
254 stran / pages 
brožovaná / paperback 
16 × 23 cm 
250 CZK

Slonovinové dílo známé jako Diptych z pěti částí, dnes 
uložené v pokladu katedrály v Miláně, zastává v kontextu 
raněkřesťanského umění výjimečné místo. Předkládaná kniha 
se snaží nejen kriticky revidovat dosavadní hypotézy o jeho 
dataci a provenienci, ale také objasnit jeho uměleckou úlohu, 
zjistit možného objednavatele i důvod jeho vzniku a stanovit 
jeho uměleckohistorický a kulturněhistorický význam. 
Publikace je dvojjazyčná – český a anglický text – a obsahuje 
bohatou obrazovou přílohu.

Heresy and Loyalty. The Ivory Diptych of Five Parts from the 
Cathedral Treasury in Milan
The ivory Diptych of Five Parts, deposited today in the 
cathedral treasury in Milan, occupies an exceptional position 
in the context of the Early Christian art. The book does not set 
its aim to merely subject the proposed hypotheses to critical 
thought. It is primarily an attempt to answer other questions 
such as the clarification of the artistic models, identifying 
the possible commissioner of the work, determining the 
reason for its creation as well as its art historical and cultural 
historical significance. The book is bilingual – Czech and 
English – and contains extensive photographical supplement. 

Hereze a loajalita. Slonovinový Diptych  
z pěti částí z pokladu katedrály v Miláně
Zuzana Frantová
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doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D. – 
docent estetiky a proděkan pro 
studium na Filozofické fakultě MU. 
Zabývá se především analytickou 
estetikou. Je autorem sborníků 
Estetika a Potřebuje Bůh indexické 
výrazy?, publikuje odborné články, 
kritiky, recenze a překlady. /  
Associate professor at of the 
Department of Aesthetics and 
vice-dean for studies, Faculty of 
Arts, MU. He focuses primarily on 
analytic aesthetics. He is the author 
of several publications (Estetika and 
Potřebuje Bůh indexické výrazy?), 
academic papers, critics, reviews, 
and translations. 

Filozofická fakulta
Spisy FF MU, sv. 393
ISBN 978-80-210-7131-5
172 stran / pages 
brožovaná / paperback 
16 × 23 cm 
250 CZK

Text představuje pojmy estetiky, které se tak či onak 
váží k pojetí oboru jako teorie umělecké kritiky. Snahou 
o argumentaci chce být text řazen do širokého proudu 
analytické estetiky. Metodou je jednak výklad věcných či 
historických souvislostí – to platí pro pojmy tradiční –, 
jednak analýza pojmů – těch, které byly jako odborné termíny 
zavedeny relativně nedávno. Protože charakteristickým rysem 
analytické estetiky je kontrolovatelné uvažování o dané věci, 
je v první kapitole vyložen pojem argument. 

Aesthetic Concepts: An Analytical Approach
The text introduces concepts which are in a way related to 
the conception of Aesthetics as the theory of art criticism. 
Through argumentation, the text aims at the integration into 
the wide stream of analytic Aesthetics. The writing method 
has two aspects: an explication of historical facts on the one 
hand, an analysis of rather recent concepts on the other. 
Many structured considerations appear as the text moves 
along, and that is why the whole book is opened with a short 
explanation of the concept of argument.

Pojmy estetiky: analytický přístup
Rostislav Niederle
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prof. PhDr. Margita Havlíčková 
(nar. 1949) –  teatroložka, vedoucí 
Katedry divadelních studií 
Filozofické fakulty MU. Badatelsky 
se orientuje na profesionální divadlo 
v Brně a na Moravě od 17. století 
do současnosti. / Theatrologist; Head 
of the Department of Theatre Studies, 
Faculty of Arts, MU. As a researcher 
she specialises in professional theatre 
in Brno and Moravia from 17th century 
to the present day.  
 

Christian Neuhuber, Priv.-Doz. Mag. Dr.  
(nar. 1970) – rakouský literární historik 
zabývající se především německým 
dramatem přelomu 18. a 19. století. 
Působí na Karl-Franzens Universität 
ve Štýrském Hradci, často také 
spolupracuje s filozofickými fakultami 
v Olomouci a v Brně. / Austrian 
literary historian specialising in 
German drama at the turn of 18th  
and 19th century. He works at the  
Karl-Franzens Universität in Graz and 
he often cooperates with the Faculty 
of Arts in Olomouc and Brno. 

Filozofická fakulta
Spisy FF MU, sv. 427
ISBN 978-80-210-7526-9
260 stran / pages 
brožovaná / paperback 
16 × 23 cm 
250 CZK

Johann Georg Gettner. Divadlo mezi Mikulovem a Českým 
Krumlovem
Kolektivní monografie představuje výsledky několikaletého 
společného výzkumu mezinárodního týmu autorů v oblasti 
barokního divadla na území jižní Moravy a jižních Čech. 
Součástí je i komentovaná edice dvou nově objevených 
dramatických textů kočovných komediantů. Pozornost je 
soustředěna na dramatika, divadelního ředitele a herce 
Johanna Georga Gettnera (?–1696), rodáka z Mikulova a vůdčí 
osobnost Eggenberských knížecích komediantů v Českém 
Krumlově. Prostřednictvím této osobnosti je fenomén 
českého barokního divadla představen v širších souvislostech, 
nikoliv jen jako produkt knížecího dvora Eggenbergů, ale 
jako výslednice více komponentů a vlivů – školského divadla 
piaristů, dvorské kultury Habsburků a praxe kočovných 
profesionálních společností.

Johann Georg Gettner. Baroque Theatre in Mikulov, Český 
Krumlov, and In-Between 
The collective monograph presents the results of a joint 
research of an international team of authors that studied 
the field of the Baroque theatre in South Moravia and South 
Bohemia for several years. It also includes annotated editions 
of two newly discovered manuscripts of dramatic texts by 
travelling comedian troupes. It focuses on the dramatist, 
theatre director and actor Johann Georg Gettner (?–1696), 
a native of Mikulov and a leading figure of the the comedian 
troupe associated with the House of Eggenberg in Český 
Krumlov (Krumau). Gettner’s personality is presented as 
a gateway to the phenomenon of the Czech Baroque theatre 
in a broader context.

Johann Georg Gettner und das barocke Theater  
zwischen Nikolsburg und Krumau
Margita Havlíčková – Christian Neuhuber (eds.) 

Související / Similar

Berufstheater in Brünn 1668–1733
Margita Havlíčková
ISBN 978-80-210-6051-7
181 stran / pages  
brožovaná / paperback
2012; 250 CZK

SPISY FILOZOFICKÉ FAKULTY
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Mgr. Barbora Diego Rivera 
Příhodová, Ph.D. (nar. 1981) – 
teatroložka, působí na Katedře 
divadelních studií Filozofické 
fakulty MU. Zabývá se dějinami 
a teorií scénografie a kostýmu. 
/ Theatrologist; working at the 
Department of Theatre Studies, 
Faculty of Arts, MU. She focuses 
on the history and theory of 
scenography and costume. 

Filozofická fakulta
Spisy FF MU, sv. 428
ISBN 978-80-210-7730-0
304 stran / pages 
brožovaná / paperback 
20 × 20 cm 
426 CZK

Publikace představuje osobnost a dílo světově proslulého 
scénografa Josefa Svobody v proměňujícím se společensko-
-dějinném kontextu prostřednictvím jeho rozhovorů 
s americkým teatrologem českého původu Jarkou Burianem. 
Význam Josefa Svobody v dějinách světové scénografie 
je zcela zásadní. Vytvořil více než 700 inscenací doma 
i v zahraničí, spolupracoval s nejvýraznějšími režisérskými 
osobnostmi druhé poloviny 20. století, jako byl Alfréd Radok, 
Otomar Krejča, Giorgio Strehler či Laurence Olivier. Svým 
působením výrazně ovlivnil současnou podobu svého oboru 
a zároveň předznamenal zrod světelného designu. Součástí 
publikace je rozsáhlý, dosud nepublikovaný obrazový materiál 
ze soukromého archivu Josefa Svobody a soukromého archivu 
Jarky Buriana.

Scenography talks. Conversation between Jarka Burian and 
Josef Svoboda 
The publication introduces the personality and work of Josef 
Svoboda, an internationally recognized scenographer in the 
changing social contexts, by conversations with Jarka Burian, 
an American theatre scholar of Czech origin. Josef Svoboda’s 
work is of great importance in the of history of stage design. 
He designed more than 700 theatrical productions in the 
former Czechoslovakia and abroad, he collaborated with 
outstanding stage directors of the 2nd half of 20th century –  
such as Alfréd Radok, Otomar Krejča, Giorgio Strehler, and 
Laurence Olivier. He greatly influenced contemporary stage 
design and initiated the birth of light design. The publication 
includes previously non-published visual documents from the 
archives of Josef Svoboda and Jarka Burian.

Scénografie mluví. Hovory Jarky Buriana  
s Josefem Svobodou 
Barbora Diego Rivera Příhodová

SPISY FILOZOFICKÉ FAKULTY
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Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.  
(nar. 1984) – odborná asistentka 
na Katedře pedagogiky Pedagogické 
fakulty MU. Jejím oborem je 
sociální pedagogika, zabývá se 
mj. fenoménem moci ve školní 
třídě. / Assistant professor at the 
Department of Education, Faculty 
of Education, MU. She is an expert 
in the field of social education; she 
deals with the concept of power in 
school class besides other things. 

Filozofická fakulta
Spisy FF MU, sv. 425
ISBN 978-80-210-7478-1
134 stran / pages 
brožovaná / paperback 
16 × 23 cm 
165 CZK

Je v konzumní společnosti luxusem mít, nebo nemít? Existuje 
v dnešní době ještě revolta, nebo jsou její současné projevy 
jen mainstreamem s komerční značkou revolty? Jakou stopu 
zanechává člověk v přírodě? Jakou stopu zanechává v člověku 
kultura, zejména ta konzumní? Tyto otázky si nepokládají 
jen odborníci ve vzdělávacích institucích, nýbrž i ti, kteří 
ke vzdělávání nebyli formálně ustanoveni. Autoři svůj 
etnografický výzkum zaměřili na subkulturu freeganů. Právě 
oni hledají ekologicky šetrný způsob života v rámci konzumní 
společnosti. Svůj osobitý životní styl si však nenechávají 
pouze pro sebe a nabízejí ho také široké veřejnosti. Kniha 
identifikuje cíle a prostředky, které k tomu využívají. Freegani 
se tak pasují do role specifických vzdělavatelů, a proto je lze 
označit za neoficiální vzdělávací agenty. 

Choose my way! Educational activities of freegan subculture in 
public space
In a consumer society, is the luxury to have or not to have? 
Is there still a revolt today or is any manifestation of a revolt 
a mere mainstream commercial brand of a revolt? What kind 
of footprint does the human race leave in the environment? 
What kind of footprint does consumerist culture leave 
on humans? The experts in educational institutions are 
not the only ones to ask these questions; there are also 
those who have not been officially appointed to educate. 
Our ethnographic research focuses on freegan subculture. 
Freegans are seeking an environment-friendly way of life in 
consumer society. They do not keep their distinctive way of 
life for themselves; they share it with the public. We identify 
their goals as well as the means to achieve them. Freegans 
thus appoint themselves as specific educators and can 
therefore be looked at as informal education agents. 

Zvol si mou cestu! Edukační aktivity subkultury  
freeganů ve veřejném prostoru
Kateřina Lojdová

SPISY FILOZOFICKÉ FAKULTY
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Archaeologia 
historica

Brno Studies 
in English

Bohemica 
litteraria

Brünner 
Beiträge zur 
Germanistik 
und Nordistik

ISSN 0231-5823
www.journals.muni.cz/ 
archaeologia_historica_ext

Časopis uveřejňující příspěvky 
z mezinárodních konferencí 
archeologie středověku. U jeho 
zrodu stála Muzejní a vlastivědná 
společnost 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 instituted 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.

ISSN 0524-6881
www.journals.muni.cz/ 
brno_studies_ext

Recenzovaný mezinárodní 
vědecký časopis, který vychází 
dvakrát ročně a publikuje 
původní vědecké studie z oblasti 
anglistiky a amerikanistiky. 
Časopis je zařazen v prestižních 
mezinárodních databázích 
ERIH a SCOPUS a v Seznamu 
recenzovaných 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.

ISSN 1213-2144
www.journals.muni.cz/ 
bohemica_litteraria_ext

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, 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.

ISSN 1803-7380
www.journals.muni.cz/ 
brunner_beitrage_ext

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. 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.

ČASOPISY FILOZOFICKÉ FAKULTY / JOURNALS OF THE FACULTY OF ARTS
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Études 
romanes  
de Brno

Linguistica 
Brunensia

Graeco-latina 
brunensia

Musicologica 
Brunensia

ISSN 1803-7399
www.journals.muni.cz/ 
etudes_romanes_ext

Recenzovaný mezinárodní 
vědecký časopis, který uveřejňuje 
příspěvky z oblasti románských 
jazyků a literatur. Od r. 2009 
vychází dvakrát ročně. Navazuje 
na stejnojmenný časopis založený 
v r. 1965, jenž původně vycházel 
v rámci Sborníku prací filozofické 
fakulty brněnské univerzity, 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. Since 
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 indexed within the 
European Reference Index for the 
Humanities (ERIH).

ISSN 1803-7410
www.journals.muni.cz/ 
inguistica_brunensia_ext

Časopis vychází od roku 2009 
a navazuje na jazykovědnou řadu 
(A) Sborníku prací filozofické 
fakulty brněnské univerzity, 
vydávanou od r. 1952; návaznost 
je zachována i v číslování ročníků. 
Časopis je obsahově zaměřen 
na jazykovědnou problematiku 
z oblasti obecné lingvistiky, 
indoevropeistiky, slavistiky 
a bohemistiky.

Linguistica Brunensia is a peer- 
-reviewed periodical issued by the 
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.

ISSN 1803-7402
www.journals.muni.cz/ 
graeco-latina_brunensis_ext

Časopis uveřejňuje příspěvky 
z klasické filologie, klasické 
archeologie, dějin starověku, 
medievistiky a byzantologie. 
Vychází dvakrát ročně. Časopis je 
součástí Seznamu recenzovaných 
neimpaktovaných periodik 
vydávaných v ČR, jeho příspěvky 
jsou pravidelně zařazovány 
do specializovaných databází 
L’année philologique, Medioevo 
Latino, Poiesis aj. Časopis je 
v databázi SCOPUS.

Graeco-Latina Brunensia 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. 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.

ISSN 1212-0391
www.journals.muni.cz/ 
musicologia_brunensia_ext

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, řada H (Studia 
musicologica, Musicologica 
Brunensia).

Musicologica Brunensia is 
a peer-reviewed academic 
journal, published biannually by 
the 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.
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Opuscula 
historiae 
artium

Museologica 
Brunensia

TheatraliaStudia 
archaeologica 
Brunensia

ISSN 1211-7390
www.journals.muni.cz/ 
opuscula_historiae_ext

Recenzovaný vědecký časopis 
vydávaný Seminářem dějin 
umění Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity. Uveřejňuje 
příspěvky z oblasti dějin umění 
a příbuzných disciplín. Časopis 
navazuje na někdejší Sborník 
prací filozofické fakulty brněnské 
univerzity, vycházející od roku 
1952, jako samostatná řada 
uměnovědná (F). Od roku 2013 
je součástí světové citační 
a abstraktové databáze SCOPUS.

Opuscula historiae artium 
is a peer-reviewed scholarly 
journal published biannually by 
Department of the History of 
Art, 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.

ISSN 1805-4722
www.journals.muni.cz/ 
museologica_brunensia_ext 

Vědecký recenzovaný časopis 
publikující původní vědecké práce 
z oblasti muzeologie a muzejnictví 
z prostředí střední Evropy, ale 
i jiných oblastí. Součástí časopisu 
jsou recenze výstav, informace 
k aktivitám v oboru, atd. Cílem 
je prezentovat muzeologii jako 
moderní vědeckou disciplínu 
s aplikací do muzejnictví.

Museologica Brunensia is 
a scientific peer-reviewed journal 
publishing original papers in 
the the field of museology and 
museum management in the 
conditions of the Central Europe, 
but also in other areas. The journal 
also includes exhibition reviews, 
updates from inside the field etc. 
The aim is to present museology 
as a contemporary scientific 
discipline and its use in practical 
museum activities.

Vydává Filozofická fakulta  
ve spolupráci s Mendelovým 
muzeem. / Published in 
cooperation of Faculty of Arts  
and Mendel Museum.

ISSN 1803-845X
www.journals.muni.cz/ 
theatralia_ext

Recenzovaný vědecký časopis, 
jehož cílem je mapovat divadlo 
ve všech jeho podobách jazykových 
i žánrových bez ohledu na dobu 
a teritorium. Vychází od r. 2009  
dvakrát ročně. Časopis navazuje 
na řadu teatrologickou 
a teatrologicko-filmologickou 
(Q) Sborníku prací filozofické 
fakulty brněnské univerzity, 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. Theatralia 
is published biannually. The 
journal is a continuation of 
Series Q: Theatrologica of Studia 
minora Facultatis philosophicae 
Universitatis Brunensis which was 
published in 1998–2008.

ISSN 1211-6327
www.journals.muni.cz/ 
studia_archaeologica_ext

Recenzovaný vědecký časopis, 
který uveřejňuje příspěvky 
z oblasti archeologie a příbuzných 
vědních disciplín. Je pokračováním 
řady M: archeologické Sborníku 
prací filozofické fakulty brněnské 
univerzity, 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 the 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.
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Mgr. Jana Malecká, Ph.D.  
(nar. 1984) – etnoložka, působí jako 
odborná asistentka na Filozofické 
fakultě MU. Studuje především 
kulturní a náboženské zvyky muslimů 
v České republice. / Ethnologist; 
Assistant professor at the 
Department of European Ethnology, 
Faculty of Arts, MU. She specialises 
in cultural and religious habits of 
Muslims living in the Czech Republic. 

Filozofická fakulta 
Etnologické studie, sv. 17
ISBN 978-80-210-7212-1
227 stran / pages 
brožovaná / paperback 
17 × 24 cm 
300 CZK

Publikace se zabývá tradicemi sunnitských muslimů spjatými 
s narozením, svatbou a pohřbem. Regionálně se práce 
soustředí na území Sýrie, Jordánska, Izraele, Palestiny 
a České republiky. Zaměřuje se na tradice sunnitských 
muslimů žijících ve zmiňovaných zemích, na tradice Syřanů, 
Jordánců a Palestinců, kteří žijí v České republice, a dále 
i na české konvertity. Vybrané tradice těchto dvou odlišných 
kultur (arabských muslimů a českých muslimů) jsou 
komparovány, čímž lze postihnout rozdíly a podobnosti mezi 
jejich nositeli, kteří žijí v kulturně a nábožensky odlišných 
prostředích.

Sunni Muslim traditions of birth, wedding and funeral
The publication deals with Sunni Muslim traditions connected 
with birth, wedding, and funeral. It focuses on Syria, Jordan, 
Israel, Palestine, and the Czech Republic. It describes 
traditions of Sunni Muslims living in mentioned Arab 
countries along with traditions of the Syrians, Jordanians, 
Palestinians living in the Czech Republic, and Czech converts 
as well. Selected traditions of these two different cultures 
(Arab Muslims and Czech Muslims) are compared so we can 
note the differences and similarities between their bearers 
who are living in various cultural and religious areas.

Narození, svatba a pohřeb v sunnitském islámu
Jana Malecká
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Edici Etnologické studie vydává 
Ústav evropské etnologie  
FF MU. Zahrnuje výsledky vlastní 
badatelské práce pedagogů 
a doktorandů ústavu i širších 
kolektivů, které vznikají při 
řešení výzkumných projektů. 
Publikace monografického rázu 
jsou zaměřeny na jevy tradiční 
kultury českého etnika nebo 
šířeji na problematiku současné 
společnosti. / The Ethnological 
studies series is published by 
the Department of European 
ethnology, Faculty of Arts, MU. 
It publishes original research 
writings by the experts from 
the department as well as by 
wider teams of authors. The 
publications deal with the 
phenomena of traditional Czech 
culture or with the problems of 
contemporary society. 

www.phil.muni.cz/wuee/
home/publikace

Filozofická fakulta
Etnologické studie, sv. 18
ISBN 978-80-210-7540-5
261 stran / pages 
brožovaná / paperback 
17 × 24 cm 
300 CZK

Další tituly v edici /  
Previously in the series 

Alena Jeřábková: Lidová oděvní 
kultura: příspěvky k ikonografii, 
typologii a metodologii
2014; 300 CZK

Martina Pavlicová: Cestami lidového 
tance. Zdenka Jelínková a česká 
etnochoreologie
2012; 300 CZK

kolektiv autorů: Tradiční agrární 
kultura v kontextu společenského 
vývoje střední Evropy a Balkánu
2012; 300 CZK

Publikace sleduje problematiku tradičního vesnického 
domu z hlediska stavebního materiálu, domovní dispozice, 
slohových ohlasů a roubených sakrálních objektů. Jejím 
charakteristickým rysem je interdisciplinární přístup 
zahrnující metodické postupy uplatňované architekty, 
pracovníky památkové péče, historiky a etnology. I když 
k problematice vesnického domu byla vydána syntetická 
díla, nepodařilo se objasnit všechny geneticko-typologické 
otázky; navíc v řadě jevů se interpretace badatelů rozcházejí. 
Stavebně-historický i etnologický výzkum v posledních 
letech s využitím nových datovacích metod, stejně jako 
objevy plánové dokumentace v archivních fondech, přinášejí 
nové poznatky, které korigují dosavadní zjištění provedená 
na základě tradičních makroskopických metod. 

Traditional housing culture. Building materials – house 
arrangement – echoes of styles – timbered sacral buildings
The publication follows a traditional rural house from the 
point of view of building materials, house arrangement, 
echoes of styles as well as timbered and sacral buildings. 
It features an interdisciplinary approach that includes 
methodological procedures applied by architects, 
preservationists, historians, and ethnologists. Even though 
the rural house has already been a theme of some synthetic 
works, there has not been a success yet in explaining all the 
genetic and typological issues; moreover, the researchers’ 
interpretations of several phenomena differ. Recent 
historiographic research of constructions, ethnologic 
research, applying new methods of dating, as well as plan 
documentation discovered in archive funds offer new 
knowledge that corrects the present findings based on the 
application of traditional, macroscopic methods. 

Vesnická stavební kultura. Stavební materiál – domová 
dispozice – slohové ohlasy – dřevěné sakrální stavby 
Roman Malach – Miroslav Válka (eds.) 
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Centrum raně středověkých 
studií se věnuje studiu 
a prezentaci figurálního 
umění od IV. do X. století 
na geografické úrovni 
Středomoří. Cílem činnosti 
Centra je analyzovat vývoj 
hlavních civilizací vzniklých 
na půdorysu zaniklé Římské 
říše. Předmětem studia je 
rozvoj identity Západu, Byzance 
a islámu jako autonomních 
fenoménů i jejich vzájemná 
interakce. / The Centre of early 
medieval studies is devoted to 
the study and presentation of 
IV. to X. century figurative art 
from the geographical area of 
the Mediterranean. The aim 
of the Centre is to analyse 
the development of major 
civilizations formed in the 
territory of the defunct Roman 
Empire. The centre studies 
mainly the development of the 
identity of the West, Byzantium, 
and Islam as autonomous 
phenomena and their mutual 
interactions.

www.earlymedievalstudies.com

Filozofická fakulta 
ISBN 978-80-210-6853-7
63 stran / pages 
brožovaná / paperback 
22 × 16 cm 
80 CZK

Knížka je výsledkem cesty studentů Centra raně středověkých 
studií Semináře dějin umění MU za středověkými památkami 
Makedonie a Řecka. V žádném případě nemá ambice být 
kompletní či inovativní publikací o malířských a mozaikových 
dekoracích chrámů v jižní části Balkánského poloostrova; 
od samého počátku byla koncipována jako cahier de voyage, 
praktický nástroj sloužící k zapamatování nejdůležitějších 
navštívených památníků především pro studenty, kteří se 
exkurze zúčastnili. Vzhledem k tomu, že v českém prostředí 
je na toto téma velmi málo dostupné literatury, rozhodli jsme 
se nabídnout toto opusculum také širšímu publiku se zájmem 
o středověké umění. Přáli bychom si, aby vášniví a zvídaví 
zájemci mohli s námi – reálně či pouze v představách – znovu 
podniknout naši cestu. 

Notes from a journey 1: South Balkans 
The presented book is the result of a study tour of students 
of the Centre of Early Medieval Studies, Department of the 
History of Art, Masaryk University to medieval monuments 
of Macedonia and Greece. I any case, the book is neither 
a complete nor an innovative study on painting and mosaic 
temple decorations in the southern part of the Balkan 
Peninsula; from the very beginning, it was meant to be 
a cahier de voyage, a practical tool to remember the most 
important monuments visited especially for students who 
participated in the excursion. However, given that the 
literature dealing with this topic is rather limited in the 
Czech Republic, we decided to offer this opusculum to a wider 
audience interested in medieval art. We hope that passionate 
and curious visitors can once again take the journey with us – 
be it a real or an imaginative one.

Zápisky z cest 1: Jižní Balkán
Ivan Foletti – Zuzana Frantová – Monika Kučerová (eds.)
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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.

Nakladatelství Munipress
Edice Poprvé v češtině, sv. 2 
ISBN 978-80-210-6985-5 
118 stran / pages 
vázaná / hardback 
14 × 21 cm 
265 CZK

Dnes už nám svět nevysvětlují osobnosti formované filozofií 
a literaturou, nýbrž přírodovědci vyškolení vzorci a bádáním 
v laboratořích. Jedním z těchto moderních myslitelů je 
i světoznámý chemik a biolog Gottfried Schatz, autor dvacítky 
esejů, které nyní vycházejí poprvé v češtině. Profesor Schatz 
vybízí čtenáře k objevitelským cestám až na nejzazší hranice 
vědy. Ve svých úvahách se zabývá existenciálními 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 nakladatelství 
Neue Zürcher Zeitung se dočkala již pěti vydání.

A matter of wonder. What biology reveals about us, our world, 
and our dreams 
Today, our world does tends to be explained particularly 
by scientists trained by formulae and laboratory research. 
Gottfried Schatz, an internationally renowned chemist and 
biologist, the author of the 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 more 
tangible phenomena, such as the origin of iron in the universe 
or the magnetic crystals mystery, thanks to which the 
rainbow trout is able to sense the Earth’s magnetic field. The 
book has become a bestseller in German speaking countries, 
Neue Zürcher Zeitung has recently published its fifth edition 
already.

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

ESEJE / ESSAYS
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Vládkyně všech nemocí. Příběh rakoviny
Siddhartha Mukherjee

Vědecký thriller o zhoubném bujení překvapuje čtenáře 
na celém světě svým strhujícím tempem a hluboce lidským 
vyzněním. Jeho autor Siddharta Mukherjee, lékař, vědec 
a oceňovaný spisovatel, se na nádorové onemocnění dívá 
s precizností buněčného biologa, s nadhledem historika 
a se zaujetím životopisce. Výsledkem je úžasně poutavá 
kronika nemoci, s níž lidé žijí a umírají více než pět tisíc 
let. Příběh rakoviny začíná prvními doloženými zmínkami 
ve starověku, graduje epochální bitvou ve dvacátém století, 
kdy se lidé snažili nemoc vyléčit, ovládnout a porazit, 
a zatím končí radikálně novým pochopením její podstaty. 
Skutečnými hrdiny této biografie jsou však lidé svádějící 
neuvěřitelně těžký zápas o život – od perské královny Atossy, 
jíž řecký otrok vyřízl maligní nádor z prsu, přes první pokusy 
s jednoduchou radiací a chemoterapií v devatenáctém století 
až po Mukherjeeho vlastní pacientku Carlu. Příběh rakoviny 
je totiž příběhem lidské vynalézavosti, houževnatosti 
a vytrvalosti, ale také arogance, povýšenosti a nepochopení. 
Mukherjee líčí staletí objevů, omylů, vítězství a úmrtí, 
promlouvá ústy svých předchůdců i současníků, kteří 
zasvětili všechen důvtip souboji s nekonečně vynalézavým 
protivníkem. S protivníkem, o němž se ještě před třemi 
desítkami let domnívali, že ho jednou provždy porazí. 
Vládkyně všech nemocí nabízí také fascinující pohled 
do budoucnosti léčby rakoviny. Je to velmi poučná kniha, 
která přináší naději a světlo těm, kdo chtějí této nemoci 
porozumět. 
 Siddhartha Mukherjee byl za své dílo oceněn Pulitzerovou 
cenou (2011) a cenou deníku Guardian. Časopis TIME knihu 
zařadil mezi 100 nejvlivnějších anglických knih od roku 1923 
a New York Times Magazine mezi 100 nejlepších odborných 
knih všech dob. 

„Tato velkolepá 
studie rakoviny 
ukazuje, že 
navzdory všem 
pokrokům 
v medicíně 
nemůžeme 
vyhrát nad 
chorobou, která 
je deformovanou 
verzí nás 
samotných.“
The Guardian

„Jen vzácně se 
podaří propojit 
vědeckou a intimní 
stránku nemoci 
tak elegantně, jako 
v této erudované, 
poutavé a vlídné 
knize.“
Barnes & Noble

Nakladatelství Munipress
Edice Poprvé v češtině, sv. 3
ISBN 978-80-210-7761-4
cca 560 stran / pages 
vázaná / hardback 
14 × 21 cm 
Předpokládaná cena 550 CZK  
(to be specified)
říjen 2015 / October 2015

Překlad prof. Jan Šmarda  
Odborná redakce prof. Jiří Vorlíček
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Vládkyně všech nemocí. Příběh rakoviny
Siddhartha Mukherjee

Ukázka z knihy 
Jako lékař jsem se učil ošetřovat pacienty s rakovinou, ale 
nedokázal jsem si představit, jak silně přitom trpí ztrátou 
svobody. Avšak i periferně jsem vnímal, jak je tato nemoc 
mocná – neodbytná gravitační síla stahující všechno 
a všechny na svou oběžnou dráhu. Jeden můj kolega, který 
právě dokončil stáž, si mě první týden vzal stranou, aby mi 
udělil radu: „Jmenuje se to hloubkový tréninkový program,“ 
řekl skoro šeptem, „jenže ta hloubka ve skutečnosti znamená 
riziko utonutí. Snaž se dělat všechno proto, aby ses neutopil. 
Pěstuj si svůj život mimo nemocnici, jinak tě to pohltí.“
 Ukázalo se však, že vyhnout se pohlcení je nemožné. 
Každý večer jsem skončil v autě na chladném betonu 
nemocničního parkoviště, ve světle zářivek, v pozadí skřípalo 
autorádio a já si v rozrušení připomínal události dne. 
Sžíraly mě osudy pacientů a zároveň mě pronásledovala má 
vlastní rozhodnutí. Bylo adekvátní prodloužit chemoterapii 
šestašedesátileté farmaceutce s rakovinou plic o další kolo, 
když na žádnou léčbu nereagovala? Bylo správné předepsat 
silnou, ale ověřenou kombinaci léků šestadvacetileté ženě 
s Hodgkinovým lymfomem a riskovat tak ztrátu její plodnosti, 
nebo by bylo lepší experimentovat a pokusit se vybrat 
kombinaci, která by plodnost mohla zachovat? Bylo správné 
zařadit španělsky mluvící matku tří dětí s nádorem střeva 
do nového klinického testovacího programu, když stěží 
dokázala porozumět formálnímu a nevyzpytatelnému jazyku 
informovaného souhlasu?

První české 
vydání 
světového 
bestselleru 
oceněného 
Pulitzerovou 
cenou 

Siddhartha Mukherjee (nar. 1970) 
je světoznámý americký lékař 
a vědec indického původu. Přednáší 
na Kolumbijské univerzitě a jako 
lékař působí v Columbia University 
Medical Center. Vystudoval Harvard 
Medical School, absolvoval také 
mezinárodní postgraduální program 
na Stanfordské a Oxfordské 
univerzitě. Je specialistou v oboru 
hematologie a onkologie, publikoval 
mimo jiné v časopisech Journal of 
Clinical Investigation či Nature. Se 
svojí ženou, výtvarnicí Sarah Sze, 
a dcerou žije střídavě v Bostonu 
a v New Yorku.

Foto Deborah Feingold
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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.

Filozofická fakulta 
ISBN 978-80-210-7111-1 
198 stran / pages 
brožovaná / paperback 
17 × 25 cm 
280 CZK

This bibliography tracks the contributions by Czech and 
Slovak authors to the study of information structure of 
language. It includes mainly contributions oriented 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. Knihu uvádí samostatná studie o aktuálním 
členění prof. dr. Libuše Duškové, přední české anglistky 
a badatelky v oboru funkční větné perspektivy.

A Bibliography of Functional Sentence  
Perspective 1956–2011
Martin Drápela (ed.)

Další knihy autora /  
By the same author

Aspects of Functional Sentence 
Perspective in Contemporary English 
News and Academic Prose
ISBN 978-80-210-5681-7
114 stran / pages
brožovaná / paperback
2011; 110 CZK
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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 
the Prague linguist circle. Throughout 
his entire professional career, he 
had been loyal to the Department 
of English and American Studies, 
Faculty of Arts, MU.

Munipress / Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-7676-1
396 stran / pages 
vázaná / hardback 
16 × 23 cm 
495 CZK
duben 2015 / April 2015

Vydané svazky /  
Previous volumes

Collected Works of Jan Firbas. 
Volume One (1951–1967) 
ISBN 978-80-210-5128-7
384 stran / pages
vázaná / hardback
492 CZK

Collected Works of Jan Firbas. 
Volume Two (1968–1978) 
ISBN 978-80-210-5849-1
370 stran / pages
vázaná / hardback
444 CZK

The third volume of the Collected Works of Jan Firbas 
contains the author’s articles published between 1979 
and 1986. In this period, Jan Firbas continued to develop 
important concepts of the theory of Functional Sentence 
Perspective, focusing on the relation between the four 
factors of FSP. The articles elaborate especially the concept 
of dynamic semantics and clarify the role of intonation in 
spoken communication. The book is a sequel to Collected 
Works of Jan Firbas Volume One (1951–1967) and Volume 
Two (1968–1978). It will be followed by two more volumes, 
which will conclude the survey of the work of one of the most 
prominent Czech linguists of the 20th century. 

Souborné dílo Jana Firbase. Třetí svazek
Třetí svazek sebraných spisů Jana Firbase obsahuje články 
vydané mezi lety 1979 a 1986. Jan Firbas v tomto období 
dále rozvíjel významné koncepty z oblasti funkční větné 
perspektivy, přičemž se zaměřil především na vztahy 
mezi čtyřmi faktory FSP. Publikované články pojednávají 
o dynamické sémantice a popisují význam intonace 
v hovoru. Kniha navazuje na dříve vydané publikace: První 
svazek (1951–1967) a Druhý svazek (1968–1978) a předchází 
dalším dvěma svazkům, které završí výzkum díla jednoho 
z nejvýznamnějších českých lingvistů 20. století. 

Collected Works of Jan Firbas.  
Volume Three (1979–1986)
Jana Chamonikolasová – Miroslav Černý – Eva Golková (eds.)
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doc. PhDr. Josef Prokeš, Ph.D.  
(nar. 1947) – vysokoškolský pedagog, 
spisovatel, divadelní dramaturg 
a hudebník. Působí na Fakultě 
informatiky Masarykovy univerzity 
v Brně. Je autorem devíti odborných 
publikací, dvou beletristických knih, 
tří divadelních her, tří autorských 
CD a řady povídek, recenzí 
a esejů, roztroušených po různých 
časopisech. / Teacher, writer, theatre 
dramaturge and musician. He works 
at the Faculty of Informatics, MU. 
He is the author of nine academic 
publications, two fiction books, three 
theatre plays, three music CDs, and 
various stories, reviews, and essays. 

Nakladatelství Munipress
ISBN 978-80-210-7336-4
162 stran / pages 
vázaná / hardback 
19 × 18 cm 
250 CZK

Nejnovější kniha zkušeného autora Josefa Prokeše přináší 
čtenářský požitek na druhou, neboť se v ní inspirativně 
prolíná literatura s literaturou o literatuře. První část 
knihy obsahuje deset kapitol z literární teorie pro mírně 
pokročilé čtenáře, druhá část nabízí k vlastnímu posouzení 
konkrétní umělecký text, a sice Prokešův povídkový soubor 
Na sviňu svět (2008). Závěrečná, třetí část na různých 
kritických reflexích dokládá, jak odlišně předložený textový 
materiál vnímali jednotliví recenzenti. Jejich argumenty 
zajímavě probleskují do teoretických úvah části úvodní 
a rozsvěcují tak světélka na druhé straně pomyslného 
literárněinterpretačního „tunelu“.

A combination of literature and the literature on literature, 
Josef Prokeš's latest book offers twice the delight for the 
reader. The first part of the book contains ten chapters on 
literary theory for advanced readers; the second part offers 
a particular artistic text for analysis: Prokeš’s storybook 
Na sviňu svět (2008). The third, final part uses various  
critical reflections to illustrate how different reviewers  
see the text diversely. Their arguments interestingly flicker 
into the theoretical considerations of the first part and thus 
light the lanterns on the other side of an imaginary  
literary-interpretation “tunnel”.

Kritické reflexe literárního textu.  
S anděly i bez nich na sviňu svět
Josef Prokeš

Další knihy autora /  
By the same author

Česká folková píseň v kontextu  
60.–80. let 20. století
ISBN 978-80-210-5431-8
168 stran / pages
brožovaná / paperback
2011; 242 CZK

15 let studentského divadla Fakulty 
informatiky Masarykovy univerzity 
1998–2012
ISBN 978-80-210-5972-6
118 stran / pages
brožovaná / paperback
2012; 182 CZK
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doc. PhDr. Václav Štěpánek, 
Ph.D. (nar. 1959) – historik, docent 
v Ústavu slavistiky Filozofické 
fakulty MU. Zaměřuje se na moderní 
dějiny jihoslovanských národů 
a na dějiny slovanských literatur. / 
Historian; associate professor at 
the Department of Slavonic Studies, 
Faculty of Arts, MU. He focuses on 
the modern history of South Slavic 
nations and on the history of Slavic 
literatures. 

Filozofická fakulta 
ISBN 978-80-210-7703-4
265 stran / pages 
brožovaná / paperback 
15 × 21 cm 
předpokládaná cena 300 CZK  
(to be specified)
květen 2015 / May 2015

Miliony mrtvých na frontách i v zázemí, rozpad tří mocných 
říší, na jejichž troskách vznikly nové, politicky však nepříliš 
stabilní státy s výrazným multietnickým charakterem, ztráta 
starých jistot a konec staletími budovaného řádu věcí – to 
jsou jen ty nejpodstatnější důsledky světového konfliktu, 
jehož rozměry si v roce 1914 jen stěží kdo dokázal představit. 
V roce stého výročí vypuknutí Velké války sestavili odborníci 
z Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 
a Katedry slavistiky Filologické fakulty Bělehradské univerzity 
v Srbsku kolektivní monografii, která přináší nový pohled 
na ozvěny této události v kultuře, literatuře a kulturní historii 
nejen Čechů a Srbů, ale i šířeji slovanských národů.

Great War and Area connections: Culture literature and cultural 
history of Slavic nations
Millions of the dead at the front and in the rear, the 
disintegration of three powerful empires, and the formation 
of new politically instable multiethnic countries on their 
ruins; the loss of old certainties and the end of the order 
of things built through centuries – these are only the 
most important consequences of a global conflict whose 
dimensions were hardly imaginable in 1914. In the year of the 
centenary of the outbreak of the Great War, the experts from 
the Institute of Slavic Studies, Masaryk University and the 
Department of Slavonic Linguistics Faculty of the Belgrade 
University in Serbia compiled this collective monograph 
which brings up a new perspective to the echoes of the events 
in culture, literature, and cultural history not only of the 
Czechs and Serbs, but also of other Slavic nations.

Velká válka a areálové souvislosti: kultura,  
literatura a kulturní historie slovanských národů
Václav Štěpánek (ed.)

SLAVISTIKA / SLAVONIC STUDIES
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Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D.  
(nar. 1982) – odborný asistent 
v Ústavu filmu a audiovizuální kultury 
Filozofické fakulty MU. Specializuje 
se na teorii vyprávění ve filmu 
a v televizních seriálech. / Assistant 
professor at the Department of Film 
Studies and Audiovisual Culture, 
Faculty of Arts, MU. He specialises 
in the theory of narration in the film 
and TV series. 

Filozofická fakulta 
ISBN 978-80-210-7756-0
200 stran / pages 
brožovaná / paperback 
16 × 23 cm 
Předpokládaná cena 250 CZK  
(to be specified)
červen 2015 / June 2015

Publikace chce nabídnout v českém kontextu ojedinělou 
učebnici psaní analýzy stylu, vyprávění a tématu filmového 
díla, která nabízí systematické rozpracování tradic 
formálního rozboru. Ačkoli má sloužit jako skripta k psaní 
diplomových prací na Ústavu filmu a audiovizuální kultury 
FF MU, současně chce oslovit i širší okruh zájemců o hlubší 
porozumění filmovému umění. Nabízí i původní přístup 
k technikám filmové analýzy, platný nejen pro diplomové 
práce, ale pro formálně zaměřené studie obecně. Je výkladově 
uspořádána zdola nahoru: od hledání výzkumného problému 
a formulování tezí až k otázkám osnovy textu a struktury 
argumentace. Závěrem poskytuje případové analýzy, jež 
jsou posléze kriticky komentovány z hlediska postupů 
představených dříve.

Analytical thinking about film: a guide (not only) to the formal 
analysis of a film 
The aim is to offer a comprehensive textbook focused 
on formal analysis of stylistic, narrative, and thematic 
arrangement of a film work. The publication should be useful 
for students of the Department of film studies and audiovisual 
culture, Faculty of Arts, MU, as well as for wide audiences 
(academics, film reviewers, and film fans). The book structure 
follows a bottom-up explanation model which starts with 
searching for a research problem and the thesis formulation 
and goes on to questions related to the text outline and the 
structure of argumentation. The final part of the book offers 
more complex film case analyses rooted in the perspective of 
the previous chapters.

Analytické uvažování o filmu: průvodce psaním  
(nejen) formálního rozboru filmového díla
Radomír Kokeš

FILMOVÁ VĚDA / FILM STUDIES

PŘÍPRAVUJEME
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Knihy Lékařské fakulty 
zakoupíte v prodejně / Books 
by Faculty of Medicine are 
available at 

Lékařské knihkupectví
Kamenice 5, Brno 
(Univerzitní kampus Bohunice 
/ University Campus 
Bohunice). 
www.lekarskeknihy.cz 

Multimediální podpora výuky 
klinických a zdravotnických 
oborů / Multimedia support 
in the education of clinical 
and health care disciplines
portal.med.muni.cz 

Knihy Pedagogické fakulty 
si můžete objednat 
v Obchodním centru MU / 
Books by Faculty of Education 
are available at MU Shopping 
center

is.muni.cz/obchod/knihy/ped

Knihy je také možné zakoupit 
v prodejně Společenské knihy 
na FSS MU, Joštova 10, Brno. 
/ The books may be also 
bought at the Společenské 
knihy bookstore, FSS MU, 
Joštova 10, Brno.

Elektronické verze knih  
jsou dostupné v čítárně 
Munispace / E-books are 
available at the Munispace 
online reading room
www.munispace.muni.cz 

Elektronické učební texty 
a odborné monografie Fakulty 
sportovních studií najdete 
na stránkách / Electronic 
textbooks and academic 
books by the Faculty of Sport 
Studies are available at

Webová knihovna eMUNI / 
eMUNI web library
publi.cz/eMUNI 

Portál elektronických 
studijních materiálů / 
Electronic textbooks portal
www.fsps.muni.cz/impact/
knihovna 

MEDICÍNA 
MEDICINE

PEDAGOGIKA 
EDUCATION

SPORTOVNÍ STUDIA 
SPORT STUDIES
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Publikace je výsledkem společného 
výzkumného projektu odborníků 
z Fakulty managementu Vysoké školy 
ekonomické v Praze a z Ekonomicko- 
-správní  fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně. / The publication 
is the outcome of a shared research 
project by the experts from the 
Faculty of management, University of 
economics in Prague, and the Faculty 
of Economics and Administration, 
Masaryk University. 

Ekonomicko-správní fakulta 
ISBN 978-80-210-7557-3
172 stran / pages 
brožovaná / paperback 
17 × 24 cm 
290 CZK

With many publications dealing with the issue, finding 
factors of competitiveness of companies is a very topical 
and interesting subject in terms of both theory and 
practice. However, these works do not present a uniform 
way of thinking as they vary in their approach to the issue, 
terminology used, applications of the methods, justification 
of solutions, and even credibility of the results achieved 
and their interpretation. This raises such questions as 
(1) how to express corporate competitiveness, (2) how to 
measure the effect of potential factors of competitiveness 
in a multidimensional space under the conditions typical 
for business research, and finally, (3) what are the factors 
of competitiveness and how can we interpret their effects? 
This publication presents the results of the research focusing 
precisely on this area.

Problematika zjišťování faktorů konkurenceschopnosti 
podniků představuje velmi aktuální a zajímavé téma 
z hlediska praxe i teorie. Četné práce, které na toto téma 
vznikají, však nepředstavují jednotný způsob myšlení, liší 
se svým přístupem, používanou terminologií, aplikovanými 
metodami, argumentací, a dokonce i věrohodností 
získaných poznatků a jejich interpretace. Popsaná situace 
vyvolává otázky typu (1) jak vyjádřit konkurenceschopnost 
firem, (2) jak měřit dopad potenciálních faktorů 
konkurenceschopnosti ve vícerozměrném prostoru 
za podmínek typických pro výzkum a konečně (3) jaké jsou 
faktory konkurenceschopnosti a jak můžeme interpretovat 
jejich účinky. Tato publikace prezentuje výsledky dvouletého 
výzkumu, který se zaměřoval právě na tuto oblast.

Identifying Corporate Performance Factors Based  
on Feature Selection in Statistical Pattern Recognition. 
Methods, Application, Interpretation
Pavel Pudil, Ladislav Blažek, Ondřej Částek, Petr Somol, Jana Pokorná, Maria Králová

EKONOMIE / ECONOMICS

Související / Similar

Konkurenční schopnost podniků. 
Výsledky empirického výzkumu
Ondřej Částek, Jana Pokorná
ISBN 978-80-210-6124-8
145 stran / pages
brožovaná / paperback
2013; 210 CZK

Využití stakeholderského přístupu 
při strategické analýze podniku
Ondřej Částek
ISBN 978-80-210-5411-0
242 stran / pages
brožovaná / paperback
2010; 299 CZK

Dostupné  
v čítárně  

Munispace

www.munispace.muni.cz
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Ing. Ondřej Krčál, Ph.D. (nar. 1982) –  
odborný asistent na Katedře 
ekonomie Ekonomicko-správní 
fakulty MU. Specializuje se 
na modelování založené na agentech 
(ABM), průmyslovou organizaci 
a ekonomii dopravy. / Assistant 
professor at the Department of 
Economics, Faculty of Economics and 
Administration, MU. He specialises 
in Agent-Based Modeling (ABM), 
industrial organization, and the 
economy of transport. 

Ekonomicko-správní fakulta 
ISBN 978-80-210-7423-1
155 stran / pages 
brožovaná / paperback 
17 × 24 cm 
400 CZK

The author introduces two models of innovation that are able 
to explain the inverted-U relationship between profitability 
and innovation, along with the findings of Aghion et al. 
(2005) and Hashmi (2005) related to the relationship between 
profitability and the dispersion of productivity in the industry. 
The basic model provides a simple and general explanation of 
the empirical findings. The prospect-theory model provides 
a more specific explanation of the empirical findings, which 
includes a behavioral model of managerial decision-making. 
He shows that both models generate realistic predictions for 
a wider range of parameter combinations around the specific 
parameter values.

Autor představuje dva inovační modely, které mohou objasnit 
vztah mezi ziskovostí a inovacemi ve tvaru obráceného 
U a vztahy mezi ziskovostí a rozdíly v produktivitě 
jednotlivých firem v daném odvětví, které popisují Aghion 
et al. (2005) a Hashmi (2005). Základní model (basic model) 
umožňuje popsat empirické poznatky jednoduše a na obecné 
úrovni, zatímco prospektově teoretický model (prospect- 
-theory model) nabízí více specifické vysvětlení včetně 
behaviorální teorie manažerského rozhodování. Oba modely 
umožňují realistický odhad při započtení různých hodnot 
parametrů jejich kombinací.

An Explanation of the Inverted-U Relationship  
between Profitability and Innovation
Ondřej Krčál

EKONOMIE / ECONOMICS

Dostupné  
v čítárně  

Munispace

www.munispace.muni.cz
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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.

Ekonomicko-správní fakulta 
ISBN 978-80-210-7142-1 
212 stran / pages 
brožovaná / paperback 
17 × 24 cm 
350 CZK

Hlavním cílem výzkumu, který představuje tato kniha, je 
pomocí empirické analýzy ověřit, zda vlády členských zemí 
Evropské unie vytvářely v analyzovaných letech 1995–2008 
politicko-rozpočtové cykly. Výzkum se dále zaměřuje 
na institucionální faktory, které mohou vznik politicko- 
-rozpočtového cyklu podporovat. Jedná se o charakter voleb, 
termín jejich konání, tradici demokratického politického 
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 an 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 cycles: the type of parliamentary elections, 
date of elections, tradition of democratic political system, 
ideology, and openness of democracy. The results show that 
the government ideology constitutes the fundamental factor 
for the political-budget cycle.

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

EKONOMIE / ECONOMICS

Související / Similar

Finanční ústava
Vojtěch Šimíček (ed.) 
ISBN 978-80-210-6214-6
227 stran / pages
brožovaná / paperback
2013; 229 CZK

Evropa ve světové ekonomice. 
Historická perspektiva
Oldřich Krpec, Vladan Hodulák
ISBN 978-80-210-6146-0
414 stran / pages
brožovaná / paperback
2012; 402 CZK

Dostupné  
v čítárně  

Munispace

www.munispace.muni.cz
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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.

Ekonomicko-správní fakulta 
Edice Železniční reformy, sv. 2
ISBN 978-80-210-7141-4 
140 stran / pages 
vázaná / hardback 
17 × 24 cm 
395 CZK

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 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 have adopted railway 
reforms. The reform strategies included the vertical 
separation (infrastructure – services), the horizontal 
separation (freight – passenger), and the opening of the 
railway services market to the 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 the horizontal separation, whereas 
no clear effect could be identified in the case of the 
vertical separation. The effect of opening the market to 
the competition was different for the Western and Eastern 
European countries: positive in the former and negative in 
the latter. The results therefore indicate that the European 
railway reforms generate different results for Western and 
Eastern European countries.

Konkurence a výkonnost na evropských železnicích
Zdeněk Tomeš

EKONOMIE / ECONOMICS

V edici Železniční reformy / 
Previously in the series 

Modely a metody regulace 
konkurenčního prostředí na trhu 
železničních dopravních služeb
Martin Kvizda – Zdeněk Tomeš 
a kolektiv
ISBN 978-80-210-6733-2
243 stran / pages
brožovaná / paperback
2013; 350 CZK

Dostupné  
v čítárně  

Munispace

www.munispace.muni.cz
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Ing. Alena Kerlinová, Ph.D.  
(nar. 1980) – odborná asistentka 
na Katedře finančního práva 
a národního hospodářství Právnické 
fakulty MU. Odborně se věnuje 
především managementu ve veřejné 
správě a osobnímu managementu, 
stejně jako vztahu práva a ekonomie. 
/ Assistant professor at the 
Department of Financial Law and 
Economics, Faculty of Law, MU. 
She focuses on the management in 
public administration and personal 
management as well as on the 
relationship between law and 
economy.  
 

Ing. Eva Tomášková, Ph.D.  
(nar. 1978) – odborná asistentka 
na Katedře finančního práva 
a národního hospodářství Právnické 
fakulty MU. Věnuje se především 
bankovnictví a veřejným financím. 
/ Assistant professor at the 
Department of Financial Law and 
Economics, Faculty of Law, MU. She 
deals mainly with banking and public 
finances. 

Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-6918-3
132 stran / pages 
brožovaná / paperback 
15 × 21 cm 
322 CZK

Publikace seznamuje s vybranými okruhy problémů 
managementu veřejné správy. Představuje nejen klasický 
model managementu, ale také jeho alternativy, manažerské 
metody využívané (nebo vhodné k využití) ve veřejné správě 
i činnosti manažera ve veřejné správě. Větší pozornost je 
věnována oblastem managementu, které mají zásadní význam 
pro každou organizaci, včetně organizací veřejné správy. 
Za tyto oblasti lze považovat strategický management, 
finanční management a lidské zdroje. Kromě toho jsou 
ve stručnosti představeny také možnosti marketingu 
ve veřejné správě.

Management in public administration
The publication introduces selected problems of management 
in public administration. It presents not only the classical 
model of management, but also its alternatives as well as 
managerial methods used (or likely to be used) in public 
administration and functions of a manager in the public 
administration. More attention is paid to the areas of 
management which are essential for any organization, 
including the organizations of public administration. 
Strategic management, financial management, and human 
resources can be considered among those. In addition, some 
possibilities of marketing of public administration are briefly 
presented in this publication.

Management veřejné správy
Alena Kerlinová – Eva Tomášková

EKONOMIE / ECONOMICS

Související / Similar

Národní hospodářství
kolektiv autorů
ISBN 978-80-210-6949-7
224 stran / pages
brožovaná / paperback
2014; 330 CZK
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JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.  
(nar. 1980) – odborná asistentka 
na Katedře obchodního práva 
Právnické fakulty MU. Zaměřuje se 
na problematiku ochrany proti nekalé 
soutěži. / Assistant professor at the 
Department of Commercial Law, 
Faculty of Law, MU. She specialises in 
the regulation of unfair competition. 

Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7062-2
158 stran / pages 
brožovaná / paperback 
15 × 21 cm 
340 CZK

Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7417-0
360 stran / pages 
brožovaná / paperback 
15 x 21 cm 
374 CZK

Publikace se věnuje otázkám a právní úpravě veřejného 
stavebního práva se zaměřením na právní úpravu stavebního 
zákona a souvisejících předpisů. Je určena pro studenty 
bakalářského a magisterského studia.

Public Construction Law
The publication deals with the aspects and legal regulation 
of the Public Construction Law. It is focused on the legal 
regulation in the Building Act and following regulations. The 
publication is intended for Bachelor’s and Master’s degree 
students.

Učebnice je určena studentům bakalářských studijních 
programů právnických fakult a studentům neprávnických 
oborů. Vychází z právního stavu k 1. listopadu 2014.

Overview of Commercial Law
The textbook aims at students of the Bachelor's degree at 
Faculties of Law as well as students of other related fields. It is 
based on the legal situation as of the 1st November 2014. 

Veřejné stavební právo
Petr Průcha – Alena Kliková

Nástin obchodního práva
Dana Ondrejová a kolektiv

PRÁVO / LAW

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (nar. 1949) –  
právník, soudce a předseda senátu 
Nejvyššího správního soudu ČR. / 
Lawyer; Presiding judge of a chamber of 
the Supreme Administrative Court of the 
Czech Republic.  
 

JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (nar. 1974) – 
odborná asistentka na PrF MU, členka 
legislativní rady vlády. / Assistant 
professor; member of the Czech Republic 
Government’s Legislative Council.
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doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.  
(nar. 1974) – docent na Katedře 
trestního práva PrF MU. Je autorem 
řady monografií z oblasti trestního 
práva procesního i hmotného. 
/ Associate professor at the 
Department of Criminal Law, Faculty 
of Law, MU. He is the author of 
various monographs dealing with the 
criminal law. 

Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7416-3
394 stran / pages 
brožovaná / paperback 
15 × 21 cm 
324 CZK

Související / Similar 

Postavení znalce v trestním řízení
Marek Fryšták, Zdeněk Krejčí
ISBN 978-80-210-4955-0
167 stran / pages
brožovaná / paperback
2009; 94 CZK

Monografie se věnuje problematice dokazování 
v přípravném řízení de lege lata a de lege ferenda. Úvahy 
de lege ferenda vycházejí nejen z teoretických východisek, 
ale jsou konfrontovány s rozhodnutími vnitrostátních 
soudů, Evropského soudu pro lidská práva a představami 
a stanovisky vnitrostátní praxe. Publikace je zásadním 
příspěvkem pro teorii a praxi přípravného řízení, jelikož 
tato problematika nebyla v posledních letech u nás uceleně 
zpracována.

The monograph deals with the evidence process in pre-trial 
proceedings de lege lata and de lege ferenda. Cogitations de 
lege ferenda are based on a critical analysis of theoretical 
grounds of legal regulations and their confrontation with 
judgments rendered by national courts, the ECHR, and visions 
and attitudes from the national application practice. The 
monograph will be a principal contribution to the theory and 
practice of pre-trial proceedings as no complex and individual 
work thereon has been elaborated in the Czech Republic  
so far.

Dokazování v přípravném řízení
Marek Fryšták
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doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.  
(nar. 1956) – docentka na Katedře 
správní vědy a správního práva PrF 
MU. Specializuje se na správní právo 
a na právní kompetence veřejné 
správy. / Associate professor at 
the Department of Administrative 
Studies and Administrative 
Law, Faculty of Law, MU. She 
specialises in administrative law 
and legal competencies of public 
administration. 

Související / Similar 

Správní právo: zvláštní část
kolektiv autorů
ISBN 978-80-210-4847-8
400 stran / pages
brožovaná / paperback
2009; 206 CZK

Učebnice přibližuje témata a poznatky související s organizací 
a činností veřejné správy, jakož i s plněním jejích funkcí 
a veřejných úkolů v moderním evropském státě. Objasňuje 
účel studia veřejné správy v širším pohledu, zaměřuje se 
na podstatné aspekty veřejné správy a nároky, jimž by měla 
dostát. Poskytuje znalosti pro průběžné hodnocení, analýzu 
a formulaci doporučení pro zvýšení efektivnosti celého 
systému i jeho součástí. Kromě tradičních oblastí, jako jsou 
principy organizace a činnosti, personální základ veřejné 
správy, rozhodování, veřejný majetek a veřejné statky, přináší 
učebnice poznatky a náměty k úvahám o reformách veřejné 
správy, evropském kontextu a principech dobré správy, etice, 
transparentnosti a informatizaci veřejné správy.

The textbook approaches topics and findings which 
are related to the organization and operation of public 
administration and to the fulfillment of its functions in 
a modern European state. The textbook clarifies the purpose 
of studying public administration in a broader context, 
focusing on the substantial aspects of public administration 
and the standards it should comply with. The textbook 
also provides knowledge for continuous evaluation and 
analysis of the efficiency of the whole system. In addition 
to traditional areas, the textbook brings up new knowledge 
and ideas to consider: reforms of public administration, the 
European context, the principles of good administration, 
ethics, transparency, and the informatization of public 
administration.

Základy správní vědy
Soňa Skulová a kolektiv

Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7335-7
216 stran / pages 
brožovaná / paperback 
15 × 21 cm 
279 CZK
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Daně a správa 
daní

Michal Radvan
ISBN 978-80-210-6702-8
140 CZK

Vybrané kapitoly 
z mezinárodního 
práva 
soukromého

Naděžda Rozehnalová – Jiří Valdhans
ISBN 978-80-210-6758-5
88 CZK

Mezinárodní 
soudnictví

kolektiv autorů
ISBN: 978-80-210-7535-1
119 CZK

Propedeutika 
finančního práva 
I. Obecná část

Petr Mrkývka
ISBN 978-80-210-6759-2
115 CZK  

Pozemkové 
právo 

kolektiv autorů
ISBN 978-80-210-7536-8
179 CZK

Elektronické učební texty 
Právnické fakulty / Electronic 
textbooks of Faculty of Law

Knihy je možné zakoupit v Obchodním centru Právnické 
fakulty na adrese / The textbooks can be downloaded from 
the shopping centre of Faculty of Law

https://is.muni.cz/obchod/knihy/law/epub/ 
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prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc.  
(nar. 1942) – profesor veterinární 
mikrobiologie, parazitologie 
a imunologie, pracuje v Ústavu 
experimentální biologie 
Přírodovědecké fakulty MU. / 
Professor of veterinary microbiology, 
parasitology and imunology; 
he works at the Department of 
Experimental Biology, Faculty of 
Science, MU.  
 

RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D.  
(nar. 1978) – odborný asistent 
v Ústavu experimentální biologie 
Přírodovědecké fakulty MU. Zabývá 
se mj. molekulární detekcí patogenů 
člověka v klíšťatech. / Assistant 
professor at the Department of 
Experimental Biology, Faculty of 
Science, MU. He deals with the 
molecular detection of human 
pathogens in ticks. 

Přírodovědecká fakulta 
ISBN 978-80-210-7516-0
180 stran / pages 
brožovaná / paperback 
21 × 30 cm 
250 CZK

Zdrojem nákazy člověka může obecně být buď jiný člověk, 
nebo zvíře, nebo vnější prostředí. Podle tohoto zdroje 
můžeme lidské nákazy dělit na antroponózy, zoonózy 
a sapronózy. Studijní text je přehledem aktuální problematiky 
mikrobiálních zoonóz a sapronóz pro magisterský program 
mikrobiologie přírodovědeckých fakult. Může však být 
využit i jako pomůcka pro zoology, molekulární biology 
nebo studenty humánní a veterinární medicíny, včetně 
frekventantů doktorských studijních programů.

Microbial zoonoses and sapronoses
Basically, the source of human infection can be an other 
human, an animal, or the environment. Based on the 
distinction, we can divide the infections to anthroponoses, 
zoonoses, and sapronoses. The textbook is an overview of 
current microbial zoonoses and sapronoses for the students 
of the Master’s degree in Microbiology, Faculty of Science. 
Nevertheless, it can also be used by zoologists, molecular
biologists, or students of human or animal medicine 
including the PhD candidates in these fields.

Mikrobiální zoonózy a sapronózy
Zdeněk Hubálek – Ivo Rudolf

Cizojazyčné vydání /  
In other languages

Microbial Zoonoses and Sapronoses
Springer: 2011
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Nakladatelství Munipress
ISBN 978-80-210-5812-5
256 stran / pages 
brožovaná / paperback 
17 × 24 cm 
275 CZK

Moderní analýza biologických dat. 
1. díl. Zobecněné lineární modely 
v prostředí R
Nakladatelství Scientia 2009
ISBN 978-80-86960-44-9; 226 stran; 
brožovaná; 244 Kč

Nakladatelství Munipress
ISBN 978-80-210-4852-2
894 stran / pages 
vázaná / hardback 
24 × 28 cm 
1895 CZK

Kniha představuje vybrané modely a metody statistické 
analýzy korelovaných dat. Jde o praktickou příručku analýzy 
dat v prostředí rozsáhlého volně dostupného statistického 
nástroje softwaru R. 

The book presents selected models and methods of statistical 
analysis of correlated data. It is a practical handbook of data 
analysis in the complex and free statistical software R. 

Osvědčená a didakticky propracovaná učebnice poskytuje 
srozumitelný úvod do studia genetiky v celé její dnešní šíři. 
České vydání navíc obsahuje nový překlad Mendelovy objevné 
práce z roku 1866 Pokusy s hybridy rostlin.

The textbook provides students with a comprehensible and 
up-to-date introduction to the important science of genetics. 
The Czech edition contains a new translation of Mendel's 
groundbreaking work from 1866, Experiments on plant 
hybridization.

Moderní analýza biologických dat.  
2. díl. Lineární modely s korelacemi v prostředí R
Stano Pekár – Marek Brabec

Genetika
Peter D. Snustad – Michael J. Simmons
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Anthropologia  
integra

Geologické 
výzkumy 
na Moravě 
a ve Slezsku 

Archivum 
mathematicum

ISSN 1804-6657
journals.muni.cz/ 
anthropologia_integra

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.

ISSN 1212-6209
journals.muni.cz/gvms

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. 

Geological Research in Moravia 
and Silesia is a peer-reviewed 
journal. Its aim is to promptly 
inform professionals from a variety 
of geological disciplines of new 
research, discoveries and progress 
of current projects and their partial 
findings. The journal has been 
published since 1994; it is included 
in the List of non-impact  
peer-reviewed journals published 
in the Czech Republic.

ISSN 0044-8753
journals.muni.cz/ 
archivum_mathematicum_ext

Matematický časopis, který 
publikuje výlučně původní vědecké 
články v angličtině. Vychází 
od roku 1965. Je součástí světové 
citační a abstraktové databáze 
SCOPUS a publikované práce jsou 
uváděny v Mathematical Reviews 
a Zentralblatt für Mathematik.

Archivum mathematicum is 
a mathematics journal which 
exclusively publishes scientific 
papers in English. The journal 
was founded in 1965. It is indexed 
by SCOPUS; a review of each 
published paper appears in 
Mathematical Reviews and also in 
Zentralblatt für Mathematik.

Masarykova univerzita patří 
k největším vydavatelům 
vědeckých a odborných 
časopisů v České republice. 
Ročně vydává 53 titulů v tištěné 
i elektronické podobě, některé 
z nich vycházejí v režimu 
Open Access. Řada časopisů 
je zařazena ve významných 
zahraničních citačních 
databázích SCOPUS, ERIH 
a v Seznamu recenzovaných 
neimpaktovaných periodik 
vydávaných v ČR. / With 
53 printed and electronic 
journals published annually 
including some released under 
OpenAccess licence, Masaryk 
University is one of the largest 
publishers of academic and 
scientific journals in the Czech 
Republic. Many journals are 
indexed in major international 
citation databases such as 
SCOPUS and ERIH as well as in 
the List of non-impact peer- 
-reviewed journals published in 
the Czech Republic.

Odborné časopisy Masarykovy 
univerzity najdete na adrese / 
Academic journals of Masaryk 
University can be found at 
journals.muni.cz
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12 trendů v české 
softwarové ekonomice
Michal Černý
ISBN 978-80-210-6803-2
139 stran / pages
250 CZK

New Messengers: Short 
Narratives in Plays by 
Michael Frayn, Tom 
Stoppard and August Wilson
Tomáš Kačer
ISBN 978-80-210-6339-6
138 stran / pages
145 CZK

Biografický slovník evropské 
etnologie
Richard Jeřábek
ISBN 978-80-210-6624-3
206 stran / pages
300 CZk

S domovem v srdci
Ivan Dorovský
ISBN 978-80-210-6867-4
216 stran / pages
250 CZK

Hastábhinaja. Gesta rukou 
v tradičním divadelním 
umění Indie
Šárka Havlíčková Kysová
ISBN 978-80-210-6406-5
236 stran / pages
300 CZK

Když výzkum, tak 
kvalitativní. Serpentinami 
bádání v terénu
kolektiv
ISBN 978-80-210-6480-5
152 stran / pages
250 CZK

Cesty do Svaté země 
XII.–XX. Století. Mýty 
a realita v ruských a českých 
cestopisech
Danuše Kšicová
ISBN 978-80-210-6139-2
335 stran / pages
350 CZK

Humor ve škole
Klára Šeďová
ISBN 978-80-210-6205-4
189 stran / pages
250 CZK

Obyčeje a zpěvy lidu 
moravského
Josef Čapka Drahlovský
ISBN 978-80-210-6628-1
196 stran / pages
300 CZK

Bosna v chorvatských 
národně-integračních 
ideologiích 19. století
Petr Stehlík
ISBN 978-80-210-6239-9
217 stran / pages
200 CZK

K teorii ruské literatury 
a jejím souvislostem
Ivo Pospíšil
ISBN 978-80-210-6216-0
271 stran / pages
280 CZK

Posteneolitická štípaná 
industrie na Moravě
Ludmila Kaňáková Hladíková
ISBN 978-80-210-6421-8
255 stran / pages
300 CZK

Caused Motion: Secondary 
Agent Constructions
Naděžda Kudrnáčová
ISBN 978-80-210-6373-0
147 stran / pages
120 CZK

Když se školy učí
kolektiv
ISBN 978-80-210-6130-9
196 stran / pages 
280 CZK

Sídliště kultury s moravskou 
malovanou keramikou 
v Hlubokých Mašůvkách
kolektiv
ISBN 978-80-210-6680-9
347 stran / pages
350 CZK
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Slovník českých jazykovědců 
v oboru bohemistiky 
a slavistiky
Radoslav Večerka
ISBN 978-80-210-6265-8
341 stran / pages
350 CZK

Právo a vášeň : Jazyk, 
příběh, interpretace
Martin Škop
ISBN 978-80-210-5464-6
205 stran / pages
237 CZK

Rozvod a změny 
reprodukčních strategií
Petr Fučík
ISBN 978-80-210-6093-7
168 stran / pages
276 CZK

Staročeské a německé 
milostné básnictví 
vrcholného středověku
Sylvie Stanovská, Manfred 
Kern
ISBN 978-80-210-6342-6
193 stran / pages
350 CZK

Římské právo pro bakaláře
kolektiv
ISBN 978-80-210-5002-0
188 stran / pages
255 CZK 

Šedivějící hodnoty? Aktivita 
jako dominantní způsob 
stárnutí
Marcela Petrová Kafková
ISBN 978-80-210-6310-5
183 stran / pages
276 CZK

Nenechali se vyloučit. 
Sociální vzestupy Romů 
v české společnosti
Laura Fónadová
ISBN 978-80-210-6574-1
131 stran / pages
250 CZK

Bez léčby to jde. Proces 
přestávání s pervitinem bez 
odborné pomoci
Pavel Nepustil
ISBN 978-80-210-6754-7
118 stran / pages
225 CZK

Zápas o uvozovky: inter-
pretační rámce a repertoár 
jednání pro-romského hnutí 
Martin Koubek
ISBN 978-80-210-6550-5
189 stran / pages
280 CZK

Efektivnost v systému 
zpětných toků
Alena Klapalová, Michal 
Krčál, Radoslav Škapa
ISBN 978-80-210-6600-7
83 stran / pages
200 CZK

Český lokální a regionální 
tisk mezi lety 1989 a 2009
Lenka Waschková Císařová
ISBN 978-80-210-6478-2
340 stran / pages
301 CZK

Právo na vzdělání
kolektiv
ISBN 978-80-210-6950-3
203 stran / pages
278 CZK

Spiritualita pohybových 
aktivit
Emanuel Hurych a kolektiv
ISBN 978-80-210-6207-8
250 stran / pages
100 CZK

Poznámky ke studiím 
nových médií
Jakub Macek
ISBN 978-80-210-6476-8
200 stran / pages
205 CZK

České strany a jejich kandidáti. 
Případ voleb do Poslanecké 
sněmovny v roce 2010
Peter Spáč
ISBN 978-80-210-6213-9
302 stran / pages
320 CZK 
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Města jako partner 
v procesu vládnutí. Případ 
českých a německých měst
Vratislav Havlík
ISBN 978-80-210-6544-4
167 stran / pages
231 CZK 

Drahé kameny starověkých 
civilizací
Ivan Mrázek
ISBN 978-80-210-6122-4
382 stran / pages
680 CZK

Má maďarská cesta
Richard Pražák
ISBN 978-80-210-6797-4
187 stran / pages
220 CZK

Soudcokracie, nebo 
judicializace politiky? 
Hubert Smekal, Ivo Pospíšil
ISBN 978-80-210-6282-5
216 stran / pages
242 CZK

Morava v době ledové
Rudolf Musil
ISBN 978-80-210-6364-8
228 stran / pages
450 CZK

Slovanské literatury 
ve střední Evropě
Slavomír Wollman
ISBN 978-80-210-6127-9
236 stran / pages
300 CZK

Lithic raw materials in 
prehistoric times of eastern 
Central Europe
Antonín Přichystal
ISBN 978-80-210-6405-8
351 stran / pages
880 CZK

Významné geologické 
lokality Moravy a Slezska
Václav Vávra, Jindřich Štelcl
ISBN 978-80-210-6715-8
292 stran / pages
320 CZK

Domů
Ondřej Hložek
ISBN 978-80-210-6607-6
40 stran / pages
200 CZK

Matematika pro chemiky. 
2. díl
Zuzana Došlá
ISBN 978-80-210-5432-5
131 stran / pages
144 CZK

Základy fylogenetické 
analýzy
Miloš Macholán
ISBN 978-80-210-6363-1
290 stran / pages
360 CZK

Krajky Pagu
Radek Štěpánek 
ISBN 978-80-210-6317-4
61 stran / pages
200 CZK

Předmostí. Building an 
authentic museum
kolektiv
ISBN 978-80-210-6189-7
79 stran / pages
150 CZK

Základní kurz latiny I
Jana Mikulová
ISBN 978-80-210-7039-4
402 stran / pages
320 CZK

Sova loví noc
Vladimír Šrámek
ISBN 978-80-210-6340-2
61 stran / pages
200 CZK 
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Universitas. Revue Masarykovy univerzity

Rektorát MU
ISSN 1211-3387
čtyři čísla ročně / quarterly 
cena čísla 20 CZK / per issue
roční předplatné 80 CZK / annually 

Revue Universitas vychází nepřetržitě od roku 1968. Obsahuje 
především odborné statě o vědeckých výzkumech Masarykovy 
univerzity. Seznamuje s dějinami univerzity, přináší 
recenze publikací univerzitních autorů a zařazuje i diskuze 
k aktuálním otázkám vědeckého a společenského života. 
Věnuje se teoretickým interdisciplinárním studiím, sociologii 
a dějinám vědy. Společně s univerzitním měsíčníkem muni.cz 
přináší aktuální zprávy z univerzity.

Revue Universitas has been published continuously since 
1968; its mission is to publish scholarly essays on scientific 
research of Masaryk University. Readers will also find here 
notes on university history, reviews of their colleagues' 
publications, and even discussions on current scholarly and 
social life. Besides, the journal is also dedicated to theoretical 
studies related to interdisciplinary and metatheoretical 
problems and to the sociology and history of science. Along 
with the monthly muni.cz, it brings latest news from the 
university.

journals.muni.cz/universitas/

Sledujte online aktuální 
dění na univerzitě / 
Follow the latest news 
from the university 
online 

www.online.muni.cz
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15 let studentského divadla Fakulty 
 informatiky Masarykovy univerzity 
 1998–2012 28
A Bibliography of Functional Sentence 
 Perspective 1956–2011 26
An Explanation of the Inverted-U 
 Relationship between Profitability 
 and Innovation 33
Analytické uvažování o filmu: průvodce 
 psaním (nejen) formálního rozboru 
 filmového díla 30
Analýza sociálněvědních dat (nejen) 
 v SPSS 1
Anthropologia integra 43
Archaeologia historica 17
Archivum mathematicum 43
Aspects of Functional Sentence Perspective 
 in Contemporary English News 
 and Academic Prose 26
Berufstheater in Brünn 1668–1733 14
Bohemica litteraria 17
Brno Studies in English 17
Brünner Beiträge zur Germanistik 
 und Nordistik 17
Centrální Českomoravská vrchovina 
 na prahu vrcholného středověku 10
Cestami lidového tance. Zdenka Jelínková 
a česká etnochoreologie 21
Collected Works of Jan Firbas 27
Česká folková píseň v kontextu 60.–80. let 
 20. století 28
Česká politika zaměstnanosti v době krize 
 a po krizi 5
Daně a správa daní 40
Dokazování v přípravném řízení 38
Etnologické studie (edice) 22
Études romanes de Brno 18
Evropa ve světové ekonomice. Historická 
 perspektiva 34
Finanční ústava 34
Genetika 42
Geologické výzkumy na Moravě 
 a ve Slezsku 43
Graeco-latina brunensia 18
Hereze a loajalita. Slonovinový Diptych 
 z pěti částí z pokladu katedrály 
 v Miláně 12
Identifying Corporate Performance Factors 
 Based on Feature Selection in Statistical 
 Pattern Recognition 32
Johann Georg Gettner und das barocke 
 Theater zwischen Nikolsburg 
 und Krumau 14
Konkurence a výkonnost na evropských 
 železnicích 35
Konkurenční schopnost podniků. Výsledky 
 empirického výzkumu 32
Krajské volby 2012 6

Kritické reflexe literárního textu. S anděly 
 i bez nich na sviňu svět 28
Lidová oděvní kultura: příspěvky 
 k ikonografii, typologii 
 a metodologii 21
Linguistica Brunensia 18
Management veřejné správy 36
Marienthal. Sociografie komunity 
 nezaměstnaných 4
Mezinárodní soudnictví 40
Mikrobiální zoonózy a sapronózy 41
Modely a metod regulace konkurenčního 
 prostředí na trhu železničních 
 dopravních služeb 35
Moderní analýza biologických dat 1. díl. 
 Zobecněné lineární modely v prostředí 
 R 42
Moderní analýza biologických dat 2. díl. 
 Lineární modely s korelacemi v prostředí 
 R 42
Museologica Brunensia 19
Musicologica Brunensia 18
Národní hospodářství 36
Narození, svatba a pohřeb v sunnitském 
 islámu 20
Nástin obchodního práva 37
Opuscula historiae artium 19
Pojmy estetiky: analytický přístup 13
Politický cyklus a fiskální politika: význam 
 jejich vztahu pro hospodářskou 
 politiku 34
Postavení znalce v trestním řízení 38
Pozemkové právo 40
Propedeutika finančního práva I. 
 Obecná část 40
Raněstředověké pohřebiště 
 Olomouc-Nemilany 11
Representations of Natural Catastrophes 
 in Newspaper Discourse 9
Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české 
 porodnosti v sociologické 
 perspektivě 3
Role lokálních projektů v české politice 
 zaměstnanosti 4
Rozumově nadané děti s dyslexií 2
Rozumově nadaní studenti s poruchou 
 učení. Cesty od školních výkonových 
 paradoxů k úspěchu 2
Scénografie mluví. Hovory Jarky Buriana 
 s Josefem Svobodou 15
Skryté nadání. Psychologická specifika 
 rozumově nadaných žáků s dyslexií 2
Sociální studia 8
Spisy Filozofické fakulty Masarykovy 
 univerzity (edice) 8
Správní právo: zvláštní část 39
Studia archaeologica Brunensia 19
Studia paedagogica 8

Theatralia 19
Tradiční agrární kultura v kontextu 
 společenského vývoje střední Evropy 
 a Balkánu 21
Transnational Forms of Contemporary 
 Neo-Nazi Activity in Europe from 
 the Perspective of Czech Neo-Nazis 7
Universitas. Revue Masarykovy 
 univerzity 47
Velká válka a areálové souvislosti: kultura, 
 literatura a kulturní historie slovanských 
 národů 29
Veřejné stavební právo 37
Vesnická stavební kultura. Stavební 
 materiál – domová dispozice – slohové 
 ohlasy – dřevěné sakrální stavby 21
Vládkyně všech nemocí. Příběh rakoviny 24
Volby do Poslanecké sněmovny 2013 6
Vybrané kapitoly z mezinárodního práva 
 soukromého 40
Využití stakeholderského přístupu při 
 strategické analýze podniku 32
Za hranicemi genů. Eseje o našem bytí, 
 o našem světě, o našich snech 23
Základy správní vědy 39
Zápisky z cest 1: Jižní Balkán 22
Zvol si mou cestu! Edukační aktivity 
 subkultury freeganů ve veřejném 
prostoru 16
Železniční reformy (edice) 35

Balík, Stanislav 6
Blažek, Ladislav 32
Brabec, Marek 42
Centrum raně středověkých studií 28
Částek, Ondřej 32
Černý, Miroslav 27
Doležalová, Jitka 34
Drápela, Martin 26
Finkelová, Bohumila Ruth 23
Firbas, Jan 27
Foletti, Ivan 22
Frantová, Zuzana 12, 22
Fryšták, Marek 38
Fučík, Petr 3
Golková, Eva 27
Gremingerová, Alena 23
Havlíčková, Margita 14
Havlík, Vlastimil 6
Hodulák, Vladan 34
Horák, Pavel 4, 5
Horáková, Markéta 5
Hrubý, Petr 10
Hubálek, Zdeněk 41
Chamonikolasová, Jana 27
Chromková Manea, Beatrice Elena 3

Jahoda, Marie 4
Jeřábková, Alena 23
Kalábek, Marek 11
Kerlinová, Alena 36
Kliková, Alena 37
Kokeš, Radomír 30
Králová, Maria 32
Krčál, Ondřej 33
Krejčí, Zdeněk 38
Krpec, Oldřich 34
Kučerová, Monika 22
Kvizda, Martin 35
Lazarsfeld, Paul F. 4
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Malach, Roman 21
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Mareš, Petr 1
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Mrkývka, Petr 40
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Neuhuber, Christian 14
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Ondrejová, Dana 37
Pavlicová, Martina 23
Pekár, Stano 42
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Prokeš, Josef 28
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Schatz, Gottfried 23
Simmons, Michael J. 42
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Skulová, Soňa 39
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Tomášková, Eva 36
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Valdhans, Jiří 40
Válka, Miroslav 21
Vejvodová, Petra 7
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 1 SPOLEČENSKÉ VĚDY / SOCIAL SCIENCES
 9 SPISY FILOZOFICKÉ FAKULTY
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