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Archeologický ústav AV ČR, Brno / 
Nakladatelství Munipress 
ISBN 978-80-210-7781-2
618 stran / pages
vázaná / hardback
21 × 26 cm
880 CZK

Human lives and evolution are spanned through different 
times and spaces. The destiny of man may seem inexorable, 
though, for witnesses, memories, and tangible evidences tend 
to be inevitably forgotten. This book seeks to accomplish two 
main goals: On the one hand, collecting and describing the 
shreds of previous, forgotten styles of life, and on the other 
hand, reflecting the scope of Jiří Svoboda’s physical and 
intellectual cooperation with all our contributors, including 
those who were just seeking inspiration in his work. 

Ztracené časy a místa. Nové perspektivy v paleoantropologickém, 
paleoetnologickém a archeologickém výzkumu
Kniha přináší přes čtyřicet příspěvků mezinárodního 
kolektivu autorů a jejím záměrem je především shromáždit 
a popsat střípky předchozích, zapomenutých způsobů 
života. Lidský život a evoluce překlenuje různé historické 
epochy i místa, osud člověka se však zdá neúprosný, 
protože svědkové, vzpomínky i hmatatelné důkazy lidské 
existence se nevyhnutelně vytrácejí. Kniha současně odráží 
výsledky široké, mezinárodní spolupráce Jiřího A. Svobody, 
významného vědce, s autory příspěvků, včetně těch, kteří se 
jeho dílem inspirují.

“I especially like the very 
different scales of the 
archaeological research 
presented here, while some 
are studies of individual 
artefacts or sites, others are 
summarising the Palaeolithic 
record of a specific region or 
are studies of specific artefact 
types across larger regions, 
like the study on Kostenki 
knifes and the technotypology 
of the later Gravettian in the 
eastern part of Central Europe. 
There are reports of highly 
interesting new exposures 
and sites  or re-analysis of 
previously excavated sites and 
older collections. I especially 
enjoyed the work on Verpilliere 
II and Mohelno as they add 
important data points for time 
periods where we currently 
do not have much in these 
respective regions.
In general the book has a very 
beautiful cover and layout 
throughout. The font type and 
size is very reader friendly and 
beautiful for ones eyes”.

(Dr. Philip R. Nigst,  
University of Cambridge)

Forgotten Times and Spaces. New Perspectives 
in Paleoanthropological, Paleoetnological and 
Archeological studies 
Sandra Sázelová, Martin Novák, Alena Mizerová (eds.)

Související / Similar

Morava v době ledové. Prostředí 
posledního glaciálu a metody jeho 
poznávání 
Rudolf Musil
ISBN 978-80-210-6364-8
228 stran / pages 
2014; 480 CZK

http://is.muni.cz/obchod/baleni/90564
http://is.muni.cz/obchod/baleni/77476
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Lumír Jisl (1921–1969) – významný 
český archeolog a orientalista, 
specialista na mongolské, tibetské 
a japonské umění, talentovaný 
fotograf. Jeho předčasně ukončená 
kariéra je svázána se Slezským 
muzeem v Opavě a s Archeologickým 
ústavem ČSAV. Podnikl několik 
studijních cest do Mongolska a Číny, 
publikoval v renomovaných domácích 
i zahraničních časopisech. Je autorem 
výpravných publikací o mongolském 
a tibetském umění, které vyšly také 
v angličtině a němčině. / Eminent 
Czech archaeologist and orientalist, 
expert on Mongolian, Tibetan, and 
Japanese art, talented photographer. 
His untimely ended career was 
connected to the Silesian Museum 
in Opava and to the Institute of 
Archaeology of the Academy of 
Sciences. He made several study 
trips to Mongolia and China and 
published in reputable Czechoslovak 
and foreign journals. He is the author 
of spectacular publications on 
Mongolian and Tibetan art published 
in Czech, English, and German.

Nakladatelství Munipress / 
Filozofická fakulta 
cca 350 stran / pages
Vyjde v květnu 2016 /  
To be published in May 2016

Český archeolog a historik umění Lumír Jisl uskutečnil 
na přelomu let 1957 a 1958 pracovní cestu do Mongolska 
a Číny. Během svého půlročního cestování si vedl podrobný 
soukromý deník, ve kterém velmi otevřeně a kriticky zachytil 
atmosféru čínské každodennosti. Především ale plasticky 
vylíčil rozmanité buddhistické a jiné chrámy, skalní a jeskynní 
sakrální komplexy a význačné památky čínské historie. Své 
záznamy doprovodil barevnými a černobílými fotografiemi. 
Rukopis deníku se spolu s negativy uchoval v rodinném 
archivu a teprve nyní jej lze publikovat. 
Knižní vydání obsahuje vedle vlastního cestovního deníku 
také bohatý obrazový doprovod, několik vzpomínek Jislových 
současníků, jakož i odborné studie sinologů a religionistů. 
Samozřejmostí je podrobný rejstřík, kartografické přílohy 
a rozsáhlý poznámkový aparát.

The China Diary of Lumír Jisl
In late 1957, Czech archaeologist and art historian Lumír 
Jisl set off for a business trip to Mongolia and China. He 
was keeping a detailed personal diary throughout his six-
month journey where he openly and critically captured the 
atmosphere of Chinese everyday life. Above all, he vividly 
portrayed diverse Buddhist and other temples, rock and 
cave sacral complexes, and other significant monuments of 
Chinese history. He supplemented his records with colour and 
black and white photographs. The manuscript of the diary 
was preserved along with the negatives in the family archive 
and could not be published until now. 
Apart from the diary itself, the book version contains 
rich visual accompaniment, several memories of Jisl’s 
contemporaries, and specialised religionist and sinologist 
studies. A detailed index, cartographic attachment, and 
extensive footnotes are naturally not missing.

Čínský deník Lumíra Jisla 
Odborná redakce: Luboš Bělka a Pavel Šindelář

Související / Similar

Hledání harmonie. Studie z čínské 
kultury
Olga Lomová, Zlata Černá (eds.)
ISBN 978-80-210-4942-0
203 stran / pages
2009; 340 CZK

Připravujeme

foto L. Jisla

http://is.muni.cz/obchod/baleni/35480
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Mgr. Ondřej Mlejnek, Ph.D.  
(nar. 1982) – archeolog; působí 
v Ústavu archeologie a muzeologie 
Filozofické fakulty MU. Orientuje 
se na paleolitický výzkum, ale též 
na pleistocenní archeologii. /  
Archaeologist, Department of 
Archaeology and Museology, 
Faculty of Arts, MU. He focuses on 
Palaeolithic research and Pleistocene 
archaeology.

Filozofická fakulta 
ISBN 978-80-210-7818-5
171 stran / pages
brožovaná / paperback
21 × 30 cm
300 CZK

Práce se zabývá paleolitickým osídlením východních svahů 
Drahanské vrchoviny (Vyškovsko, Prostějovsko). Autor 
vychází z publikované literatury, souborů štípané industrie 
uložených v muzejních sbírkách i z výsledku vlastních sběrů 
a archeologického výzkumu stratifikované lokality v Želči. 
Kromě soupisu jednotlivých lokalit obsahuje práce také 
technologicko-typologickou analýzu jednotlivých souborů 
a kapitolu věnující se sídelním strategiím jednotlivých 
v oblasti zastoupených technokomplexů.

Palaeolithic Settlement on the Eastern Slopes of the Drahany 
Highlands
The thesis focuses on the Palaeolithic settlement on the 
eastern slopes of the Drahany Highlands (Vyškov and 
Prostějov regions, central Moravia). The author has drawn 
on multiple sources: previously published information, lithic 
collections deposited in museums, results of his own surface 
surveys, and results of the excavation of the Želeč stratified 
site. Apart from a catalogue of the sites, the thesis consists 
of a technological and typological analysis of particular lithic 
collections and also of a chapter devoted to the analysis of 
settlement strategies of particular technocomplexes present 
in the region.

Paleolit východních svahů Drahanské vrchoviny 
Ondřej Mlejnek

Edice / Series:
Dissertationes archaeologicae 
Brunenses / Pragensesque

Posteneolitická štípaná industrie 
na Moravě
Ludmila Kaňáková Hladíková
ISBN 978-80-210-6421-8
255 stran / pages
2013; 300 CZK

Střední paleolit v moravských 
jeskyních
Petr Neruda
ISBN 978-80-210-5444-8
247 stran / pages
2011; 500 CZK

http://is.muni.cz/obchod/baleni/88197
http://is.muni.cz/obchod/baleni/73896
http://is.muni.cz/obchod/baleni/50781
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Anthropologia integra

Studia archaeologica 
Brunensia

Aplikovaná štatistická 
inferencia I. Biologická 
antropológia očami 
matematickej štatistiky / 
Applied Statistical Inference I.
Stanislav Katina, Miroslav Králík, 
Adela Hupková

Terra Nostra. Krajiny, 
lidé a architektura 
v antropologické perspektivě 
/ Terra Nostra: Landscapes, 
Humans, and Architecture 
in the Anthropological 
Perspective
Jiří Svoboda

Archaeologia historica

Záznam a analýza digitálních 
dat v antropologii / 
Recording and Analyzing 
Digital Data in Anthropology
Petra Urbanová, Mikoláš Jurda, 
Martin Čuta

Fotografie v biologické 
antropologii / Photography in 
Biological Anthropology
Martin Frouz

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

https://journals.muni.cz/anthropologia_integra/issue/view/246
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/538
http://www.phil.muni.cz/waoa/home/publikace/archis/
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/539
http://www.phil.muni.cz/waoa/home/publikace/studia-archeologica-brunensia
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/754
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/541
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Přírodovědecká fakulta 
ISBN 978-80-210-7923-6 
242 stran / pages
brožovaná / paperback
21 × 30 cm
Předběžná cena 300 CZK  
(to be specified)

Mikrobiologie je vědní disciplína, která se rozvíjí velice 
rychle a pro pochopení jejích jevů je nutná dostatečná 
znalost biochemie, molekulární biologie, imunologie, obecné 
mikrobiologie, mykologie a virologie. Předložený text je 
relativně stručný, ale poskytuje dostatečnou sumu informací 
pro studenty obecné a systematické biologie i biochemie.
V textu je popsána struktura buňky bakterií archaeí, kvasinek 
a mikroskopických vláknitých hub. Další kapitoly jsou 
věnovány vlivu vnějších podmínek na mikroorganizmy, jejich 
metabolizmu, přenosu genetické informace a jejich ekologii. 
Poslední kapitola se zabývá klasifikací vybraných taxonů 
mikroorganizmů.

Introduction to General Microbiology
Microbiology is an extremely diverse discipline requiring 
the mastery and integration of data concerning such 
disciplines as biochemistry, molecular biology, immunology, 
basic microbiology, mycology, and virology. This book is 
considerably briefer than that but it contains all information 
pertinent to students of general or systematic biology 
and biochemistry. The book describes cell structures of 
Archaea, yeasts, and microscopic fungi. Next chapters deal 
with the effect of external conditions on the activity of 
microorganisms, their metabolism, genetics, and ecology. The 
last pages of the book focus on the classification of selected 
taxons of microorganisms.

Základy obecné mikrobiologie 
Miroslav Němec, Dagmar Matoulková

Související / Similar

Mikrobiální zoonózy a sapronózy
Zdeněk Hubálek, Ivo Rudolf
ISBN 978-80-210-7516-0
180 stran / pages
2014; 250 CZK

doc. RNDr. Miroslav Němec, 
CSc. (nar. 1942) – mikrobiolog; 
pracuje v Ústavu experimentální 
biologie Přírodovědecké fakulty 
MU. Přednáší mikrobiologii 
a molekulární biotechnologie, 
vědecky se zabývá průmyslovými 
kmeny kvasinek. / Microbiologist, 
Institute of Experimental Biology, 
Faculty of Science, MU. He teaches 
microbiology and molecular 
biotechnology. He researches 
indrustrial yeast strains. 
 

RNDr. Dagmar Matoulková, 
Ph.D. (nar. 1980) – mikrobioložka, 
vedoucí mikrobiologického oddělení 
Výzkumného ústavu pivovarského 
a sladařského v Praze. Je autorkou 
několika patentů a školitelkou 
studentů MU a Technické univerzity 
v Liberci. / Microbiologist, head of 
the Department of Microbiology at 
the Brewing Institute Prague. Author 
of several patents. She works as 
a supervisor at Masaryk University 
Brno and Technical University of 
Liberec.

http://is.muni.cz/obchod/baleni/84895
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Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-210-7862-8
228 stran / pages
brožovaná / paperback
17 × 24 cm
315 CZK

Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-210-7889-5
86 stran / pages
kroužková / ring bound
15 × 21 cm
160 CZK

The book contains botanical descriptions of important localities in Moravia prepared for the 
purpose of the field excursion of the Symposium of the International Association for Vegetation 
Science: Žďár Hills / Podyjí National Park / Moravian Karst / Pavlov Hills / White Carpathian 
Mountains / Hrubý Jeseník Mountains… and ten others.

Botanické exkurze na Moravě. Příručka pro 58. sympozium IAVS
Publikace obsahuje botanické popisy významných lokalit na Moravě sestavené pro účely 
terénních exkurzí sympozia Mezinárodní společnosti pro výzkum vegetace: Žďárské vrchy 
/ Národní park Podyjí / Moravský kras / Pavlovské vrchy / Bílé Karpaty / Hrubý Jeseník… 
a deset dalších.

The post-symposium excursion manual contains the descriptioin of the trails and 
characteristics of the flora, and vegetal associations at seven locations visited in the course 
of six days by the symposium participants. The book also includes plans of the locations and 
taxon lists for each location.

Od panonských stepí po vrcholy Tater. Příručka pro postkonferenční exkurzi IAVS
Manuál k postkonferenční exkurzi obsahuje popis tras a charakteristiku flóry a rostlinných 
společenstev na sedmi lokalitách, které účastníci během šesti dnů navštívili. Kniha obsahuje 
i mapky území a seznamy taxonů pro každou lokalitu.

Botanical Excursions in Moravia. Field Guide for the 
58th IAVS Symposium
Milan Chytrý, Jiří Danihelka, Dana Michalcová 

From the Pannonian Steppes to the Tatra Summits. 
Manual to the IAVS Post-Symposium Excursion
Monika Janišková, Jozef Šibík (eds.)

http://is.muni.cz/obchod/baleni/90381
http://is.muni.cz/obchod/baleni/90382
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Mgr. Jan Dostalík, Ph.D. (nar. 1983) 
– odborný asistent na Katedře 
environmentálních studií Fakulty 
sociálních studií MU. Specializuje 
se na historii urbanismu, územního 
plánování a architektury z pohledu 
environmentalistiky. / Assistant 
professor, Department of 
Environmental Studies, Faculty of 
Social Studies, MU. Specialised in the 
history of urbanism, urban planning, 
and the environmental perspective 
on architecture.

Fakulta sociálních studií 
ISBN 978-80-210-7876-5
300 stran / pages
brožovaná / paperback
15 × 21 cm
372 CZK

Kniha přispívá k poznání dějin moderního urbanismu 
a územního plánování. Hlavním tématem jsou ekologicky 
šetrné tendence, které jsou zastřešeny konceptem organické 
modernity. Text začíná u počátků moderního českého 
urbanismu a územního plánování, zachycuje proměny 
v meziválečném období, přináší vhled do ekologicky 
šetrných studií a koncepcí za druhé světové války, ale 
i do změn vzešlých z nástupu socialistického systému 
v plánování a výstavbě. Text se nakonec věnuje teoreticky 
i realizačně bohatým šedesátým letům a končí rokem 1968.  
Kniha ukazuje, že ekologicky šetrné tendence v českém 
a slovenském urbanismu a územním plánování mají nejen 
řadu podob a variant, ale také svou hlubokou tradici.

Organic Modernity. Eco-Friendly Tendencies in Czechoslovak 
Urban and Regional Planning (1918–1968)
The book contributes to the history of modern urban and 
regional planning. It mainly focuses on the eco-friendly 
tendencies where the concept of organic modernity serves 
as an overarching framework. The text starts with the 
beginnings of modern Czech urban and regional planning. 
Then it describes its transformation in the interwar period 
and examines the eco-friendly studies and concepts produced 
during World War II as well as the changes resulting from 
the introduction of the Communist system of planning 
and construction. It finally examines a theoretically and 
practically rich decade of 1960s, ending with the year 1968. 
The book shows that eco-friendly tendencies in Czech and 
Slovak urban and regional planning not only come in many 
forms and variations but also build on deep traditions.

Organická modernita. Ekologicky šetrné tendence 
v československém urbanismu a územním plánování 
(1918–1968) 
Jan Dostalík

V edici EDIS / Previously  
in the EDIS series

Šedivějící hodnoty? Aktivita jako 
dominantní způsob stárnutí 
Marcela Petrová Kafková
ISBN 978-80-210-6310-5
183 stran / pages
2013; 276 CZK

Bez léčby to jde. Proces přestávání 
s pervitinem bez odborné pomoci
Pavel Nepustil
ISBN 978-80-210-6754-7
118 stran / pages
2014; 225 CZK

http://is.muni.cz/obchod/baleni/90384
http://is.muni.cz/obchod/baleni/70855
http://is.muni.cz/obchod/baleni/77276
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Environmentální organizace 
v ČR / Environmental 
Organizations in the Czech 
Republic
Bohuslav Binka

Kapitoly z environmentální 
estetiky. Současná kulturní 
dimenze krajiny a přírody / 
Lessons in Environmental 
Aesthetics. Contemporary 
Cultural Dimension of 
Landscape and Nature
Barbora Bakošová, Kateřina 
Pařízková, Karel Stibral

Lokální ekonomiky 
v souvislostech aneb 
Produkce a spotřeba z blízka 
/ Local Economies in 
Context, or Production and 
Consumption in detail
Eva Fraňková

Počátky českého 
a slovenského 
environmentalismu – vybrané 
kapitoly / The Beginnings 
of Czech and Slovak 
Environmentalism – Selected 
Chapters
Bohuslav Binka, Petr Jemelka

Central European Journal 
of Management

Financial Assets and 
Investing

Národohospodářský obzor 
/ Review of Economic 
Perspectives

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS
MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS
MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/544
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/543
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/542
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/755
https://journals.muni.cz/cejm
http://fai.econ.muni.cz/
http://nho.econ.muni.cz/
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Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D.  
(nar. 1982) – klasická filoložka; 
pracuje na Filozofické fakultě MU 
a v Centru jazykového vzdělávání 
Lékařské fakulty MU. Specializuje se 
na latinskou medievistiku. / Classical 
philologist; she teaches at the 
Faculty of Arts and at the Language 
centre of the Faculty of Medicine, 
MU. She specialises in Latin medieval 
studies. 

Filozofická fakulta
Spisy FF MU, sv. 432 
ISBN 978-80-210-7953-3
372 stran / pages 
brožovaná / paperback
16 × 23 cm
Předběžná cena 350 CZK  
(to be specified)

Kniha představuje Husovy myšlenky o posledních věcech tak, 
jak nám je dnes zprostředkovává jeho dílo a jeho život, které 
tvoří nerozlučný celek. Vychází z obsahového, jazykového 
a literárněhistorického rozboru Husových vybraných, 
zejména latinských kázání a korespondence. Zohledňuje však 
také další jeho díla i tvorbu jiných, pro tuto problematiku 
relevantních autorů – především Milíče z Kroměříže, 
Matěje z Janova a Johna Wyclifa. Představuje tak Husovu 
eschatologii v širším, především reformačním kontextu.

Eschatology in the Work of Jan Hus
The book presents Hus’s views on the last things in the way 
the indivisible whole of his work and life teaches us. It draws 
on a content, linguistic, and literary-historical analysis of 
Hus’s selected works, especially his Latin sermons and his 
correspondence. Moreover, it takes into account his other 
works as well as the production of other relevant authors, 
especially Milíč of Kroměříž, Matěj of Janov, and John 
Wycliffe. It thus presents Hus’s eschatology in a wider context 
of church reformation.

Eschatologie v díle Jana Husa
Lucie Mazalová
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prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. 
(nar. 1936) – přední česká klasická 
filoložka. Působí v Ústavu klasických 
studií na Filozofické fakultě MU. 
Specializuje se na latinskou 
medievistiku. / Leading Czech 
classical philologist, Department 
of Classical studies, Faculty of Arts, 
MU. She specialises in Latin medieval 
history. 
 

Mgr. Jana Fuksová, Ph.D.  
(nar. 1972) – filoložka, překladatelka 
z latiny. Pracuje v Ústavu klasických 
studií na Filozofické fakultě MU. / 
Philologist, translator from Latin. She 
works at the Department of Classical 
studies, Faculty of Arts, MU.

Filozofická fakulta
Spisy FF MU, sv. 431
ISBN 978-80-210-7873-4
122 stran / pages 
brožovaná / paperback
16 × 23 cm
230 CZK

Mistr Jan Hus je v této knize představen svými latinskými 
texty především jako polemik a univerzitní učitel. 
Z polemických spisů byl pro překlad zvolen projev proti 
Angličanu Johnu Stokesovi a tři traktáty proti prodeji 
odpustků. Z univerzitního působení Mistra Jana vzešlo 
několik promočních promluv, jsou zde podány ty, které dosud 
do češtiny překládány nebyly. Jsou zajímavé tím, že osobnost 
českého reformátora ukazují jinak, než jak o něm obvykle 
uvažujeme, a také svým svěžím jazykem a stylem. Vedle 
obou témat, která prozrazuje titul knížky, jsou zde dva texty 
teologického obsahu, ovšem s tehdy aktuálním společenským 
dosahem: kázání Jděte i vy na mou vinici a kvestie O třech 
pochybnostech. Texty jsou (s jedinou nepatrnou výjimkou) 
do češtiny přeloženy po prvé.

Jan Hus Polemicising and Lecturing
We introduce Jan Hus through his Latin texts primarily as 
a polemicist and as a university teacher in this book. From 
the polemical writings, we chose his address against the 
Englishman John Stokes and also three treatises against the 
sale of indulgences. University activities of Master Jan are 
represented by several graduation speeches; here we chose 
those not yet translated into Czech. They are interesting 
not only for depicting the personality of the Czech reformer 
in a different way than we usually view him but also for 
their fresh language and style. In addition to the two topics 
revealed in the title of book, two other texts were selected as 
well. These are the texts of theological kind which however 
had a very topical dimension back then: the preaching ‘Go ye 
also into the vineyard’ and the discourse ‘On three doubts’. All 
texts included (with just one minor exception) are translated 
into Czech for the first time.

Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou 
Překlady, komentáře a poznámky Jana Nechutová, Jana Fuksová

Související / Similar

Čítanka antických a středověkých 
filosofických textů
Josef Petrželka a kol.

http://is.muni.cz/obchod/baleni/89356
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/439
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Dvacet studií a statí vědeckých pracovníků českých a makedonských vysokých 
škol a akademických ústavů, které se komplexně na srovnávacím principu věnují 
česko-makedonským historickým, jazykovým, literárním i etnograficko-folkloristickým 
otázkám. Problematika česko-makedonských kulturních i politických styků nemohla být před 
rokem 1991 zkoumána; teprve po vzniku samostatné Makedonské republiky byla na českých 
univerzitách zavedena výuka makedonského jazyka, literatury a kultury a začaly se objevovat 
odborné práce, které se týkají jak nejstaršího (cyrilometodějského) období našich vzájemných 
vztahů, tak i nejnovějšího historického vývoje. 

Twenty studies and essays written by scholars from Czech and Macedonian universities and 
other academic institutions which deal comparatively with Czech-Macedonian historical, 
linguistic, literary, and ethnographic / folklore topics. The problems of Czech-Macedonian 
cultural and political relations could not be researched before 1991. Only after the foundation 
of an independent Macedonian state, the Macedonian language, literature, and culture courses 
were introduced at Czech universities, and first scholar papers on both the oldest (Constantin-
and-Methodius) history and contemporary era in our mutual relations and their development 
began to emerge.

Studia Macedonica II
Ivan Dorovský (ed.) 

Filozofická fakulta
Spisy FF MU, sv. 435 
ISBN 978-80-210-7959-5
230 stran / pages 
brožovaná / paperback
16 × 23 cm
Předběžná cena 250 CZK  
(to be specified)

Připravujeme
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Pro-FilOn Research Methodology 
in Ancient and Byzantine 
History / K metodologii 
výzkumu dějin starověku 
a Byzance
Jarmila Bednaříková, Marek Meško, 
Anna Žáková (eds.)

Studia historica Brunensia 

Studia philosophica Vybrané problémy 
tanatológie / Selected Issues 
in Thanatology
Slávka Démuthová

FILOZOFIE, HISTORIE / PHILOSOPHY, HISTORY

Ecclesia in Glacz frequencius 
a Christi fidelibus visitetur. 
Kapitoly z dějin kladské 
kanonie v době předhusitské 
/ Chapters from the History 
of the Kladsko/Kłodzko/
Glatz Canonry in the pre-
Hussite period
Pavel Krafl

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS
MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/766
http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/profil/
http://www.phil.muni.cz/wff/home/publikace/journals/studia-historica
http://www.phil.muni.cz/wff/home/publikace/casopisy/studia-philosophica
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Pedagogická fakulta 
ISBN 978-80-210-7941-0
50 stran / pages
brožovaná / paperback
21 × 30 cm
Předběžná cena 180 CZK  
(to be specified) 

Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-7942-7
65 stran / pages
brožovaná / paperback
21 × 30 cm
Předběžná cena 180 CZK  
(to be specified)

Tato skripta nabízejí základní přehled o tematické kartografii – od charakteristiky a klasifikace 
tematických map přes jejich obsah, znakové systémy v tematické kartografii až k hodnotovým 
měřítkům v tematických mapách.

Thematic Cartography. Character Systems, Imaging Methods, and Value Criteria
This textbook provides a basic overview of thematic cartography – from characteristics and 
classification of thematic maps, their content, and character systems in thematic cartography 
to value criteria in thematic maps.

Skripta obsahují základní informace o matematické kartografii. Jsou rozdělena do šesti 
kapitol. Po úvodní kapitole následují oddíly zabývající se tvary a rozměry Země, zkreslením, 
zobrazením a jeho základními charakteristikami a konečně možnostmi eliminace vlivu 
zkreslení při práci s mapou.

Basics of Mathematical Cartography 
This textbook provides a basic introduction to mathematical cartography. The book is divided 
into six chapters. After the introductory chapter, the book deals with topics such as the shape 
and dimensions of Earth, distortions, projections and theirs basic characteristics, and finally 
the possibilities of elimination of distortions when using maps.

Tematická kartografie. Znakové systémy, metody 
zobrazení a hodnotová měřítka
Lubomír Lauermann, Hana Svatoňová

Základy matematické kartografie
Lubomír Lauermann, Hana Svatoňová
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Geografický výzkum:  
prostor ve své 
transdisciplinaritě / 
Geographical Research: 
The Space in Its 
Transdisciplinarity
Pavel Doboš, Irena Honsnejmanová

Geologické výzkumy 
na Moravě a ve Slezsku 
/ Geological Research in 
Moravia and Silesia

Selected Issues of 
Experimental Testing in 
Cartography / Vybrané 
problémy experimentálního 
zkoumání v kartografii
Zbyněk Štěrba, Čeněk Šašinka, 
Zdeněk Stachoň, Radim Štampach, 
Kamil Morong

Czech Polar Reports Sborník 11. letní školy 
matematické biologie. / 
Proceedings: 11th Summer 
School of Mathematical 
Biology.
Jiří Hřebíček (ed.) 

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS
MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

Připravujeme

http://www.sci.muni.cz/CPR/
https://journals.muni.cz/gvms/issue/view/268/showToc
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/748
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/670
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Elportál

INFORMATIKA, LOGIKA, MATEMATIKA / INFORMATICS, LOGIC, MATHEMATICS 

Artificial Intelligence / Umělá 
inteligence 
Milan Blaha

Epistemická logika: úvod 
se zaměřením na studenty 
humanitních oborů / An 
Introduction to Epistemic 
Logic
Ivo Pezlar

Geometrická interpretace 
algebraických výrazů / 
Geometric Interpretation of 
Algebraic Expressions
Růžena Blažková 

Perspectives on Cybersecurity 
/ Perspektivy kybernetické 
bezpečnosti
Jakub Drmola

ProInFlow 

Archivum Mathematicum

Úvod do logiky: klasická 
predikátová logika / 
Introduction to Logic: 
Classical Predicate Logic
Jiří Raclavský

Úvod do logiky: klasická 
výroková logika / 
Introduction to Logic: 
Classical Propositional Logic
Jiří Raclavský

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

http://www.emis.de/journals/AM/index.html
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/758
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/763
http://is.muni.cz/elportal/?id=%201308757
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/749
http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/762
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/764
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doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr.  
(nar. 1969) – germanistka, 
docentka v Ústavu germanistiky, 
nordistiky a nederlandistiky FF MU. 
Specializuje se na historický vývoj 
mluvnického systému němčiny 
a na starší německou literaturu, 
zejména milostnou lyriku. / 
Germanist; associate professor 
at the Department of German, 
Scandinavian and Netherland 
Studies, Faculty of Arts, MU. She 
specialises in the history of German 
grammar system and older German 
literature, particularly lyric poetry.

Filozofická fakulta
Spisy FF MU, sv. 434
ISBN 978-80-210-7960-1
332 stran / pages
brožovaná / paperback
16 × 23 cm
Předběžná cena 350 CZK  
(to be specified)

Dříve vyšlo / Previously

Staročeské a německé milostné 
básnictví vrcholného středověku
Sylvie Stanovská, Manfred Kern 
ISBN 978-80-210-6342-6
193 stran / pages
2013; 350 CZK

Řekne mi někdo, co je to láska? Typologie středověké 
německojazyčné a české milostné lyriky
Kniha shrnuje základní principy a hlavní tendence 
středověkého lyrického žánru Minnesangu – jak v jeho 
německé podobě napříč jednotlivými fázemi jeho vývoje, 
tak v podobě později navazující staročeské milostné lyriky 
vrcholného středověku. Dosažené poznatky této srovnávací 
práce autorka textu Sylvie Stanovská využívá i při zkoumání 
mladší německé milostné poezie před rokem 1500, a nachází 
tak společný výzkumný základ, na němž dokázala postavit 
novou, četnými textovými příklady podpořenou typologickou 
charakteristiku staročeské milostné lyriky. Tato typologie 
tedy může sloužit k dalšímu výzkumu tohoto žánru.

Tell me Someone what is Love. German and Czech Amorous Lyric 
in the Middle Ages. A Typology
The book summarises the basic principles as well as main 
tendencies within the medieval lyric genre Minnesang – 
both in its German version, investigating its individual 
evolutionary phases, and in later appearing old Czech love 
poetry of high Middle ages. Moreover, the author of this 
comparative study Sylvie Stanovská applies her findings to 
younger German love poetry before 1500 as well so she gains 
a broad analytical basis, pursuant to which she constructs 
a novel, with numerous text examples supported typology 
of the old Czech love poetry. This typology can thus lead to 
further research of this genre.

Sagt mir jemand, was Liebe ist? Deutschsprachige und 
tschechische Liebeslyrik des Mittelalters. Eine Typologie
Sylvie Stanovská

http://is.muni.cz/obchod/baleni/70957
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doc. PhDr. Naděžda Krsková, CSc. 
(nar. 1929) – filoložka, působí 
na Katedře francouzského jazyka 
a literatury Pedagogické fakulty MU. 
Vydala řadu učebnic francouzštiny, 
věnuje se i germanistice. / Philologist 
and germanist, Department of 
French language and literature, 
Faculty of Pedagogics, MU. Author of 
several French textbooks. 

Pedagogická fakulta 
ISBN 978-80-210-4805-8
57 stran / pages
brožovaná / paperback
21 × 30 cm
68 CZK

Související / Similar

Grammaire descriptive du français. 
Tome 1 – Pronoms
Christophe Gérard L. Cusimano

Initiation à la lexicologie française
Alena Polická

Stručný přehled gramatiky se zaměřuje téměř výhradně 
na morfologii, tj. na základní pravidla skloňování, tvoření 
ženského rodu a plurálu podstatných i přídavných jmen, 
stejně jako skloňování všech typů zájmen nesamostatných 
a samostatných (adjectifs déterminatifs, pronoms), 
na časování sloves pravidelných a nepravidelných, dále 
na základní poznatky o příslovcích, předložkách, spojkách 
a citoslovcích. To vše je předloženo ve formě tabulek. Ze 
syntaxe je zmíněn slovosled, věty podmínkové a souslednost 
časová. 

Brief Survey of French Grammar in Tables
The textbook deals with the formation of feminine of nouns 
and adjectives, declination of nouns, and conjugation of 
verbs in all tense forms. It also deals with word-formation 
processes involved in the coinage of adverbs, prepositions, 
interjections, and conjunctions. Basic clause and sentence 
word order rules are discussed including the use of 
conditionals and tense sequence.

Stručný přehled francouzské gramatiky v tabulkách
Naděžda Krsková

http://is.muni.cz/obchod/baleni/19360
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/677
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/502


18 JAZYKOVĚDA, LITERATURA / LINGUISTICS, LITERATURE 

Mgr. Jana Mikulová, Ph.D.  
(nar. 1978) – filoložka, odborná 
asistentka Ústavu klasických studií 
Filozofické fakulty MU. Zabývá 
se pozdní latinou, specializuje se 
na problematiku časů latinských 
sloves. / Philologist; lecturer at the 
Department of Classical Studies, 
Faculty of Arts, MU. She specialises 
in morphology of Latin verbs and late 
and vulgar Latin.

Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-7039-4
402 stran / pages
brožovaná / paperback
17 × 24 cm
320 CZK

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

Basic Course in Latin I 
The textbook is designed for beginners. It is divided into 24 
units, each of them containing the explanation of grammar 
rules, vocabulary, exercises, and (from unit 7 onward) 
a short adapted passage of Latin. The grammar explanation 
includes practical guidelines for translation. The exercises 
focus not only on practising Latin morphology but also on 
understanding the relations between morphological forms 
and the system of Latin grammar. An e-learning workbook 
with a key is available on-line. 

Základní kurz latiny I
Jana Mikulová

Související / Similar

Základní kurz latiny. 2. díl
Jana Mikulová

Dotisk  
úspěšné  
učebnice  

latiny!

http://is.muni.cz/obchod/baleni/80976
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/681
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Brno Studies in English Brünner Beiträge zur 
Germanistik und Nordistik 

Brünner Hefte zu Deutsch als 
Fremdsprache 

Bulharské texty 
k překladatelskému semináři. 
Část 2 / Bulgarian Texts for 
Translation Seminar. Part 2
Elena Krejčová

Collaborative Teaching 
and Learning in an 
Interdisciplinary Problem-
based Language Course 
Hana Němcová et al.

Bohemica litteraria

Discourse and InteractionCommunication Across 
Genres and Discourses. 
Sixth Brno Conference on 
Linguistics Studies in English. 
Conference proceedings 

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS
MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS
MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS
MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

http://www.phil.muni.cz/wff/home/publikace/casopisy/bohemica-litteraria
http://www.phil.muni.cz/wff/home/publikace/journals/brno-studies-in-english/
http://www.phil.muni.cz/german/BBGN.htm
http://www.ped.muni.cz/o-fakulte/katedry-a-instituty/nemecky-jazyk-literatura/aktivity/bruenner-hefte-zu-deutsch-als-fremdsprache
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/761
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/747
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/773
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/773
http://katedry.ped.muni.cz/anglictina/about_us/discourse-and-interaction
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Graeco-Latina Brunensia Linguistica Brunensia Linguistica ONLINE

Новая русистика (Nová 
rusistika)

Opera slavica 

Études Romanes de Brno

Slovanský literární svět: 
kontexty a konfrontace I. / 
The world of Slavic Literature: 
Contexts and Confrontation I
Eliška Gunišová, Lenka Paučová

Po divné krajině. 
Charakteristika a vnitřní 
členění fantastické  
literatury / Through a Strange 
Landscape. Characteristics 
and Inner Structuring of 
Fantastic Literature
Tereza Dědinová

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS
MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS
MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS
MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS
MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

http://www.phil.muni.cz/wff/home/publikace/journals/etudes-romanes-de-brno
http://www.phil.muni.cz/wff/home/publikace/journals/graeco-latina-brunensia
http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/linguistica-brunensia
http://www.phil.muni.cz/linguistica/about.html
http://www.phil.muni.cz/wusl/home/publikace/novaya-rusistika-nova-rusistika
http://www.phil.muni.cz/wusl/home/publikace/opera-slavica-slavisticke-rozhledy
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/756
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/767
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Texty k překladatelskému 
semináři pro bulharisty  / 
Тexts for Translation Seminar 
for Students of Bulgarian
Elena Krejčová

Úvod do studia novořečtiny. 
Multimediální elektronický 
výukový materiál / 
Introduction to the Modern 
Greek Studies
Markéta Kulhánková, Simone 
Sumelidu

Slavica Litteraria

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS Elportál

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/publikace/slavica-litteraria
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/737
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/js15/novorectina/web/index.html
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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 Siddhartha 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. 

The Emperor of All Maladies: Biography of Cancer
The Emperor of All Maladies is a magnificent, profoundly 
humane “biography” of cancer – from its first documented 
appearances thousands of years ago through the epic battles 
in the twentieth century to cure, control, and conquer it 
to a radical new understanding of its essence. Physician, 
researcher, and award-winning science writer, Siddhartha 
Mukherjee examines cancer with a cellular biologist’s 
precision, a historian’s perspective, and a biographer’s 
passion. The result is an astonishingly lucid and eloquent 
chronicle of a disease humans have lived with–and perished 
from—for more than five thousand years.

„Kniha amerického lékaře 
a vědce Siddharthy 
Mukherjeeho je dějinami 
onkologie od prvního 
pozorování této nemoci až 
po současnost. Přečetl jsem 
ji jedním dechem, je napsána 
poutavě, srozumitelně a svojí 
dramatičností připomíná 
téměř detektivku, zatím 
s nejistým koncem.“ 

(prof. Jiří Vorlíček o knize Vládkyně 
všech nemocí)

„The book by the American 
doctor and scientist 
Siddhartha Mukherjee 
embodies the history 
of oncology from first 
observations of the illness 
up to the present. I read it at 
one sitting; it is engaging, 
comprehensible, and 
dramatic enough to resemble 
a detective story (with the 
end still open for now).“

(Prof. Jiří Vorlíček on the book  
The Emperor of All Maladies)

Nakladatelství Munipress 
ISBN 978-80-210-7761-4
580 stran / pages 
vázaná / hardback
17 × 24 cm
580 CZK

Český překlad prof. Jan Šmarda, 
vědecká redakce prof. J. Vorlíček

Připravu jeme 
první české 

vydání světového 
bestselleru
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Vládkyně všech nemocí. Příběh rakoviny
Siddhartha Mukherjee

Kniha je vlastně velmi dlouhou odpovědí na otázku, kterou 
mi poprvé položila jedna moje pacientka v Bostonu. Měla 
značně agresivní formu nádoru v krajině břišní, léčila se 
chemoterapií, relabovala a znovu se léčila. Jednou – právě 
když procházela intenzivní léčbou – mi řekla: „Přála bych si 
vydržet, ale potřebuji vědět, s čím to vlastně bojuji.“ Ve své 
knize se pokouším na její otázku odpovědět tím způsobem, že 
se vracím k původu nemoci a popisuji její historický vývoj. Jde 
vlastně o „biografii rakoviny“, protože se snažím vykreslit její 
portrét v čase.

Siddhartha Mukherjee v odpovědi na otázku  
„Proč jste se rozhodl napsat knihu o rakovině?“

The book is a very long answer to a question first posed to me 
by a patient I was treating in Boston, a woman with a very 
aggressive form of abdominal cancer. She had been treated 
with chemotherapy and had relapsed and been treated again. 
At one point, deep into her treatment, she said to me, “I’m 
willing to go on, but I need to know what it is I’m battling.” 
My book is an attempt to answer her question by going back 
to the origin of the disease and showing its development 
through history. I called it “a biography of cancer,” because it 
draws a portrait of an illness over time.

Siddhartha Mukherjee on why he decided to write on cancer.

Vědecký 
bestseller 
oceněný 
v roce 2011 
Pulitzerovou 
cenou, cenou 
deníku Guardian 
a mnoha dalšími 
vyznamenáními. 
Časopis New 
York Magazine 
titul zařadil mezi 
sto nejlepších 
odborných knih 
všech dob. 
Kniha byla 
dosud přeložena 
do jedenácti 
jazyků, v češtině 
vychází poprvé. 

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. / Internationally 
renowned physician and scientist 
of the Indian origin. He teaches at 
the Columbia University and works 
at the Columbia University Medical 
Center. He studied at the Harvard 
Medical School with postgraduate 
fellowships at Stanford and Oxford 
universities. A specialist in the fields 
of haematology and oncology. He 
published in the Journal of Clinical 
Investigation, Nature, and other 
journals. He lives with his wife, the 
artist Sarah Sze and their daughter in 
Boston and New York.
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prof. MUDr. Ladislav Bařinka, DrSc. 
(nar. 1927) – plastický a rekonstrukční 
chirurg s mezinárodním renomé, 
průkopník nových postupů ve svém 
oboru. Je emeritním profesorem 
Kliniky plastické chirurgie MU, kde 
působil od roku 1955 až do roku 1992 
(od r. 1984 jako přednosta). Za jeho 
vedení zde bylo postaveno moderní 
replantační a audiovizuální centrum 
pro rozvoj mikrochirurgických 
disciplín. Přednášel a pracoval 
na klinikách v západní Evropě a USA, 
v 90. letech vybudoval plastickou 
chirurgii v Tishreen Hospital 
v syrském Damašku. / Internationaly 
renowned plastic and reconstructive 
surgeon, pioneer of new procedures 
in his field. Professor emeritus 
at the Clinic of Plastic Surgery, 
Masaryk University where he worked 
since 1955 until 1992 (after 1984 
as the senior consultant). Under 
his management, a new modern 
replantation and audio-visual centre 
for microsurgery research was 
built here. He taught and worked 
at several western-European and 
American clinics. In the 1990s, he 
founded the plastic surgery ward at 
the Tishreen Hospital, Damascus.

Nakladatelství Munipress
ISBN 978-80-210-7338-8
820 stran / pages
vázaná / hardback
30 × 21 cm
Předběžná cena 850 CZK  
(to be specified)

Výpravná kniha oslavuje úspěchy šedesáti let působení 
profesora Bařinky na poli plastické a rekonstrukční chirurgie. 
Na bezmála devíti stech stranách prezentuje dlouholeté 
zkušenosti brněnské plastické školy, na jejímž formování se 
autor zásadně podílel. Hlavním pilířem publikace je obrovské 
množství velmi pečlivě dokumentovaných kazuistik pacientů, 
které zaujímají prakticky celý rozsah oboru plastické 
chirurgie. Kniha je rozdělena do jedenácti kapitol podle 
jednotlivých oblastí zájmu oboru a ve vymezených tématech 
(rekonstrukce boltce, lymfedém končetin aj.) významně 
prohlubuje odborné znalosti čtenářů. Jedná se o největší 
monografii v oboru plastické chirurgie, která dosud byla u nás 
vydána.

Plastic and Reconstructive Surgery
This epic book celebrates the successes of professor Bařinka’s 
sixty-year long career in plastic and reconstructive surgery. 
On almost 900 pages, it presents the long years of experience 
of the Brno plastic-surgery school in which the author played 
a substantive role. The main asset of the publication is a huge 
number of meticulously compiled patients’ case histories 
which virtually encompass the whole discipline. The book is 
divided into eleven chapters organised according to individual 
areas of interest of the field. In selected topics (such as the 
auricle reconstruction or lower extremities lymphedema), 
the book strives for significant deepening of the readers’ 
knowledge. It is the most extensive monograph in the field of 
plastic surgery ever published in the Czech Republic.

Plastická a rekonstrukční chirurgie
Ladislav Bařinka

Struktura knihy: 
Předmluva a historické poznámky / 
Hlava a krční plochy / Rekonstrukce 
boltce / Chirurgie rozštěpů rtu, patra 
a obličeje / Chirurgie kýly a prsou / 
Urogenitální problematika / Horní 
končetina / Lymfedém končetin 
/ Replantace horních a dolních 
končetin / Maligní melanomy 
a tumory / Transexualismus a jeho 
chirurgická léčba

Připravujeme
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Lékařská fakulta
ISBN 978-80-210-7778-2
116 stran / pages
brožovaná / paperback
21 × 30 cm
251 CZK

Skripta jsou určena především jako 
pomůcka pro předmět Brýlová technika 
I a II – cvičení. Skripta obsahují 
nejdůležitější kapitoly z předmětu 
Brýlová technika I a II – přednáška, 
které se následně prakticky procvičují.

Spectacle Technique I and II
This textbook is recommended 
especially for students of the courses 
Spectacle technique I and Spectacle 
technique II – practice. The book 
contains most important chapters from 
the courses which are consequently 
practiced.

Lékařská fakulta
ISBN 978-80-210-7779-9
96 stran / pages
brožovaná / paperback
21 × 30 cm
223 CZK

Skripta jsou určena především 
jako pomůcka pro předmět Brýlová 
technologie I a II – cvičení. Skripta 
obsahují nejdůležitější kapitoly 
z předmětu Brýlová technologie I a II – 
přednáška, které se následně prakticky 
procvičují.

Spectacle Technology I and II
This textbook is recommended 
especially for students of the courses 
Spectacle technology I and Spectacle 
technology II – practice. The book 
contains most important chapters from 
the courses which are consequently 
practiced.

Lékařská fakulta
ISBN 978-80-210-7878-9
218 stran / pages
brožovaná / paperback
21 × 30 cm
312 CZK

První kapitola skript prezentuje 
gastronomii jako vědní disciplínu 
se zaměřením na historický vývoj. 
Druhá část učebnice navazuje učivem 
technologie přípravy pokrmů. V dalších 
kapitolách autor píše o chemickém 
složení nejdůležitějších potravin 
a mikrobiologii potravin. Poslední 
kapitola je věnována tématu HACCP.  

Gastronomy and Meal Preparation 
Technology
The first part of this university textbook 
presents gastronomy as a science 
discipline with the specialisation in 
historical evolution. The second part 
introduces the topic of the technology 
of food preparation. In the following 
parts the author writes about chemical 
composition of the most important 
food and microbiology of food. The last 
part is focused on HACCP.

Brýlová technika I a II. 
Praktická cvičení
Petr Veselý

Brýlová technologie 
I a II. Praktická cvičení
Petr Veselý

Gastronomie 
a technologie přípravy 
pokrmů 
Michal Šindler
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Lékařská fakulta
ISBN 978-80-210-7788-1
254 stran / pages
brožovaná / paperback
21 × 30 cm
369 CZK

Učební text je určen pro studenty bakalářského oboru 
Zdravotní laborant. Klinická biochemie je jedním ze 
sedmi profilových laboratorních oborů, ve kterých získává 
student odborné znalosti a praktické dovednosti v průběhu 
bakalářského studia. Text je rozdělen na tři tematicky 
odlišné části: obecnou, klinickou a analytickou. Učební text 
je nejenom pomůckou pro zvládnutí zkušebních témat při 
hodnocení nabytých znalostí, ale může představovat i vhodný 
materiál, jako základ pro udržování znalostí v praktické 
laboratorní činnosti.

Clinical Biochemistry. Bachelor’s Specialisation in Medical 
Laboratory Technician
The textbook is intended for students of the Medical 
laboratory technician bachelor’s study programme. Clinical 
biochemistry is one of seven laboratory tracks in which 
students acquire professional knowledge and practical skills 
during the bachelor’s studies. The book is divided into three 
thematically different parts: General, clinical, and analytical. 
The textbook not only serves as a study aid for mastering 
the test topics – it also may serve as a practical material to 
refresh knowledge and practical laboratory skills.

Lékařská fakulta
ISBN 978-80-210-7926-7
82 stran / pages
brožovaná / paperback
21 × 30 cm
110 CZK

This text is a review of required knowledge of basic physics 
which should guide students during the preparation for the 
entrance tests. It is based on long experience with teaching 
foreign students at the Faculty of Medicine, MU. Some difficult 
parts of physics (such as electromagnetism, optics, and 
quantum and nuclear physics) have been dealt with in closer 
detail.

Přehled fyziky. Znalosti nutné pro vstupní test. Průvodce 
anglickou fyzikální terminologií
Tento text je přehledem požadovaných znalostí základů 
fyziky pro přípravu studentů na přijímací test z fyziky. Je 
založen na dlouholeté zkušenosti s výukou zahraničních 
studentů na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Některé 
obtížné části fyziky jsou pojednány poněkud podrobněji 
(elektromagnetismus, optika a kvantová a jaderná fyzika).

Klinická biochemie. Bakalářský obor 
Zdravotní laborant
Milan Dastych, Petr Breinek a kolektiv

Overview of Physics. Minimum 
Knowledge Required for Entrance 
Test – A Guide to English Physical 
Terminology
Vojtěch Mornstein
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Lékařská fakulta
ISBN 978-80-210-7927-4
92 stran / pages
brožovaná / paperback
21 × 30 cm
121 CZK

This publication is a review of basic 
facts in general biology which are 
required for the entrance examinations 
at the Faculty of Medicine, MU, Brno 
and at some other medical faculties 
in the Czech Republic. This review can 
also assist foreign students in their 
basic science courses or help Czech 
students who – in the framework 
of their medical course – need to 
communicate in English in the field of 
biology.

Přehled obecné biologie
Publikace je přehledem obecné biologie 
v rozsahu vyžadovaném při přijímacích 
zkouškách na Lékařské fakultě 
MU v Brně a na některých dalších 
lékařských fakultách v ČR. Tento 
přehled je vhodný také pro studenty – 
cizince v přípravných kurzech pro 
studium medicíny v ČR a může sloužit 
i jako pomůcka pro české studenty 
ke zdokonalení jejich komunikace 
v anglické biologické odborné 
terminologii.

Lékařská fakulta
ISBN 978-80-210-7853-6
71 stran / pages
brožovaná / paperback
21 × 30 cm
178 CZK

Skriptum je určeno nejen pro studenty 
všeobecného lékařství, ale i dalších 
studijních oborů lékařské fakulty. 
Seznamuje čtenáře se základními 
principy laboratorních metod 
používaných v klinické imunologii. 
Důraz je kladen na interpretační 
hodnotu užívaných testů. Zvláštní 
kapitola je též věnována základům 
vyšetření v alergologii.

Investigations in Clinical Immunology
The textbook is intended mainly 
for students of general medicine 
but it can be used in other study 
programs of the Faculty of Medicine 
as well. It describes basic principles 
of laboratory methods used in clinical 
immunology. The emphasis is placed 
on the interpretation value of the tests 
used. A special chapter describing 
clinical and laboratory investigations in 
allergology is included.

Overview of General 
Biology
Roman Janisch

Základy vyšetření 
v klinické imunologii
Jiří Litzman a kolektiv

Učební texty Lékařské 
fakulty objednávejte 
v Lékařském knihkupectví:
www.lekarskeknihy.cz

Please order the Faculty 
of Medicine textbooks at 
www.lekarskeknihy.cz 
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prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.  
(nar. 1962) – pedagogická 
psycholožka. Působí na Pedagogické 
fakultě Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích. Specializuje 
se na psychologii osobnosti 
a na metodologii pedagogicko-
psychologického výzkumu. / 
Pedagogical psychologist, Faculty 
of Pedagogics, University of South 
Bohemia, České Budějovice. She 
specialises in the psychology of 
personality and in the methodology 
of the pedagogical-psychological 
research. 
 

doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D.  
(nar. 1977) – vedoucí Institutu 
výzkumu školního vzdělávání 
na Pedagogické fakultě MU. Zabývá 
se mj. kvalitou kurikula a výuky 
v oborech školního vzdělávání. / 
Head of the Institute for Research 
in School Education, Faculty of 
Education, MU. He deals with the 
quality of curriculum and teaching 
in school education among other 
topics.

Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-7769-0
466 stran / pages
vázaná / hardback
18 × 25 cm
399 CZK

Oborové didaktiky jsou vědními disciplínami zaměřenými 
na oborově specifickou dimenzi vyučování a učení ve škole 
i mimo ni. Jejich agenda sahá od vymezování a zdůvodňování 
cílů oborového vyučování a učení přes výběr, legitimizaci 
a didaktickou transformaci obsahů až k metodické 
strukturaci učebních procesů. Problémem českého školství 
je, že oborové didaktiky u nás nebyly po dlouhou dobu 
s náležitými nároky systematicky pěstovány. Přesto se 
rozvinuly do podoby relativně svébytných vědních disciplín, 
jak o tom svědčí tato kniha. Jejím cílem je podat pohled 
na vývoj a stav oborových didaktik v České republice 
a naznačit perspektivy jejich dalšího směřování.

Field Didactics: Development – State of the art – Perspectives
Field didactics are scientific disciplines that focus on the 
domain-specific dimension of teaching and learning in and 
outside the school environment. They deal with a range of 
issues, from defining and justifying the aims of teaching 
and learning in the specific field/subject to legitimation 
and didactic transformation of content and to methodical 
structuring of learning processes. A general issue in the 
Czech educational system is the fact that field didactics have 
not been systematically developed with adequate demand 
for a long period of time. Despite this, they have grown into 
relatively independent scientific disciplines (as evident in 
this book). The publication aims to give an overview of the 
development and state of the art of field didactics in the 
Czech Republic and discuss the prospects for their future.

Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy 
Iva Stuchlíková, Tomáš Janík et al.

PEDAGOGIKA / PEDAGOGY 

Související / Similar

Školní vzdělávání. Od podmínek 
k výsledkům

Kvalita kurikula a výuky. Výzkumné 
přístupy a nástroje

https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/549
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/8
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/18
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Člověk s postižením 
a výtvarná tvorba. 
Od zobrazování k autorství / 
A Person with a Disability and 
Fine Arts. From Imaging to 
Authorship
Pavel Sochor

Komenský Pedagogická orientace 

Rozvoj osobnostních 
a profesních kompetencí 
učitele 1. stupně základní 
školy / Developing 
Personal and Professional 
Competences of Teachers of 
Primary School
Jana Kratochvílová, Hana Horká, 
Lucie Chaloupková

Rozvoj profesních 
a mentorských dovedností 
učitelů mateřských škol / 
Professional Development 
and Mentoring Skills of 
Kindergarten Teachers
Zora Syslová (ed.)

Czech-Polish Historical and 
Pedagogical Journal

Sborník prací PdF MU – řada 
společenských věd

Rámec profesních kvalit 
učitele mateřské školy / The 
Framework of Professional 
Qualities of Kindergarten 
Teacher
Zora Syslová, Lucie Chaloupková

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS
MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS
MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

http://www.ped.muni.cz/cphpjournal/
http://www.ped.muni.cz/komensky/
https://journals.muni.cz/pedor/issue/view/291
https://journals.muni.cz/pedor/issue/view/291
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/551
http://www.ped.muni.cz/whis/sbornik.html
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Vybrané kapitoly 
z alternativní a augmentativní 
komunikace / Selected 
Chapters of Augmentative 
and Alternative 
Communication
Barbora Bočková

Studia paedagogica 

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/index
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/668
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Mgr. Petr Voda, Ph.D. (nar. 1986) – 
politolog; pracuje v Mezinárodním 
politologickém ústavu na Fakultě 
sociálních studií MU. Oblastí jeho 
vědeckého zájmu je volební geografie. 
/ Political scientist, International 
Institute of Political Science, Faculty 
of Social Studies, MU. He focuses on 
electoral geography.

Fakulta sociálních studií / Centrum 
pro studium demokracie a kultury 
ISBN 978-80-210-7912-0
241 stran / pages
brožovaná / paperback
15 × 21 cm
195 CZK

Kniha se zabývá volební geografií České a Rakouské republiky. 
Hlavním cílem je zodpovědět otázku, zda postkomunistický 
charakter společnosti ovlivňuje způsoby, jakými jsou utvářeny 
regionální vzorce volební podpory stran. Analýza založená 
na teorii konfliktních linií ukazuje, že postkomunismus 
ovlivňuje geografii volební podpory politických stran. Tento 
závěr podporuje několik argumentů. Především ten, že 
volební podpora českých stran je z důvodu chybějící tradice 
méně stabilní než podpora srovnatelných rakouských 
stran. Druhým argumentem je slabý vztah mezi strukturou 
společnosti a podporou stran na začátku 90. let a postupné 
sbližování výsledků analýz v obou zemích.

What is the Role of Post-communism? Electoral Geography of 
the Czech Republic and the Republic of Austria in 1990–2013
This book analyses the impact of a set of individual and 
contextual factors on voter turnout. By using multilevel 
models, it strives to move the content of the analysis from 
common direct effects towards more complex contingent 
effects of explanatory variables on probability of voting. Since 
a review of previous research indicates that all contingent 
effects may follow the same logic, it proposes the so-called 
political equality hypothesis which could be perceived to 
be a near-universal tool (i.e., the “higher principle”) for 
developing more specific suppositions about contingent 
effects in voter turnout theory.

Jaká je role postkomunismu? Volební geografie  
České a Rakouské republiky v letech 1990–2013
Petr Voda

POLITOLOGIE / POLITICAL SCIENCE 

Související / Similar

České strany a jejich kandidáti. 
Případ voleb do Poslanecké 
sněmovny v roce 2010
Peter Spáč
ISBN 978-80-210-6213-9
302 stran / pages
2013; 320 CZK

Volby do Poslanecké sněmovny 2013
Vlastimil Havlík a kol.
ISBN 978-80-210-7147-6
348 stran / pages
2013; 399 CZK

http://is.muni.cz/obchod/baleni/69177
http://is.muni.cz/obchod/baleni/84875
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doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.  
(nar. 1973) – politoložka; působí 
na Katedře mezinárodních vztahů 
a evropských studií Fakulty sociálních 
studií MU. Badatelsky se věnuje 
institucionální struktuře Evropské 
unie. / Political scientist, Department 
of International Relations and 
European Studies, Faculty of Social 
studies, MU. She is specialised in the 
institutional structure of the EU.

Fakulta sociálních studií 
ISBN 978-80-210-7777-5
379 stran / pages
brožovaná / paperback
15 × 21 cm
395 CZK

Kniha se zabývá vybranými procesy v EU po přijetí 
Lisabonské smlouvy. Cílem publikace je zjistit, zda novinky 
ve smluvním rámci pomáhají EU v dosažení jejích cílů 
a řeší výzvy nastolené po roce 2009. Pozornost se proto 
soustředila nikoliv na smlouvu samotnou, ale především 
na vývoj různých agend po modifikaci primárního práva 
a analýzu podmínek nového řádu vládnutí v EU. Skládá se 
z celkem devíti tematických celků a zahrnuje tyto problémy 
a oblasti činnosti: revize primárního práva a jeho specifika; 
fenomén evropského konstitucionalismu; ochrana lidských 
práv v EU; postavení EU v rámci vnějších vztahů a ve smyslu 
regionálního aktéra; HMU; reforma komitologie; fungování 
Evropské občanské iniciativy a fenomén leadershipu 
Německa. Publikace je určena odborné veřejnosti v oblasti 
evropských studií.

The Post-Lisbon Processes in the European Union
The book focuses on selected processes in the EU after 
the adoption of the Lisbon Treaty. Its aim is to determine 
whether the changes introduced in the treaty help the EU 
attain its objectives and whether they address the challenges 
introduced after 2009. Its area of interest is therefore not 
the treaty itself but the way various agendas developed after 
the primary law was changed. It also offers an analysis of the 
requirements placed under the new system of governance 
in the EU. It contains nine thematic units and covers the 
following issues and areas: the revision of the primary 
law and its particulars; the European constitutionalism 
phenomenon; the protection of human rights in the EU; 
the position the EU takes in its external relationships and 
as a regional actor; the EMU; the comitology reform; the 
functioning of the European Citizens’ Initiative and the 
phenomenon of German leadership. It targets scholars with 
an interest in European studies.

Postlisabonské procesy v Evropské unii
Markéta Pitrová a kolektiv

POLITOLOGIE / POLITICAL SCIENCE 

Související / Similar

Evropeizace zájmů. Politické strany 
a zájmové skupiny v České republice
Petr Fiala a kol. 
ISBN 978-80-210-4920-8
380 stran / pages
2009; 370 CZK

Lidská práva v Evropské unii
Hubert Smekal
ISBN 978-80-210-5045-7
288 stran / pages
2009; 350 CZK

http://is.muni.cz/obchod/baleni/88457
http://is.muni.cz/obchod/baleni/20600
http://is.muni.cz/obchod/baleni/30823
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Mgr. Miroslav Nemčok (nar. 1990) –  
interní doktorand na Katedře 
politologie Fakulty sociálních 
studií MU. Odborně se zaměřuje 
na působení volebních systémů, 
voličské rozhodování a volební 
kalkulačky. / Postgraduate student, 
Department of Political Science, 
Faculty of Social Studies, MU. He 
focuses on the effects of electoral 
systems, voters‘ decision making, 
and electoral calculators.

Fakulta sociálních studií / Centrum 
pro studium demokracie a kultury 
ISBN 978-80-210-7939-7
145 stran / pages
brožovaná / paperback
15 × 21 cm
136 CZK

Demokratické hlasování, v němž voliči disponují dvěma  
hlasy – jedním pro konkrétní kandidáty a druhým pro 
politické strany – se významně rozšířilo v mnoha stabilních, 
ale i demokratizujících se zřízeních na počátku 90. let 
minulého století. Publikace na příkladu Litvy a Nového 
Zélandu zkoumá právě typické tendence v chování voličů 
i politických stran a sleduje, zda je používání smíšených 
volebních systémů skutečně schopné podporovat 
demokratické fungování systému a plnit optimistická 
očekávání.

Mixed-member Electoral Systems in Practice
Electoral systems built on two votes – first for specific 
candidates and second for political parties – significantly 
spread into countries with stable as well as consolidating 
democratic systems at the beginning of the 1990s. The 
purpose of this kind of electoral systems is to expand the 
options of voting for citizens and also to adjust the conditions 
for behaviour of political parties in order to support 
a democratic regime at any level of development. However, 
the inner vote-processing mechanism is too complicated 
which can lead to decreased legitimacy of the whole 
democratic establishment if is not correctly understood by 
the voters. The presented work on cases of Lithuania and New 
Zealand analyses typical tendencies and trends in voter and 
party behaviour with the aim to investigate the capability 
of mixed-member electoral systems to fulfil the optimistic 
expectations of democratic performance.

Zmiešané volebné systémy v praxi
Miroslav Nemčok

POLITOLOGIE / POLITICAL SCIENCE 
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Energiewende. Současný stav, 
budoucí vývoj a důsledky 
pro ČR / Energiewende. 
Current Situation, Future 
Development, and 
Consequences for the Czech 
Republic
Břetislav Dančák, Filip Černoch, Jan 
Osička

Evropa v mezinárodním 
měnovém systému / Europe 
in the International Monetary 
System
Vladan Hodulák

Politologický časopis Challenges of Central 
European Security. Critical 
Insights / Výzvy pro 
bezpečnost střední Evropy. 
Kritické poznámky
Jan Daniel, Richard Turcsányi, Diãna 
Potjomkina a kol.

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/553
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/553
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/667
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/557
http://www.politologickycasopis.cz/cz/
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doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc. 
(nar. 1959) – docentka na Katedře 
právní teorie Právnické fakulty MU. 
Věnuje se právnímu myšlení a vztahu 
morálky, etiky a práva. / Associate 
professor, Department of Legal 
Theory, Faculty of Law, MU. She is 
interested in legal thought and in the 
relations between the law and ethic.

Související / Similar 

Právo a vášeň. Jazyk, příběh, 
interpretace 
Martin Škop
ISBN 978-80-210-5464-6
205 stran / pages 
2011; 237 CZK

Publikace představuje nový přístup k řešení otázky 
domácího násilí. Klade si za cíl analyzovat samotný pojem 
„domácí násilí“, který pronikl do našeho odborného 
jazyka teprve v nedávné době. K zájmu o tento problém 
přispěla i skutečnost, že se tento jev stal předmětem 
právní úpravy. Autorka v publikaci nastiňuje zásadní 
metodologickou změnu při vymezení právních pojmů 
domácího násilí, neboť se jedná o pojem neurčitý. Vnímá 
jeho jasné vymezení jako problematické, a to s vědomím, 
že je vázáno na interdisciplinární přístup. Domnívá se 
rovněž, že neurčitost pojmového vymezení domácího násilí 
není důvodem k rezignaci, ale motivem k hledání nových 
metodologických východisek, kterým se věnuje ve druhé části 
publikace.

Domestic Violence. A Philosophical Analysis of the Concept
The book presents a new perspective on the issue of domestic 
violence. Its aim is to analyse the very concept of domestic 
violence which has only recently spread into the scholar 
discourse, with the interest supported by the fact that the 
concept has now appeared in legal provisions. The author 
describes a major methodological shift in the definition of 
the concepts related to the vague term. She acknowledges 
the definitions as problematic and closely related to the 
interdisciplinary approach. She also argues that the vague 
nature of domestic violence conceptualisation should not 
be the reason to give up but rather the incentive to seek new 
methodological foundations, some of them are elaborated in 
the second part of the monograph.

Domácí násilí. Filosofická analýza pojmu
Tatiana Machalová

Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-6765-3
84 stran / pages
brožovaná / paperback
15 × 21 cm
128 CZK

http://is.muni.cz/obchod/baleni/53140
http://is.muni.cz/obchod/baleni/88597
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JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (nar. 1977) –  
odborný asistent na Katedře 
občanského práva Právnické fakulty 
MU. Přednáší a publikuje v oborech 
občanské právo procesní a občanské 
právo hmotné. / Assistant professor, 
Department of Civil Law, Faculty 
of Law, MU. Author of lectures and 
publications in the fields of civil 
procedural law and civil substantive 
law.

Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7601-3
272 stran / pages
brožovaná / paperback
15 × 21 cm
242 CZK

Publikace podává rozbor základních koncepčních otázek 
moderního civilního procesu. Autoři analyzují současný stav 
českého civilního práva a identifikují jeho základní problémy. 
Poté představují dvě základní koncepce civilního procesu 
– liberální a sociální. Následující kapitoly jsou zpracovány 
z pozic sociální koncepce civilního procesu, která usiluje 
nejen o řízení co nejrychlejší, nejlevnější a nejjednodušší, ale 
zároveň o to, aby zjištěný skutkový stav co nejvíce odpovídal 
stavu skutečnému. Kniha je vhodným doplňkem základních 
učebních pomůcek určených pro obor civilního práva 
procesního. Může pomoci studentům získat širší rozhled, 
neboť přináší informace a poznatky, které se uplatňují 
v některých zahraničních právních řádech, např. v rakouském 
či německém civilním procesu. 

Contemporary Civil Proceedings
The book analyses fundamental conceptual issues of 
contemporary civil proceedings. The authors analyse the 
current situation in the Czech civil law and identify its main 
problems. Afterwards, they present two main conceptions 
of civil proceedings – the liberal and the social one (which 
strives not only for the swiftness, cost efficiency, and 
simplicity of the proceedings, but also for the need to 
constitute the state of facts as closely as possible to the real 
situation). The authors adopt the social perspective for the 
rest of the book. The publication makes a useful addition 
to basic textbooks in the civil proceedings courses. It may 
help expand the students’ horizons because it provides new 
information and findings relevant in some foreign legal 
systems, e.g. in Austria and Germany. 

Moderní civilní proces
Petr Lavický a kolektiv

Související / Similar

Současnost a perspektivy českého 
civilního procesu: sborník statí
Petr Lavický (ed.)

http://is.muni.cz/obchod/baleni/87956
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/594
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doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc. 
(nar. 1944) – specialista na právo 
životního prostředí a pozemkové 
právo. Angažoval se v řadě vládních 
institucí a ústavních orgánů, jako 
konzultant působí na PrF MU. / 
Expert in the fields of environmental 
law and land law. Previously involved 
in a range of government and 
constitutional institutions, he now 
works at the Faculty of Law, MU.

Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7746-1
130 stran / pages
brožovaná / paperback
15 × 21 cm
146 CZK

Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7750-8
488 stran / pages
brožovaná / paperback
15 × 21 cm
376 CZK

Mezi nejvýznamnější příjmy veřejných fondů patří příjmy 
daňové a další příjmy daňového charakteru, jako jsou 
poplatky, cla, odvody, pojistné apod. Učebnice definuje 
základní pojmy z této oblasti.

Taxes and Tax Administration
Taxes and related income, such as fees, duty, levy, and 
insurance, count among the most important sources of public 
revenue. This textbook defines the basic concepts in this area.

Učebnice je primárně určená pro studenty magisterského 
studia k předmětu pozemkové právo. Zohledňuje 
soukromoprávní i veřejnoprávní aspekty problematiky 
ve vazbě na platnou právní úpravu.

Land Law
The textbook is intended primarily for students of the 
master’s course Land Law. It takes into account both private 
and public aspects of the matter and their relation to the 
current legal provisions.

Daně a správa daní
Michal Radvan

Pozemkové právo
Milan Pekárek

doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.  
(nar. 1978) – docent na Katedře 
finančního práva a národního 
hospodářství PrF MU. Specializuje 
se na daňové právo. / Assistant 
professor, Department of Financial 
Law and Economics, Faculty of Law, 
MU. Specialised in tax law.

http://is.muni.cz/obchod/baleni/85719
http://is.muni.cz/obchod/baleni/85720
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doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.  
(nar. 1964) – vedoucí Katedry 
finančního práva a národního 
hospodářství PrF MU. Je honorárním 
konzulem Polské republiky v Brně. / 
Head of the Department of Financial 
Law and Economics, Faculty of Law, 
MU. He acts as the honorary consul 
of the Republic of Poland in Brno.

Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7745-4
128 stran / pages
brožovaná / paperback
15 × 21 cm
134 CZK

Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7937-3
166 stran / pages
brožovaná / paperback
15 × 21 cm
195 CZK

Finanční právo se řadí mezi nejméně stabilní odvětví 
našeho právního řádu. Učebnice přináší přehled aktuálního 
stavu a předpokládá, že její čtenáři – primárně studenti 
v programech veřejná správa, právní specializace a finance 
a účetnictví – budou nadále sledovat vývoj právní úpravy.

Propaedeutics of Financial Law I: General
Financial law is one of the least stable forms of law in the 
Czech legal system. The textbook presents the overview of 
the current situation, expecting the readers will continue to 
follow the development in the regulations.

Publikace je doplňkem základní studijní literatury. 
Problematiku tzv. správního práva procesního přibližuje 
prakticky, prostřednictvím otázek, úkolů a příkladů.

Administrative Procedural Law: Examples and Questions
The book is an addition to basic textbooks. It presents the 
problems of the area in a practical way, using questions, 
assignments, and examples.

Propedeutika finančního práva I. Obecná část
Petr Mrkývka

Správní právo procesní (v příkladech a otázkách)
Lukáš Potěšil, Alžběta Králová, Jiří Venclíček

http://is.muni.cz/obchod/baleni/85721
http://is.muni.cz/obchod/baleni/90289
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prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (nar. 1950) –  
profesor na Katedře ústavního 
práva a politologie PrF MU. Od roku 
2013 je soudcem Ústavního soudu 
ČR. / Professor, Department of 
Constitutional Law and Political 
Science, Faculty of Law, MU. Since 
2013, he has acted as the Judge at 
the Constitutional Court of the Czech 
Republic.

Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7288-6
152 stran / pages
brožovaná / paperback
15 × 21 cm
270 CZK

Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7845-1
168 stran / pages
brožovaná / paperback
15 × 21 cm
185 CZK

Multimediální učební text je autorsky zpracován jako 
2., doplněné a přepracované vydání. Učebnice je určena 
především posluchačům bakalářských studijních oborů 
na Právnické fakultě MU, ale je přístupná i veřejnosti.

Criminal Substantive and Procedural Law: Special
The multimedia textbook has been revised for the second, 
updated edition. The book is primarily intended for students 
of Bachelor’s programmes at the Faculty of Law but it is also 
accessible for the general public.

Učebnice je základem pro studium ústavního práva v rámci 
jednotlivých kurzů bakalářské výuky na Právnické fakultě MU. 
Její přehledný výklad však ocení i další zájemci o toto klíčové 
odvětví práva.

Constitutional Law. Bachelor’s Textbook
The textbook serves in various Bachelor’s courses on 
constitutional law at the Faculty of Law. However, its well-
arranged structure will certainly be an asset for other 
interested readers as well.

Trestní právo hmotné a procesní. Zvláštní část
Eva Žatecká

Ústavní právo. Učební text pro bakalářské studium
Jan Filip

JUDr. Eva Žatecká, Ph.D. (nar. 1981) –  
odborná asistentka na Katedře 
trestního práva PrF MU. Specializuje 
se na trestní řízení ve věcech 
mladistvých. / Assistant professor, 
Department of Criminal Law, 
Faculty of Law, MU. Specialised in 
prosecuting youth offenders.

http://is.muni.cz/obchod/baleni/82516
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prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.  
(nar. 1949) – vedoucí Katedry 
právní teorie PrF MU. / Head of the 
Department of Legal Theory, Faculty 
of Law, MU.  
 

doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.  
(nar. 1962) – docentka na Katedře 
právní teorie PrF MU. / Assistant 
professor, Department of Legal 
Theory, Faculty of Law, MU.

Ing. Eva Tomášková, Ph.D. (nar. 1978) –  
odborná asistentka na Katedře 
finančního práva a národního 
hospodářství PrF MU. / Assistant 
professor, Department of Financial Law 
and Economics, Faculty of Law, MU. 
 

JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D. (nar. 1963) –  
odborná asistentka na Katedře 
finančního práva a národního 
hospodářství PrF MU. / Assistant 
professor, Department of Financial Law 
and Economics, Faculty of Law, MU.

Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7913-7
232 stran / pages
brožovaná / paperback
15 × 21 cm
269 CZK

Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7749-2
136 stran/pages
brožovaná/paperback
15 × 21 cm
333 Czk

Studijní pomůcka je určena zejména studentům bakalářských 
studijních oborů právního zaměření. Přehledný text 
doplňují na konci každé kapitoly kontrolní otázky a v závěru 
je připojeno několik tematických úryvků z klasických 
sociologických prací. 

Selected Chapters from the Sociology of Law
The textbook is meant particularly for the students of 
law-related Bachelor’s programmes. The clear text is 
supplemented by test questions at the end of each chapter. 
Several excerpts from the classical sociological literature are 
added at the end.

Učebnice navazuje na poznatky z předmětů Veřejné 
finance a Veřejné finance a fiskální právo, vyučovaných 
v bakalářských studijních programech. Obsahuje poznatky 
aplikovatelné pro oblast veřejné správy.

This publication ties together the knowledge from Bachelor's 
courses Public Finance and Public Finance and Fiscal 
Law. It contains knowledge applied to the area of public 
administration.

Vybrané kapitoly ze sociologie práva
Miloš Večeřa, Martina Urbanová

Veřejné finance – ekonomické souvislosti
Eva Tomášková, Ivana Pařízková

http://is.muni.cz/obchod/baleni/89895
http://is.muni.cz/obchod/baleni/87057
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Masaryk University Journal 
of Law and Technology

Revue pro právo 
a technologie

Annales psychologici  

Cyberpsychology: Journal 
of Psychosocial Research on 
Cyberspace

Encyklopedie psychologie 
práce / Encyclopedia of Work 
Psychology
Jakub Procházka, Martin Vaculík, 
Marie Součková, Marcela Leugnerová 
(eds.)

Časopis pro právní vědu 
a praxi 

Testfórum Psychoterapie

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS
MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS
MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS
MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS
MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS
MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

https://journals.muni.cz/mujlt/index
https://journals.muni.cz/revue
http://www.phil.muni.cz/wups/home/publikace/annales-psychologici
http://cyberpsychology.eu/index.php
http://psychoterapie.fss.muni.cz/index.php
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/736
http://testforum.cz/domains/testforum.cz/index.php/testforum/index#.VhT9LJPw-es
http://www.law.muni.cz/content/cs/cpvp/
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Building Sustainable 
R&D Centers in Emerging 
Technology Regions / 
Výstavba udržitelných center 
výzkumu a rozvoje v nových 
technologických regionech
David V. Gibson, Jan Slovák (eds.)

Czech Journal of Tourism XVIII. mezinárodní kolokvium 
o regionálních vědách. 
Sborník příspěvků / 18th 
International Colloquium on 
Regional Sciences 
Viktorie Klímová, Vladimír Žítek

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/746
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/746
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/738
http://www.czechjournaloftourism.cz/
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prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.  
(nar. 1947) – sociolog, působí 
na Fakultě sociálních studií MU. 
Specializuje se na metody výzkumu 
v sociologii a na problematiku 
sociální nerovnosti a chudoby. 
/ Sociologist; he specialises in 
qualitative research of social 
reproduction and integration as well 
as in the sociology of inequality and 
poverty. 
 

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

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

Statistická gramotnost patří v dnešním světě do výbavy 
každého sebevědomého občana. Obzvláště důležitá je pro 
studenty sociálních věd, protože statistické operace se 
stanou organickou součástí jejich výzkumné práce. Autoři 
této učebnice, sami erudovaní výzkumníci, zúročili v textu 
svou dlouholetou zkušenost s vedením vysokoškolských 
kurzů analýzy dat. Nepředkládají proto akademický výklad 
statistiky, ale srozumitelné návody, jak statisticky analyzovat 
datové soubory obsahující kvantitativní údaje. Text je 
přizpůsoben nejen požadavkům a logice výuky statistiky 
v bakalářském programu sociologie, ale i logice populárního 
programu IBM SPSS, který je při ní používán. K učebnici jsou 
na CD přiloženy všechny datové soubory, s nimiž se v textu 
operuje, a pomůcky pro praktickou analýzu dat včetně 
skriptů pro SPSS. Podobná učebnice analýzy sociálněvědních 
dat doposud nebyla v České republice vydána.

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
Petr Mareš, Ladislav Rabušic, Petr Soukup

Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-210-6362-4
508 stran / pages
vázaná / hardback
16 × 23 cm
590 CZK

http://is.muni.cz/obchod/baleni/89708
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doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.  
(nar. 1973) – socioložka, odborná 
asistentka na Katedře sociologie 
Fakulty sociálních studií MU. 
Specializuje se na problematiku 
genderu a reprodukční medicíny. 
/ Sociologist, lecturer at the 
Department of sociology, Faculty of 
social studies, MU. She specialises in 
problems of gender and reproductive 
medicine. 
 

Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.  
(nar. 1975) – socioložka, odborná 
asistentka na Katedře sociologie 
Fakulty sociálních studií MU. Věnuje 
se tématům sociální antropologie. 
/ Sociologist, lecturer at the 
Department of sociology, Faculty of 
social studies, Masaryk University. 
She is concerned with topics of social 
anthropology. 
 

Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.  
(nar. 1981) – socioložka, odborná 
asistentka v Ústavu populačních 
studií Fakulty sociálních studií 
MU. Zabývá se metodologickými 
otázkami a inkluzivním vzděláváním. 
/ Sociologist, lecturer at the Office 
of population studies, Faculty of 
Social Studies, MU. She focuses on 
methodology and issues of inclusive 
education.

The Games of Life analyses current reproductive medicine 
in the Czech Republic. It targets biomedicine as a concrete 
manifestation of modern society’s normalization of Western 
approach to human health and illness by focusing on three 
specific fields: childbirth, assisted reproduction, and embryo 
manipulation. The objective of the book is to provide a critical 
sociological analysis of reproductive medicine as one of 
the key poles in the current form of biopower. It elaborates 
on the questions how the borders are negotiated between 
normality/legitimacy in the definitions of health and illness 
within the three specialized fields of reproductive medicine, 
how trust is established within the system of modern 
reproductive medicine, and how intersectionality, particularly 
status and gender, enters into this process.

Hry se životem. Česká reprodukční medicína. Sociologické 
perspektivy
Kniha se zabývá současnou reprodukční medicínou v České 
republice. Vychází přitom z analýzy instituce biomedicíny 
jako konkrétního projevu normalizace moderní společnosti 
v rámci současného přístupu ke zdraví a nemoci. Zaměřuje 
se na tři specifické oblasti reprodukční medicíny: porody, 
asistovanou reprodukci a manipulaci s DNA a embryi. 
Autorky chtějí zaplnit mezeru v kritické reflexi těchto témat 
v českém kontextu a otevřít o nich debatu. Zaměřují se 
na témata každodenní praxe reprodukční medicíny a snaží se 
odpovídat i na obecnější otázky: Jak jsou udržovány hranice 
mezi normalitou/legitimitou a abnormalitou/nelegitimitou 
v rámci tří konkrétních polí reprodukční medicíny? 
Jakým způsobem je ustavována důvěra v systém moderní 
reprodukční medicíny? A jak do tohoto procesu vstupují 
kategorie genderu, statusu, etnicity?

Games of Life. Czech Reproductive Biomedicine. 
Sociological Perspectives
Iva Šmídová, Eva Šlesingerová, Lenka Slepičková

Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-210-7916-8
164 stran / pages
brožovaná / paperback
15 × 21 cm
200 CZK

https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/550
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Living in the Digital Age. Self-
presentation, Networking, 
Playing and Participating in 
Politics / Život v digitální éře. 
Sebeprezentace, získávání 
kontaktů, hry a politická 
participace
Pascaline Lorentz, David Šmahel, 
Monika Metyková, Michelle Wright 

Khatar san? Jak slovenští 
Romové přišli do českých 
zemí za prací a co se dělo 
potom / Khatar san? How 
Slovak Roma came to the 
Czech Lands for Work and 
what was happening next
Kateřina Sidiropulu Janků (ed.)

Sociální práce se seniory 
v kontextu kritické 
gerontologie / Social 
Work with Older People 
in the Context of Critical 
Gerontology
Kateřina Kubalčíková, Jana Havlíková, 
Olga Hubíková, Zdeňka Dohnalová

Sociální studia Současná role celoživotního 
učení v životě seniorů 
z multidisciplinární 
perspektivy. Sborník 
příspěvků ke konferenci 
konané u příležitosti 25. 
výročí Univerzity třetího věku 
na Masarykově univerzitě 
Petr Adamec (ed.)

Child Welfare Discourses and 
Practices in the Czech Lands: 
The Segregation of Roma and 
Disabled Children during the 
Nineteenth and Twentieth 
Centuries 
Victoria Shmidt

The Socializing Voyage of the 
Video Game Player. Growing-
up with playing The Sims® 
/ Cesta k socializaci hráče 
počítačových her. Vyrůstání 
s The Sims®
Pascaline Lorentz

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/537
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/757
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/554
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/555
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/759
http://socstudia.fss.muni.cz/
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Pohybové aktivity pohledem sociologie
Aleš Sekot

prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc.  
(nar. 1947) – sociolog, působí 
na Katedře společenských věd 
a managementu sportu Fakulty 
sportovních studií MU. Dlouhodobě 
zkoumá pohybové aktivity obyvatel 
ČR. / Sociologist, Department 
of Social Sciences and Sport 
Management, Faculty of Sports 
Studies, MU. He has been long 
dedicated to the research of physical 
activity of Czech citizens.

Pohybové aktivity patří k základním fyziologickým potřebám 
člověka, třebaže nedostatek pohybu zpravidla nepociťujeme 
tak intenzivně jako nedostatek potravy či tekutin. Kniha 
předního českého experta v oboru sociologie sportu obsažně 
a komplexně zachycuje nejpalčivější problémy, které 
v souvislosti s nedostatkem tělesného pohybu tíží současnou 
euroamerickou populaci. Obecně známé a dílčím způsobem 
zpracovávané sociologické aspekty sedavého způsobu života 
jsou zde zřejmě poprvé v českých podmínkách popsány 
detailně, sevřeně a v příslušném kontextu.

Physical Activity: Sociological Perspective
Physical activity counts among basic human needs, although 
we do not perceive the lack of exercise as intensively as 
the lack of nourishment or fluids. The book was written 
by a leading Czech expert in the sociology of sport. In an 
extensive and complex way, it captures the most intense 
problems afflicting contemporary Western civilisation. 
Probably for the first time in the Czech environment, 
generally known and individually analysed sociological 
aspects of sedentary lifestyle are described in a detailed, 
compact way and in relevant context.

Fakulta sportovních studií 
ISBN 978-80-210-7918-2
154 stran / pages
brožovaná / paperback
16 × 23 cm
200 CZK

Související / Similar

Spiritualita pohybových aktivit 
Emanuel Hurych a kol. 
ISBN 978-80-210-6207-8
252 stran / pages
2013; 100 CZK

http://is.muni.cz/obchod/baleni/90383
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Projektový management jako jeden z důležitých nástrojů řízení se stále více uplatňuje 
i v managementu sportu. Důležitou součástí je zpracování projektových záměrů jako 
nezbytných podkladů k získání finančních prostředků od územních samosprávných 
celků, centrálních institucí státní správy i z evropských strukturálních fondů. Tato kniha 
přináší teoretický přehled i praktické nástroje projektového managementu ve sportovně 
orientovaných záměrech. Pro názornost je doplněna také o případové studie.

Project Management in Sports
The book reflects current needs of the sport management which increasingly uses project 
management as an important tool. This is connected with the need to define project plans 
which are necessary for obtaining funds from local and central government institutions and 
European structural funds. The book includes both a theoretical background and a detailed 
overview with regard to the utilisation of the project management tools in sport-related 
projects. The text is supplemented by case-study examples.

Projektový management ve sportu
Jaroslav Rektořík, Petr Pirožek, Jana Nová a kolektiv

Fakulta sportovních studií 
ISBN 978-80-210-7982-3
200 stran / pages
brožovaná / paperback
21 × 30 cm
Předběžná cena 250 CZK  
(to be specified)

Připravujeme
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V řadě Základy anatomie, kde už vyšla anatomie pohybového 
systému, trávicí soustavy, žláz a močopohlavní soustavy či 
anatomie soustavy dýchací, srdečně-cévní, lymfatického 
systému, kůže a jejich derivátů, je připraven čtvrtý, závěrečný 
svazek. Anatomie nervového systému a senzorických orgánů 
(oko, ucho, chuť, čich …) uzavírá řadu ilustrovaných učebnic 
do ucelené podoby. Slouží studentům fakulty sportovních 
studií jako souhrn učiva, které musí v tomto předmětu 
zvládnout v průběhu 1. ročníku. 

Introduction to the Anatomy of the Nervous System and Sensory 
Receptors
The book is the fourth, final volume of the edition 
Introduction to anatomy, with previously published volumes 
on the anatomy of the musculoskeletal system, digestive 
tract, glands and the genitourinary system, respiratory 
system, cardiovascular system, lymphatic system, and 
skin and dermal derivatives. The anatomy of the nervous 
system and sensory organs (eye, ear, taste, smell…) makes 
the edition of the illustrated textbooks a complete set. It is 
intended for the students of the Faculty of Sports Studies as 
a summary of the matter they have to master in the course of 
the first year of their studies.

Základy anatomie nervové soustavy a čidel
Jitka Hanzlová, Jan Hemza

Fakulta sportovních studií 
ISBN 978-80-210-7977-9
200 stran / pages
brožovaná / paperback
21 × 30 cm
Předběžná cena 250 CZK  
(to be specified) 

doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc.  
(nar. 1946) – kinantropoložka; 
přednáší na Fakultě sportovních 
studií MU. Vedle anatomie 
pohybového systému se vědecky 
zaměřuje na problematiku obezity. / 
Kinanthropologist, teaches at the 
Faculty of Sports Studies, MU. 
Focuses on muscoskeletal system 
anatomy and the problems of 
obesity. 
 

MUDr. Jan Hemza (nar. 1958) –  
neurochirurg; pracuje 
na Neurochirurgické klinice Fakultní 
nemocnice u sv. Anny v Brně. Působí 
mj. jako soudní znalec ve svém 
oboru. / Neurosurgeon, works at the 
Clinic of Neurosurgery, St. Anne's 
University Hospital Brno. Court 
expert in his field.

V edici vyšlo / Previously in the series

Základy anatomie pohybového 
ústrojí
Jitka Hanzlová, Jan Hemza
ISBN 978-80-210-4937-6
100 stran / pages
2009; 180 CZK

Připravujeme
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Metodologie a statistika 
v kinantropologickém 
výzkumu / Methodology 
and Statistics in the 
Kinanthropologic Research
Jiří Zháněl, Jan Hendl, Jan Novotný, 
Martin Sebera

Studia Sportiva The role of Combatives 
Teaching in Physical 
Education / Role výuky 
bojových sportů v tělocviku
Michal Vít, Zdenko Reguli

Trendy v realizaci pohybové 
aktivity dětí mateřských škol 
a 1. stupně základních škol / 
Trends in the Realization of 
Children‘s Physical Activity in 
Kindergartens and the First 
Grades of Primary Schools
Lenka Svobodová a kol.

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

Musicologica Brunensia Opuscula historiae artium TheatraliaConvivium

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS
MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS
MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS
MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/765
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/735
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/694
http://www.fsps.muni.cz/studiasportiva/index.html
http://www.earlymedievalstudies.com/convivium.html
http://www.phil.muni.cz/wff/home/publikace/casopisy/musicologica-brunensia
http://www.phil.muni.cz/dejum/OHA/
http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/theatralia/index
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MgA. Anna Ronovská (nar. 1975) – 
výtvarnice, kurátorka a vysokoškolská 
pedagožka. Pracuje v Ateliéru 
grafického designu a multimédií 
na Fakultě informatiky MU, kde 
vyučuje intermediální a konceptuální 
tvorbu. / Artist, curator, university 
teacher. She works at the Atelier 
of Graphic Design and Multimedia, 
Faculty of Informatics, MU, where 
she teaches intermedia and 
conceptual creation.

Sborník komiksů vytvořených studenty Ateliéru grafického 
designu a multimédií Fakulty informatiky MU v rámci 
předmětu Konceptuální a intermediální tvorba. Za celé 
tři roky trvání tohoto předmětu se nasbíralo na 130 stran 
zajímavých komiksových povídek od 60 autorů. Kniha by 
měla být druhou knihou ve volné edici prezentace Ateliéru 
grafického designu a multimédií, pokračováním již vyšlého 
katalogu AGDM.

FÍ! The Comic Book. Conceptual & Intermedia Creation  
(2013–2015) 
A collection of comics and graphic novels created by the 
students of the Atelier of Graphic Design and Multimedia, 
Faculty of Informatics, Masaryk University. During three years 
of teaching Conceptual Approaches and Intermedia, we have 
collected about 130 pages of interesting stories created by 
sixty creative students of informatics. The book is supposed 
to be a part of the AGDM edition which presents the work of 
this atelier and celebrates creative approaches in graphic and 
art workshops.

FÍ! – kniha komiksů. Konceptuální + intermediální tvorba 
(2013–2015) 
Anna Ronovská (ed.)

Fakulta informatiky 
ISBN 978-80-210-7906-9
130 stran / pages
brožovaná / paperback
17 × 24 cm
Předběžná cena 250 CZK  
(to be specified)
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Rozbor filmu
Radomír D. Kokeš

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, Department of Film 
Studies and Audio-Visual Culture, 
Faculty of Arts, MU. Specialised 
in the narratology in films and TV 
shows.

Proč se vlastně zabývat analýzou filmu? Tato kniha vychází 
z předpokladu, že schopnost porozumět filmové výstavbě 
zásadně posiluje rovněž každodenní diváckou zkušenost. 
Cílem Rozboru filmu přitom není na zvídavé analytické otázky 
jen odpovídat, ale naučit se je i klást. Názornost výkladu 
posilují stovky konkrétních příkladů i řada zevrubnějších 
rozborů známých i méně známých filmových děl, jako 
jsou třeba Tenkrát na Západě (1968), Král Šumavy (1959), 
Krvavá neděle (2002), Kdo chce zabít Jessii? (1966) nebo 
Titanic (1997). Díky srozumitelnosti a zároveň komplexnosti 
je kniha určena širokému okruhu čtenářů: od milovníků 
kinematografie přes začínající filmaře až k uchazečům 
o studium uměnovědných oborů a filmových studií.

Film Analysis 
Why should one deal with film analysis anyway? This book is 
based on the assumption that the ability to understand the 
film structure significantly enhances everyday experience 
for the viewers. Moreover, the aim of the book is not only to 
answer inquisitive analytical questions but also to teach the 
reader to ask them. The clarity of arguments is supported by 
hundreds of real examples and by a range of more detailed 
analyses of both well-known and lesser known film works, 
such as Once upon a Time in the West (1968), Král Šumavy 
(1959), Bloody Sunday (2002), Who Wants to Kill Jessie? 
(1966), and Titanic (1997). Comprehensive and complex, the 
book is intended for a wide range of audiences, from cinema 
enthusiasts to aspiring filmmakers to future students of art 
and film studies.

Filozofická fakulta
Spisy FF MU, sv. 430
ISBN 978-80-210-7756-0
264 stran / pages
brožovaná / paperback
22 × 22 cm
350 CZK

Související / Similar

Scénografie mluví. Hovory Jarky 
Buriana s Josefem Svobodou
Barbora Diego Rivera Příhodová
ISBN 978-80-210-7730-0
304 stran / pages
2014; 469 CZK

http://is.muni.cz/obchod/baleni/87383
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V dubnu 2014 se v sicilském Palermu sešla dvaadvacetičlenná skupina studentů a pedagogů ze 
čtyř institucí – z univerzit v Brně, Lausanne a Vídni a z Kunsthistorisches Institutu ve Florencii. 
Cílem tohoto setkání bylo studium památek sicilského středověku, především pak 12. století. 
Účastníci této exkurze se rozhodli, podobně jako tomu bylo v případě předchozí exkurze 
na Balkán, podělit se o své poznatky a zážitky také s širokou veřejností. Stejně jako v případě 
prvních Zápisků z cest se i nyní jedná o opusculum, které v žádném případě nemá novátorské 
ambice. Českému publiku má představit jednu z nejzajímavějších a nejkrásnějších kultur 
Středomoří. Autory naprosté většiny textů jsou studenti, kteří se exkurze účastnili. Jejich 
snahou bylo vypracovat texty tak, aby zaujaly odbornou i širší veřejnost a zároveň aby díky 
co nejkompletnější bibliografii daly zájemcům možnost setkat se také s nejlepší vědeckou 
produkcí, která se Sicílie týká.

Travel Notes II: Sicily. Cefalù—Palermo—Monreale
In April 2014, a group of twenty-two students and lecturers from four academic institutions 
(universities of Brno, Lausanne, Vienna, and the Kunsthistorisches Institut in Florence) met 
in Palermo, Sicily. The goal of this field trip was the study of local medieval monuments, 
especially from the 12th century. The participants have decided to share their findings and 
experiences with general public, in a similar way as after the last similar excursion to the 
Balkans. Like then, this book is again an opusculum with no innovative ambitions. It aims to 
introduce one of the most interesting and most marvellous cultures in the Mediterranean area 
to the Czech readers. The authors of most contributions are students who took part in the trip. 
Their goal was to compose the texts in such way to make them both interesting for the laymen 
and supported by extensive biography for more avid readers – so they have the opportunity to 
find the best scholar works related to Sicily.

Zápisky z cest II: Sicílie. Cefalù—Palermo—Monreale
Ivan Foletti, Michal M. Kolář, Elisabetta Scirocco (eds.)

Filozofická fakulta
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128 stran / pages 
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Dříve vyšlo / Previous volume

Zápisky z cest 1. Jižní Balkán
Ivan Foletti, Zuzana Frantová,  
Monika Kučerová (eds.)
ISBN 978-80-210-6853-7
63 stran / pages
2014; 80 CZK
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