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Nakladatelství Munipress

ISBN 978-80-210-7761-4

520 stran / pages

vázaná / hardback

17 × 24 cm

běžná cena 580 CZK / regular 

price

Vědecký thriller o zhoubném bujení, oceněný Pulitzerovou cenou, 

překvapuje čtenáře na celém světě svým strhujícím tempem 

a hluboce lidským vyzněním. Kniha přináší naději a světlo těm, kdo 

chtějí této nemoci porozumět.

The Pulitzer Price winner, The Emperor of All Maladies is 

a magnificent, profoundly humane “biography” of cancer.  

It is an illuminating book that provides hope and clarity to those 

seeking to demystify cancer.

Vládkyně všech nemocí. Příběh rakoviny
Siddhartha Mukherjee

DOPORUČUJEME / FEATURED BOOKS

Genetika
Peter D. Snustad, Michael J. Simmons 

Osvědčená a didakticky propracovaná učebnice poskytuje 

srozumitelný úvod do studia genetiky v celé její dnešní šíři. České 

vydání navíc obsahuje nový překlad Mendelovy objevné práce z roku 

1866 Pokusy s hybridy rostlin.

The textbook provides students with a comprehensible and up-to-

date introduction to the important science of genetics. The Czech 

edition contains a new translation of Mendel’s groundbreaking work 

from 1866, Experiments on plant hybridization.

Nakladatelství Munipress

ISBN 978-80-210-4852-2

894 stran / pages

vázaná / hardback

24 × 28 cm

běžná cena 1495 CZK / regular 

price

Při objednání v online 

knihkupectví Munipress 

pouze za 1295 CZK / 

when ordering from 

Munipress online 

bookstore  

Při objednání v online 

knihkupectví Munipress 

pouze za 475 CZK /  

when ordering from 

Munipress online 

bookstore  
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Od stejného autora / By the same 

author 

Krásy francouzských zahrad

ISBN 978-80-210-5256-7

224 stran / pages

2010; 495 CZK 

Hledání rajských zahrad. Od Elbrusu po sloupy 
Héraklovy
Ivar Otruba  

Fotografie Tomáš Popelínský

Kniha je pokračováním úspěšné řady obrazových publikací, ve 

kterých klasik české krajinářské architektury prof. Ivar Otruba 

přibližuje čtenářské veřejnosti zahrady různých světových regionů 

a kultur. Tentokrát se autor a jeho dvorní fotograf vydávají na území 

Blízkého východu a do krajů poznamenaných bohatou maurskou 

kulturou (severní Afrika, jih Francie, Španělska a Portugalska). 

Nacházejí zde zahrady s neopakovatelným geniem loci, které se blíží 

oné zahradě rajské, nositelce krásy, spokojenosti, ale i vyhnání.

Quest for the Gardens of Eden. From Mount Elbrus to the 

Pillars of Hercules

The book is a sequel to the successful series of picture books by 

professor Ivar Otruba, the leading expert on Czech landscape 

architecture who keeps familiarising the readers with gardens of 

various regions and cultures of the world. This time, the author and 

his loyal photographer traveled to the Middle East and to the regions 

with traces of the rich Moorish culture (northern Africa and south 

of France, Spain, and Portugal). They found gardens with unique 

genius loci there, resembling even the Garden of Eden, the symbol of 

beauty, satisfaction, but also expulsion. 

prof. Ing. Ivar Otruba, CSc. (nar. 

1933) – mezinárodně oceňovaný 

zahradní architekt a krajinář, autor 

mnoha projektů u nás (botanická 

zahrada a arboretum MZLU v Brně, 

lázeňský park v Karlově Studánce aj.) 

i v zahraničí, převážně v Německu 

a Rakousku. Publikuje reprezentativní 

knihy o krásách evropských zahrad 

a parků. / Internationally renowned 

landscape architect and landscape 

designer, author of many realisations 

in the Czech Republic (botanical 

gardens and arboretum of the Mendel 

University in Brno, spa park in Karlova 

Studánka etc.) and abroad, mainly in 

Germany and Austria. He writes and 

publishes representative books about 

the beauty of European gardens and 

parks.

VŠEOBECNÉ / GENERAL 

Nakladatelství Munipress

Připravujeme
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Připravujeme Koráb pohádek
Eduard Bass 

Bohatě ilustrovaná kniha představuje spisovatele Eduarda Basse jako 

talentovaného vypravěče krátkých pohádkových příběhů. Přináší 

vůbec první kompletní vydání souboru 43 pohádek z celého světa, 

které Bass převyprávěl podle německých vzorů. Část textů stačil za 

svého života publikovat časopisecky, některé později vyšly v knižních 

výborech, dvacítka pohádek však zůstala netknuta v autorově 

literární pozůstalosti. Knižní vydání příběhů v úplnosti a podle 

edičních zásad připravila absolventka Filozofické fakulty Masarykovy 

univerzity Hedvika Landová. Výsledkem je kvalitně zpracovaná kniha, 

která okouzlí děti i dospělé čtenáře.

The Argosy of Fairy Tales 

This richly illustrated book presents the writer Eduard Bass as 

a talented storyteller of short fairy tales. Inspired by the German 

tradition of storytelling, it contains a first ever edition of 43 fairy tales 

from around the world paraphrased by Bass. A part of the texts were 

published in magazines during his lifetime and some appeared later 

in selected works. However, twenty stories were left in the remains, 

untouched. The complete edition has been prepared by Hedvika 

Landová, a gradute of the Faculty of Arts. The result is a carefully 

crafted book which will captivate children and adults alike. 

Eduard Bass (vl. jménem Eduard 

Schmidt, 1888–1946) – spisovatel 

a žurnalista, dlouholetý šéfredaktor 

Lidových novin a rovněž ředitel 

kabaretů Červená sedma a Rokoko. 

Proslul zejména jako autor fotbalové 

pohádky Klabzubova jedenáctka 

a románu Cirkus Humberto. / Writer, 

journalist, long-time editor-in-chief 

of the newspaper Lidové noviny and 

director of the cabarets Červená sedma 

and Rokoko. Renowned for his football 

fairy tale Klapzubova jedenáctka 

(Klapzuba’s Eleven) and an epic 

saga Cirkus Humberto about people 

working in circuses.

VŠEOBECNÉ / GENERAL 

Nakladatelství Munipress / 

Filozofická fakulta



4

Drahé kameny Moravy a Slezska od renesance 
po secesi 
Ivan Mrázek

Nakladatelství Munipress 

Ivan Mrázek, renomovaný gemolog a držitel několika ocenění za 

autorství odborné literatury, již dlouhá léta systematicky studuje 

umělecké/uměleckořemeslné předměty, k jejichž výrobě byly použity 

drahé kameny. Jeho nová kniha se zabývá novověkou drahokamovou 

výzdobou významných kulturních památek uchovávaných ve 

sbírkách muzeí a galerií, ve výbavě zámků, hradů, kostelů a klášterů, 

jakož i v depozitářích archeologických institucí Moravy a Slezska. 

Umělecké a uměleckořemeslné předměty bývají hodnoceny 

především z uměleckohistorického hlediska; jejich materiál stojí 

obvykle na okraji zájmu a není ani v odborných silách historiků umění 

určovat použité drahé kameny. Práce dr. Mrázka proto čtenářům 

nabízí zcela nový přístup k poznávání vzácných kulturních artefaktů.

Gemstones of Moravia and Silesia: From the Renaissance 

to Art Nouveau 

Ivan Mrázek, renowned gemologist and winner of several awards 

for scientific literature, has long been systematically studying the 

works of art and art industry featuring precious stones. His new book 

deals with gem ornamentation of important cultural monuments 

of the modern period which can be found in various collections at 

museums, galleries, palaces, castles, churches and monasteries as 

well as in archaeological depositories in Moravia and Silesia. These 

objects tend to be primarily assessed from the perspective of art 

history, whereas the material itself awakens only limited interest 

as the art historians usually have little capacity to determine the 

gemstones. Dr Mrázek’s work therefore offers a completely new 

approach to discover rare cultural artifacts.

RNDr. Ivan Mrázek (nar. 1940) – 

geolog. V průběhu své profesní dráhy 

věnoval zvláštní pozornost drahým 

a dekoračním kamenům, takže 

jeho záběr se rozšířil na mineralogii, 

gemologii, archeologii, historii, dějiny 

umění, šperkařství atd. Výsledky svého 

bádání publikoval v desítce čtivých 

monografií. Jeho opus Drahé kameny 

starověkých civilizací byl v r. 2014 

nominován na cenu Magnesia Litera. 

/ Geologist; specialising in gemstones 

and precious stones, he has expanded 

his scope to mineralogy, archaeology, 

history, history of art, jewellery etc. 

His opus Drahé kameny starověkých 

civilizací was shortlisted for the 

Magnesia Litera prize in 2014.

Od stejného autora / By the same 

author 

Drahé kameny starověkých civilizací

ISBN 978-80-210-6122-4

382 stran / pages

vázaná / hardback

2013; 699 CZK 

VŠEOBECNÉ / GENERAL 

Připravujeme
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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 

ISBN 978-80-210-8142-0

328 stran / pages

brožovaná / paperback

22 × 28 cm

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

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 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 
Lumír Jisl 

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

ANTROPOLOGIE, ARCHEOLOGIE / ANTHROPOLOGY, ARCHAEOLOGY 

Připravujeme
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Anthropologia integra Studia archaeologica 
Brunensia

Archaeologia historica

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS
MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS
MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

ANTROPOLOGIE, ARCHEOLOGIE / ANTHROPOLOGY, ARCHAEOLOGY  
EKONOMIE, MANAGEMENT / ECONOMY, MANAGEMENT

Central European Journal 
of Management

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

Financial Assets and 
Investing

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

Národohospodářský obzor 
/ Review of Economic 
Perspectives

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

Czech Journal of Tourism 

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS
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Publikace osvětluje jednu ze zásadních kapitol dějin ruského 

dějepisectví. Přináší analýzu koncepce ruských dějin Borise N. 

Čičerina (1828–1904) v dobových souvislostech ruské historiografie 

a v kontextu Čičerinových děl státovědných a filozofických. Práce 

podrobně mapuje počátky a okolnosti vzniku tzv. státní školy 

v ruské historiografii, k jejímž představitelům patřili kromě Čičerina 

další výrazní představitelé ruského historického myšlení – K. D. 

Kavelin, S. M. Solovjov a T. N. Granovskij. Za pomoci relevantních 

pramenů jsou zkoumány jednotlivé aspekty jejich pojetí ruských dějin 

a dobové reakce na jejich díla. Kniha také zachycuje souvislosti mezi 

Čičerinovým pojetím ruských dějin a ruským liberalismem poloviny 

19. století. 

Boris N. Chicherin on Russian History (State School as 

a Historiographic and Social Phenomenon)

The aim of the book is to clarify one of the fundamental chapters of 

the history of Russian historiography. It puts forward analysis of the 

Russian history concept of Boris N. Chicherin (1858–1904) within the 

context of Russian historiography of that time and within the context 

of Chicherin’s works on politics and philosophy. The paper shows the 

beginnings and circumstances of the so called State school of Russian 

historiography, the representatives of which besides Chicherin were 

other reputable representatives of Russian historical thinking – K. D. 

Kavelin, S. M. Solov’ev and T. N. Granovskii. Using relevant sources, 

the author examines individual aspects of their Russian history 

concepts as well as the reaction to their work at that time. The book 

also shows the connections between Chicherin’s Russian history 

concept and Russian liberalism of the 19th century.

Boris Nikolajevič Čičerin o ruských dějinách (státní 
škola jako historiografický a společenský fenomén)
Josef Šaur

Filozofická fakulta

Spisy FF MU, sv. 439 

ISBN 978-80-210-8051-5

298 stran / pages 

brožovaná / paperback

16 × 23 cm

350 CZK 

Mgr. Josef Šaur, Ph.D. (nar. 1981) 

– rusista; působí v Ústavu slavistiky 

Filozofické fakulty MU. Zabývá se 

dějinami Ruska, ruského politického 

a historického myšlení a jejich 

souvislostí s ruskou literaturou. / Expert 

on Russian studies at the Department 

of Slavonic Studies FF MU. He focuses 

on the history of Russia, Russian 

political and historical thinking and its 

relations with Russia literature.

Související / Similar

Proměny modelu světa  

v ruské próze na přelomu  

XIX. a XX. století

Josef Dohnal

ISBN 978-80-210-5943-6

176 stran / pages

2012; 180 CZK 

Podoby a proměny města 

ve slovanských a vybraných 

neslovanských kulturách, 

literaturách a jazycích

Michal Przybylski, Josef Šaur a kolektiv

ISBN 978-80-210-6569-7

166 stran / pages

2013; 120 CZK
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PhDr. Jiří Stodola, Ph.D. (nar. 1977) 

– knihovník-specialista. Přednáší na 

Filozofické fakultě MU, zaměřuje se na 

teoretické problémy informační vědy 

a na otázky zprostředkování informací 

lidem s postižením. / Librarian-

specialist; lecturer at the Faculty 

of Arts. He focuses on theoretical 

problems of information science and 

matters of providing information to 

people with disabilities.  

Filozofická fakulta

Spisy FF MU, sv. 437

ISBN 978-80-210-8011-9

192 stran / pages 

brožovaná / paperback

16 × 23 cm

290 CZK

Monografie by se dala nejlépe zařadit do oblasti, pro kterou se 

v současnosti vžilo označení filozofie informace. Jejím cílem je 

vyslovit určité metateoretické předpoklady, na kterých stojí pokusy 

o definování pojmu informace a o které se opírají jednotlivá 

paradigmata informační vědy, vnést více světla do problémů, které 

se pojí zejména s pojmem informace a transdisciplinární povahou 

informační vědy, a navrhnout přístup informační vědy, který se opírá 

o zdůvodněné závěry metateoretických výzkumů. V rámci těchto 

výzkumů se zaměřujeme na dosažení tří dílčích cílů – definujeme 

pojem informace v rámci 1. epistemologie a 2. v rámci metafyziky 

a 3. vytváříme model domény, v níž dochází k tvorbě informací, 

pomocí funkční syntézy tří hlavních paradigmat informační vědy.

Philosophy of Information. Metatheoretical Analysis of the 

Concept of Information and of Fundamental Paradigms of 

Information Science

This monograph can be best linked to the field currently known 

as the philosophy of information (PI). The monograph aims firstly 

at bringing in certain metatheoretical assumptions which underlie 

the definitions of information and the paradigms of information 

science. Secondly, the monograph intends to bring more light 

into the area of information and the transdisciplinary character of 

information science. The third goal of the monograph is to suggest 

an information science approach that is rooted in valid results of 

metatheoretical researches. Among these researches, three goals are 

targeted – defining the information in the context of 1. epistemology 

and 2. metaphysics and 3. creating a domain model that includes the 

process of information production, all this by means of functional 

synthesis of three key information science paradigms.

Filosofie informace – metateoretická analýza pojmu 
informace a hlavních paradigmat informační vědy
Jiří Stodola
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Nicolai Dresdensis Apologia. De conclusionibus 
doctorum in Constantia de materia sanguinis
Petra Mutlová

V latinsky psaném spisu Apologia (1415) reagoval husitský 

nonkonformista Mikuláš z Drážďan na zákaz laického kalicha, 

jednoho z nejvýraznějších symbolů husitského hnutí. Součástí kritické 

edice textu je dílčí studie o genetických vztazích dochovaných 

rukopisů, analýza struktury díla a prozkoumání jeho předloh, které 

zasazují vydávaný text do jeho významových souvislostí. Kniha 

je primárně určena pro badatele zabývající se dějinami rané české 

reformace; díky kritickému aparátu své uživatele najde nejen mezi 

historiky, ale i mezi filology, lingvisty, právníky a teology.

This book contains a critical edition of Apologia, a Latin treatise 

written by a Hussite nonconformist Nicholas of Dresden in 1415, 

whereby the author reacted to the prohibition of the lay chalice, 

one of the most outstanding symbols of the Hussite movement. The 

edition comprises a critical apparatus, reassessment of the textual 

tradition of the text based on surviving manuscript copies as well 

as an analysis of the structure of the text and its models. The book 

is primarily aimed at researchers dealing with the Early Bohemian 

Reformation, nevertheless due to the wider context provided by 

the critical edition of the material, it will well serve the historians, 

philologists, lawyers, and theologians as well.

Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. 

(nar. 1976) – klasická filoložka. Na 

Filozofické fakultě MU se zabývá 

především obdobím rané české 

reformace a edičně se podílí na 

vydávání latinských spisů M. Jana 

Husa. / Assistant professor at the 

Department of Classical Studies FF MU. 

She concerns primarily with the period 

of early Czech Reformation and as an 

assistant editor she is involved in the 

publication of Jan Hus’s Latin writings. 

Filozofická fakulta

Spisy FF MU, sv. 443

ISBN 978-80-210-8124-6

242 stran / pages 

brožovaná / paperback

16 × 23 cm

327 CZK

FILOZOFIE, HISTORIE / PHILOSOPHY, HISTORY

Související / Similar

Mistr Jan Hus v polemice a za 

katedrou

Jana Nechutová, Jana Fuksová

ISBN 978-80-210-7873-4

122 stran / pages

2015; 230 CZK

Eschatologie v díle Jana Husa

Lucie Mazalová

ISBN 978-80-210-7953-3

370 stran / pages

2015; 350 CZK
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Pro-Fil Studia philosophica

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS
MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

Studia historica Brunensia 

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

ProInFlow

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

FILOZOFIE, HISTORIE / PHILOSOPHY, HISTORY
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Mgr. Hana Řehulková, Ph.D. 

(nar. 1985) – estetička; přednáší na 

Filozofické fakultě MU, pracuje jako 

redaktorka literárního měsíčníku 

Host. / Aesthetician; lecturer at the 

Department of Aesthetics FF MU. 

She works as an editor in the literary 

magazine Host.

Filozofická fakulta

Spisy FF MU, sv. 441

ISBN 978-80-210-8058-4

123 stran / pages

brožovaná / paperback

16 × 23 cm

334 CZK 

Publikace analyzuje spíše ojediněle se vyskytující kritickou recepci 

Ingardenovy koncepce uměleckého literárního díla v rámci 

angloamerické estetiky a filozofie. Cílem je představit ontologickou 

a epistemologickou teorii literárního díla polského fenomelologa 

Romana Ingardena tak, jak je interpretována v převážně analyticky 

smýšlejícím prostředí, rozvíjejícím dědictví anglosaské filozofické 

tradice. Součástí práce je rovněž snaha o „argumentaci“, tedy převod 

Ingardenovy teorie do diskurzu analytické estetiky.

Anglo-American Reception of Ingarden’s Concept of the 

Literary Work

The publication analyses the rather sporadically occurring critical 

reception of Ingarden’s concept of the literary work of art within the 

Anglo-American aestehetics and philosophy. The aim is to present 

Ingarden’s ontological and epistemological theory of the literary work 

of art as interpreted in a mainly analytically thinking environment 

drawing on the heritage of Anglo-Saxon philosophical traditions. 

Finally, the book tries to apply and transfer the topic, namely to 

transpose some basic concepts and ideas of Ingarden’s theory into a 

concept framework of analytic aesthetics.

Angloamerická recepce Ingardenova pojetí 
uměleckého literárního díla
Hana Řehulková

Související / Similar

From Rhetoric to Aesthetics: 

Wit and Esprit in the English and 

French Theoretical Writings of 

the Late Seventeenth and Early 

Eighteenth Centuries

Klára Bicanová

ISBN 978-80-210-6662-5

152 stran / pages

2013; 145 CZK 
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Básnický rok
Jiří Poláček 

Kniha je prvním titulem nové edice Pedagogické fakulty MU, v níž by 

měly vycházet populárně či esejisticky pojaté texty malého rozsahu, 

reflektující problematiku jednotlivých oborů vyučovaných na uvedené 

fakultě. Básnický rok obsahuje kromě prologu a epilogu dvanáct 

kapitol, v nichž autor přibližuje reflexe jednotlivých měsíců v české 

poezii. Celkově vychází z tvorby sedmdesáti básníků, v epilogu 

pracuje s lidovými pranostikami. Publikace je doplněna dvanácti 

celostránkovými ilustracemi Petra Veselého. 

Poetic Year

The book is the first title in a new series published by the Faculty 

of Education. This series brings out short popular and essayistic 

publications that reflect the issues of study at the faculty. Besides 

a prologue and an epilogue, the book includes twelve chapters 

in which the author outlines the reflections of individual months 

in the Czech poetry, drawing on the works of seventy poets. In 

the epilogue, the author uses the topic of weather sayings. The 

publication is supplemented with twelve full-page illustrations by 

Petr Veselý.

Pedagogická fakulta 

ISBN 978-80-210-8118-5

105 stran / pages

brožovaná / paperback

15 × 21 cm

99 CZK

doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc. (nar. 

1951) – literární historik. Působí na 

Pedagogické fakultě MU, zaměřuje 

se na českou literaturu první poloviny 

20. století. / Literary historian teaching 

at the Faculty of Education MU. He 

focuses on the Czech literature of the 

first half of 20th century.  

JAZYKOVĚDA, LITERATURA / LINGUISTICS, LITERATURE 
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doc. PhDr. Eva Minářová, CSc. 

(nar. 1943) – bohemistka; docentka 

Katedry českého jazyka a literatury na 

Pedagogické fakultě MU. Věnuje se 

stylistice současné češtiny. / Associate 

Professor of the Czech linguistics at 

the Department of Czech Language 

and Literature, Faculty of Education 

MU. She specializes in the stylistics of 

contemporary Czech language. 

doc. PhDr. Jana Marie Tušková, 

Ph.D. (nar. 1961) – bohemistka; 

vedoucí Katedry českého jazyka 

a literatury na Pedagogické fakultě 

MU. Zaměřuje se na morfologii 

a korpusovou lingvistiku. / Head of 

the Department of Czech Language 

and Literature, Faculty of Education 

MU. She specializes in morphology and 

corpus linguistics.

Pedagogická fakulta 

ISBN 978-80-210-8090-4

153 stran / pages

brožovaná / paperback

15 × 21 cm

158 CZK

Monografie přináší výsledky vědecké práce kolektivu lingvistů 

z Katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty MU. Svůj 

výzkum zaměřili na měnící se jevy současné češtiny, jako je např. 

oblast propriální sféry, konkrétně užívání toponym a chrématonym, 

nebo přechylování cizích ženských příjmení. Tvaroslovnou 

problematiku řeší dvě kapitoly: o variantních tvarech přejatých slov 

a o sekundárních předložkách. Detailní je analýza univerbizátů názvů 

dopravních prostředků. Ve stylové oblasti se výzkum soustředil na 

funkci expresivity v publicistice a na vývoj ve slovní zásobě současné 

žurnalistiky. Sféra běžné komunikace je zkoumána na jazykovém 

materiálu z okolí Broumova. Poslední kapitola se zabývá dialogem 

v současné beletrii. Jednotícím prvkem celé monografie je analýza 

dynamických jevů současné češtiny. 

Czech Language in Motion

The monograph gathers the conclusions of a linguistic research 

done at the Faculty of Pedagogics. The research team addressed 

the changing phenomena of contemporary Czech language, the 

proprial sphere of the language, especially use of toponyms and 

chrematonyms, or the affixation of foreign female surnames in 

the Czech language. The aspects of morphology are dealt with 

in two chapters, on variant forms of loanwords and on improper 

prepositions. There is a detailed analysis for forming names of means 

of transport. As for stylistics, the research focuses on the function 

of expressivity in journalism and on the development of vocabulary 

in contemporary journalism. The area of common/non-specialised 

communication is examined on a language corpus of materials from 

the Broumov area. The last chapter studies the dialogue in present 

Czech fiction. The unifying topic of the monograph is an analysis of 

dynamic phenomena in today’s Czech language.

Čeština v pohybu. Kapitoly ke zkoumání jejího stavu 
a proměn
Eva Minářová, Jana Marie Tušková a kolektiv 

Související / Similar

Slovník českých jazykovědců 

v oboru bohemistiky a slavistiky

Radoslav Večerka

ISBN 978-80-210-6265-8

341 stran / pages

2013; 350 CZK 
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PhDr. Alena Podhorná-Polická, 

Ph.D. (nar. 1977) – filoložka; odborná 

asistentka v Ústavu románských 

jazyků a literatur Filozofické fakulty 

MU. Věnuje se argotologii a sociální 

lexikologii. / Philologist; assistant 

professor at the Department of 

Romance Languages and Literatures FF 

MU. She specializes in argotology and 

social lexicology.

Filozofická fakulta

ISBN 978-80-210-5739-5

256 stran / pages

brožovaná / paperback

17 × 24 cm

350 CZK

Expresivita versus identita v jazycích: současné aspekty 

slangů

V moderních definicích slangů (ve francouzské tradici označovaných 

pojmem argot(s)) se důraz klade na expresivní a na identitární funkci. 

Publikace shrnuje třiadvacet frankofonních příspěvků ke slangové 

problematice ve vztahu k desítce evropských jazyků. Členěny jsou 

do osmi sekcí: Obecná „slangologie“ (Argotologie générale), Slang 

a žargon, Slang a lexikografie, Slang a vzdělávání, Slang a politika, 

Slang a literatura, Slang a překlad a Slang na scéně. V jednotlivých 

kapitolách představují autoři studie na rozličná témata, mj. o srovnání 

gruzínského a francouzského studentského slangu, o slovníkovém 

zachycení francouzských slangových slov s raritními iniciálami či 

o slangu ve veřejném diskurzu (v rozhlase, divadle, hudbě, blozích 

aj.). Ve francouzském překladu zde vychází i studie Marie Krčmové 

o brněnském hantecu. 

Expressivity versus Identity in Languages: Contemporary 

Aspects of Slangs 

Modern definitions of slang (in French tradition called “argot(s)”) 

focus on both expressive and identitary functions. The volume 

contains twenty-three francophone contributions dealing with issues 

related to slang in ten European languages. It is divided into eight 

sections: General “slangology” (Argotologie générale); Slang and 

jargon; Slang and lexicography; Slang and education; Slang and 

politics; Slang and literature; Slang and translation; and Slang on 

stage. The individual papers address such diverse topics as Georgian/

French school slang, rare initial letters in French slang dictionaries, 

and slang in public discourses (radio, theater, music, blogs). The 

volume also contains the French translation of Marie Krčmová’s study 

on hantec, the sociolect of Brno. 

Expressivité vs identité dans les langues : aspects 
contemporains des argots
Alena Podhorná-Polická (ed.)

Související / Similar

Aux marges de la langue: argots, 

style et dynamique lexicale

Alena Polická (ed.)

ISBN 978-80-210-5562-9

198 stran / pages

2011; 209 CZK

Universaux argotiques des 

jeunes : analyse linguistique dans 

les lycées professionnels français 

et tcheques

Alena Polická

ISBN 978-80-210-5124-9

571 stran / pages

2009; 200 CZK 
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Mgr. Ondřej Srba (nar. 1986) – 

mongolista a sinolog. Pracuje v Ústavu 

jazykovědy a baltistiky FF MU. Věnuje 

se mongolské historii, paleografii 

a vlivu čínské kultury na sousední 

země. / Expert on Mongolian and 

Chinese Studies at the Department 

of Linguistics and Baltic Languages 

FF MU. He specialises in the history 

and palaeography of Mongolia, and 

the influence of Chinese culture on 

neighbouring countries. 

Filozofická fakulta

Spisy FF MU, sv. 429

ISBN 978-80-210-8010-2

276 stran / pages 

brožovaná / paperback

16 × 23 cm

390 CZK

Rasiyan-u qumq-a (v novomongolštině Aršány chumch), Nádobka 

nektaru, je dlouhá didaktická báseň napsaná pravděpodobně na 

přelomu 16. a 17. století v klasické mongolštině. Ve 317 docho-

vaných čtyřveršových slokách pojednává o řádu světa – normách 

správného chování dobové mongolské společnosti – a základních 

konceptech tibetského buddhismu a reflektuje představu 

harmonického propojení náboženství a světské vlády. Báseň z pera 

bezejmenného literáta navazuje na odkaz Čojdži Odsera (14. stol.), 

zakladatele mongolské buddhistické literatury, a je významným 

původním dílem z tradice mongolské mudroslovné poezie, k jejímž 

základním kamenům patří překlad Sakjapanditovy Pokladnice 

moudrých rčení. Kniha obsahuje úvod, komentovaný překlad, 

transkripci a faksimilii jediného známého rukopisu tohoto díla.

Rasiyan-u qumq-a, a Vase of Nectar 

Rasiyan-u qumq-a (Arshaanii khumkh in Modern Mongolian), 

a Vase of Nectar, is a long didactic poem composed supposedly at 

the turn of the 17th century in Classical Mongolian. Forming a cycle 

of 317 quatrains preserved from the original 340, it deals with the 

harmonious interrelation between the world order (rules of righteous 

action as perceived by the contemporary Mongolian society) and the 

religious order (basic concepts of Buddhism). Written by an unknown 

author, it follows literary traditions founded by Choiji Odser (14th 

century) and Sakya Pandita’s Treasury of aphoristic jewels. The 

present edition contains an introduction, transcription, Czech 

translation, and a facsimile of the single known manuscript copy of 

the work.

Rasiyan-u qumq-a. Nádobka nektaru. Anonymní 
mongolská báseň v rukopise z 18. století. Faksimile 
rukopisu, transkripce a překlad 
Ondřej Srba 

Související / Similar

Archaická tibetská literatura 

(7.–10. století)

Daniel Berounský

JAZYKOVĚDA, LITERATURA / LINGUISTICS, LITERATURE 
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Srbská frazeologie v českém a bulharském 
překladu. Kontrastivní analýza
Pavel Krejčí

Monografie kontrastivním způsobem analyzuje české a bulharské 

překlady frazeologických jednotek ze dvou srbských prozaických děl: 

Iva Andrić (1945) Most na Drině a Milorad Pavić (1984) Chazarský 

slovník. Sleduje a popisuje případné formální, sémantické a stylistické 

odchylky českých a bulharských překladových řešení a zároveň 

se snaží odpovědět na otázku, do jaké míry hraje při přesnosti 

překládání frazeologie roli větší jazyková blízkost typologická (čeština 

je takto srbštině blíže než bulharština) a do jaké míry genetická 

a kulturně-historická (bulharština je takto srbštině blíže než čeština). 

Serbian Phraseology and its Czech and Bulgarian 

Translation. Contrastive Analysis 

This book performs a contrastive analysis of Czech and Bulgarian 

translations of phrasemes of two Serbian prose works: The Bridge 

on the Drina by Ivo Andrić (1945) and Dictionary of the Khazars by 

Milorad Pavić (1984). It tracks and describes the formal, semantic, 

and stylistic variations of Czech and Bulgarian translation solutions 

while trying to answer the question whether the accuracy of the 

translation of phraseology is influenced by typological linguistic 

proximity (in this respect, Czech is closer to Serbian than Bulgarian) 

or by the genetic and cultural-historical propinquity (in this respect, 

Bulgarian is closer to Serbian than Czech). 

Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D. (nar. 

1971) – filolog; vedoucí Semináře 

jihoslovanských filologií a balkanistiky 

na Filozofické fakultě MU. Specializuje 

se na problematiku překladu, 

idiomatiku a frazeologii. / Philologist; 

Head of the Section of South Slavonic 

and Balkan Studies FF MU. He focuses 

on the issues of translation, idioms and 

phraseology.

Filozofická fakulta

Spisy FF MU, sv. 436

ISBN 978-80-210-8004-1

198 stran / pages

brožovaná / paperback

16 × 23 cm

290 CZK

Související / Similar

Přehled vývoje jihoslovanských 

spisovných jazyků. (Od 9. do 

počátku 19. století)

Pavel Krejčí

Areál a filologická studia

Ivo Pospíšil

JAZYKOVĚDA, LITERATURA / LINGUISTICS, LITERATURE
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Brno Studies in English Brünner Beiträge zur 
Germanistik und Nordistik 

Brünner Hefte zu Deutsch 
als Fremdsprache 

Bohemica litteraria

Discourse and Interaction

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS
MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS
MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS
MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

Graeco-Latina Brunensia Linguistica Brunensia Études Romanes de Brno

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS
MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS
MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS
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Linguistica ONLINE Nová rusistika Opera slavica 

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS
MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS
MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS
MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

Slavica Litteraria
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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 has 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

LÉKAŘSTVÍ / MEDICINE

Připravujeme
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Lékařská fakulta

ISBN 978-80-210-8061-4

200 stran / pages

brožovaná / paperback

21 × 30 cm

441 CZK

Anatomii dětského věku byla v české 

i zahraniční odborné literatuře dosud 

věnována poměrně malá pozornost. Snahou 

autorů publikace bylo zachytit veškeré 

změny jednotlivých orgánových soustav 

a topografických poměrů v průběhu růstu 

a vytvořit ucelený souhrn dosavadních 

poznatků z tohoto oboru. Skripta jsou 

určena studentům lékařské fakulty 

pregraduálního i postgraduálního studia se 

zaměřením na pediatrické obory.

Anatomy of Childhood

Literature has paid little attention to the 

problems of anatomy during childhood. 

Morphological changes of the human body 

during the intrauterine development as well 

as the anatomy of the newborn are well 

documented but data on morphological 

changes in different age groups of children 

in the postnatal period have been sketchy 

so far. In the present publication, we tried 

to capture the changes of individual organ 

systems and topographic conditions during 

growth and to create a comprehensive 

summary of current knowledge in this field. 

Lékařská fakulta

ISBN 978-80-210-4291-9 

192 stran / pages

brožovaná / paperback

21 × 30 cm

108 CZK

Učební text zahrnuje významné 

části anatomie člověka – soustavu 

gastrointestinální, dýchací, močovou, 

pohlavní, kardiovaskulární a soustavu žláz 

s vnitřní sekrecí. Je nezbytným základem pro 

zvládnutí zkoušky z anatomie.

Human Anatomy II

This textbook consist of important parts 

of human anatomy – gastrointestinal, 

respiratory, urogenital cardiovascular, and 

endocrine systems. It is an essential material 

for the human anatomy exam.

Anatomie dětského 
věku
Marek Joukal, Lenka Vargová

Anatomie člověka II.  
Splanchnologie, 
kardiovaskulární 
systém, žlázy s vnitřní 
sekrecí Libor Páč

Lékařská fakulta

ISBN 978-80-210-5193-5

129 stran / pages

brožovaná / paperback

21 × 30 cm

84 CZK

The textbook in English sums up the 

knowledge of high-school chemistry 

necessary to pass the entrance exam at 

the Faculty of Medicine. The text includes 

model examples and their solutions. 

The appendix contains a hundred model 

questions which may help during the 

preparation for the entrance exam.

Přehled chemie

Skriptum psané v angličtině shrnuje znalosti 

ze středoškolské chemie potřebné pro 

přijímací zkoušku na Lékařskou fakultu MU. 

Součástí textu jsou vzorové řešené příklady 

a v příloze čtenáři naleznou sto modelových 

otázek k přípravě na přijímací zkoušku. 

Overview of 
Chemistry
Eva Táborská, Jiří Dostál

UČEBNÍ TEXTY LÉKAŘSKÉ FAKULTY / FACULTY OF MEDICINE TEXTBOOKS
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Učební texty Lékařské 

fakulty objednávejte 

v Lékařském knihkupectví:

www.lekarskeknihy.cz

Please order the Faculty 

of Medicine textbooks at 

www.lekarskeknihy.cz 

Noninvasive Methods 
in Cardiology 2015 / 
NeinvazIvní metody 
v kardiologii 2015
Thomas Kenner, Germaine Cornélissen, 

Jarmila Siegelová, Petr Dobšák (eds.)

Praktikum z obecné 
genetiky / Practice from 
Basic Genetics 
Pavel Lízal

Elportál

Lékařská fakulta

ISBN 978-80-210-8155-0

155 stran / pages

brožovaná / paperback

21 × 30 cm

398 CZK

Skriptum poskytuje základní poznatky 

o oboru ošetřovatelství, jeho řízení, struktuře 

a vzdělávacím systému. V hlavní části se 

zaměřuje na problematiku ošetřovatelské 

péče z hlediska nutričního terapeuta. Výklad 

vychází z nejnovějších výzkumů, které 

ověřují platnost intervencí a podporují jejich 

využití v klinické praxi.

Selected Chapters of Nursing for 

Nutritional Therapists 

The aim of this learning material is to 

provide basic knowledge about the subject 

of nursing, such as the management and the 

system of staff training. The following text 

presents selected chapters of nursing care 

with regard to the needs of a nutritional 

therapist. The information is based on the 

latest available research results, validating 

the interventions and supporting their use in 

clinical practice.

Vybrané kapitoly 
ošetřovatelství pro 
nutriční terapeuty
Simona Saibertová
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Inkluze ve škole a ve společnosti jako 
interdisciplinární téma
Miroslava Bartoňová, Marie Vítková

Ve výzkumné monografii je řešeno téma inkluze jako 

interdisciplinární problém. Inkluzivní vzdělávání není jen problémem 

pedagogickým nebo speciálněpedagogickým, ale jeho realizace 

je podmíněna spoluprací celé řady vědních oborů – psychologie, 

lékařství i sociologie. Zajímaly nás otázky: Jaké faktory ovlivňují 

jednotlivé aktéry inkluzivního vzdělávání? Na jakých úrovních 

inkluzivního vzdělávání jednotlivé faktory působí? Jak identifikované 

faktory působí? Výzkumným prostředím byly běžné základní školy. 

Využity byly standardní postupy sociálněvědního výzkumu, jak 

kvantitativního, tak kvalitativního charakteru. Výzkumná monografie 

je členěna do tří větších celků s vnitřním členěním na kapitoly.

Inclusion in Schools and in Society as an Interdisciplinary 

Issue

This research book addresses the topic of inclusion as an 

interdisciplinary issue. Inclusive an issue of pedagogics or special 

pedegogics; its implementation is dependent on the connection of 

a number of disciplines – psychology, medicine, and sociology. We 

are particularly interested in answering following questions: What 

factors affect the participants in inclusive education? At what levels 

do different factors function in inclusive education? And how do 

they work? We primarily focused on regular elementary schools. We 

used both quantitative and qualitative research methods. The book 

comprises five extensive sections divided into individual chapters.

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, 

Ph.D. (nar. 1965) – profesorka 

na Katedře speciální pedagogiky 

Pedagogické fakulty MU. Orientuje 

se na didaktiku předmětů 1. stupně 

pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami. / Professor at the 

Department of Special Education, 

Faculty of Education MU. She 

specializes in the didactics of primary 

school courses with regard to pupils 

with special educational needs. 

 

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (nar. 

1947) – vedoucí Katedry speciální 

pedagogiky Pedagogické fakulty 

MU, renomovaná odbornice v oblasti 

integrativní speciální pedagogiky. / 

Head of the Department of Special 

Education, Faculty of Education 

MU, renowned expert in the field of 

integrative special education. 

Pedagogická fakulta

ISBN 978-80-210-8140-6

270 stran / pages

brožovaná / paperback

15 × 21 cm

220 CZK

PEDAGOGIKA / PEDAGOGY 

Související / Similar

Od edukace k sociální inkluzi 

osob se zdravotním postižením se 

zaměřením na mentální postižení

Jarmila Pipeková, Marie Vítková

ISBN 978-80-210-7689-1

246 stran / pages

2014; 185 CZK

Východiska, podmínky a strategie 

ve vzdělávání žáků s těžkým 

postižením na základní škole 

speciální

Hana Ošlejšková, Marie Vítková

ISBN 978-80-210-6673-1

310 stran / pages

2016; 149 CZK 
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Pedagogická fakulta

ISBN 978-80-210-7561-0

286 stran / pages

brožovaná / paperback

17 × 24 cm

310 CZK

Koncepce rané logopedické intervence  
v České republice. Teorie, výzkum, terapie
Ilona Bytešníková

Raná logopedická intervence je důležitou oblastí logopedie, 

přesto v České republice není na rozdíl od zahraničí poskytována 

v odpovídající míře. V publikaci je zpracována raná logopedická 

intervence s akcentem na včasnou diagnostiku deficitů ve vývoji řeči, 

přičemž jsou prezentovány dvě skupiny rizikových dětí z aspektu 

vývoje řeči – děti s identifikovatelným rizikem a děti s potencionálně 

identifikovatelným rizikem. Publikace přináší aktuální pohledy na 

diagnostiku i terapii dětí s deficity ve vývoji řeči ve věku 0–36 měsíců. 

The Conception of Early Speech Therapy Intervention in 

the Czech Republic. Theory, Research, Therapy

Early speech therapy intervention plays a key role in speech therapy. 

However, when comparing the situation in the Czech Republic 

with other countries, the demand for support is not met. The book 

describes the early speech therapy intervention in the Czech Republic 

with emphasis on early diagnostics of deficits in speech development. 

Two groups of children in risk of speech development disorder are 

presented – children with identified risk and children potentially in 

risk. The text presents current views on diagnostics and therapy of 

children with deficits in speech development in the age up to 36 

months.

PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. (nar. 

1972) – odborná asistentka na Katedře 

speciální pedagogiky Pedagogické 

fakulty MU. Jejím oborem je logopedie. 

/ Assistant professor at Department of 

Special Education, Faculty of Education 

MU specialising in speech therapy. 

PEDAGOGIKA / PEDAGOGY 

Související / Similar

Rozvoj komunikačních 

kompetencí u dětí předškolního 

věku

Ilona Bytešníková

ISBN 978-80-210-4454-8

200 stran / pages

2007; 251 CZK 
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Mgr. Hana Šeráková, Ph.D. (nar. 

1971) – odborná asistentka na 

Katedře tělesné výchovy a výchovy 

ke zdraví Pedagogické fakulty MU. 

Zabývá se pohybovými aktivitami dětí 

předškolního a mladšího školního věku. 

/ Assistant professor at the Department 

of Physical and Health Education, 

Faculty of Education MU. She focuses 

on the physical activity of preschool 

and early school children.

Pedagogická fakulta

ISBN 978-80-210-7991-5

64 stran / pages

brožovaná / paperback

15 × 21 cm

65 CZK

Metodický text je příspěvkem k vzdělávací oblasti Dítě a jeho tělo. 

Obsahuje popis a praktické příklady pohybových a tvořivých aktivit 

se švihadlem. Náměty jsou přizpůsobeny předškolnímu věku a jsou 

obohaceny o motivace.

Jump Rope Traditionally and Unconventionally for  

Pre-school Children

This methodical text is a contribution to the “Child and body” 

education area. The text is focused on practical examples of 

physical and creative activities involving the jump rope. The themes 

are adapted for pre-school children and they are enriched with 

motivations.

Švihadlo tradičně i netradičně pro děti předškolního 
věku
Hana Šeráková

PEDAGOGIKA / PEDAGOGY 
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Já jako učitel: profesní 
sebepojetí studenta 
učitelství / My Teacher Self: 
Professional Self-concept 
of a Student Teacher
Blanka Pravdová

Komenský

Pedagogická orientace Multimediální technologie 
a jejich využití u žáků se 
speciálními vzdělávacími 
potřebami… / Multimedia 
Technologies and their Use 
in Children with Special 
Education Needs…
Lenka Gajzlerová

Czech-Polish Historical and 
Pedagogical Journal

Sborník prací PdF MU – 
řada společenských věd

Studentské profesní 
praxe – Multikulturní lekce 
ve školách a v dalších 
institucích / Student 
Teacher Practicum – 
Multicultural Lesson 
at Schools and Other 
Institutions
Lenka Gulová (ed.)

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS
MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS
MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

PEDAGOGIKA / PEDAGOGY 

Kuchařka pro lektory 
zážitkově orientovaných 
kurzů / Cookbook for 
Lectors of Experientially 
Oriented Courses
Petr Soják, Markéta Sedláková, 

Veronika Nýdrlová, Dušan Klapko
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Učitel v teorii a praxi / 
Teacher in Theory and 
Practice
Vlastimil Švec, Jarmila Bradová 

a kolektiv

Studia paedagogica 

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

Z posluchárny za katedru. 
Mocenské vztahy ve výuce 
studentů učitelství / From 
aLecture Hall to a Teacher’s 
Desk. Power Relations in 
Student Teacher Classes
kolektiv autorů

Znalostní báze učitelství 
/ The Knowledge Base of 
Teaching
Vlastimil Švec
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Překlad Jiří Ogrocký 

Vědecká redakce prof. Ivo Možný

Nakladatelství Munipress

Stein Ringen (nar. 1945) – norský 

sociolog a politolog, profesor na 

Oxfordské univerzitě. Během své 

výzkumné kariéry působil mimo jiné 

na pařížské Sorbonně, v Berlíně či na 

Masarykově a na Karlově univerzitě. 

Fakulta sociálních studií MU mu při 

příležitosti oslav 10. výročí svého 

založení udělila čestný doktorát za 

zásluhy o vznik fakulty. Je autorem 

několika odborných knih a skutečným 

veřejným intelektuálem. / Norwegian 

sociologist and political scientist, 

Professor at the University of Oxford. 

During his research career he has been 

a visiting professor at the Sorbonne 

in Paris, in Berlin as well as at the 

Masaryk and Charles Universities. 

Faculty of Social Science has conferred 

him Honorary Doctorate for his credit 

in the establishment of the faculty. He 

has written several books and is a true 

public intellectual. 

Politolog Stein Ringen z Oxfordské univerzity nabízí čtenářům 

provokativní zamyšlení nad principy demokratického vládnutí: 

jak vláda přiměje občany, aby respektovali její autoritu? Každá 

vláda musí prosazovat i nepopulární opatření, od výběru daní přes 

vymáhání práva po dodržování předpisů. Podle Ringena na to 

však síla nestačí; občané musejí být ochotní se podřídit a nechat se 

vést. Autor tento politický rébus rozplétá bez rozpaků, na příkladu 

Spojených států a Velké Británie břitce a přesvědčivě demonstruje, 

jak se vytváří a udržuje národní kultura poslušnosti. Ukazuje, jakými 

cestami se musejí vydat vůdci, kteří chtějí vládnout pomocí autority 

spíše než pomocí síly a kteří chtějí, řečeno s Immanuelem Kantem, 

„udržet pořádek v národě ďáblů“. 

Nation of Devils. Democratic Leadership and the Problem 

of Obedience

Oxford University political theorist Stein Ringen offers a thought-

provoking meditation on the art of democratic rule: how does 

a government persuade the people to accept its authority? Every 

government must make unpopular demands of its citizens, from 

levying taxes to enforcing laws and monitoring compliance to 

regulations. The challenge, Ringen argues, is that power is not 

enough; the populace must also be willing to be led. Ringen 

addresses this political conundrum unabashedly, using the United 

States and Britain as his prime examples, providing sharp opinions 

and cogent analyses on how the culture of national obedience is 

created and nurtured. He explores the paths leaders must choose 

if they wish to govern by authority rather than power, or, as the 

philosopher Immanuel Kant put it, to “maintain order in a nation of 

devils.”

Národ ďáblů. Demokratická vláda a problém 
poslušnosti
Stein Ringen

Související / Similar

Demokracie. Teorie, modely, 

osobnosti, podmínky, nepřátelé 

a perspektivy demokracie

Vít Hloušek, Lubomír Kopeček (eds.)

ISBN 978-80-210-4249-0

380 stran / pages

2007; 300 CZK

Připravujeme

Čtvrtý svazek edice 

Poprvé v češtině
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Související / Similar

Finanční ústava

Vojtěch Šimíček (ed.)

ISBN 978-80-210-6214-6

227 stran / pages

2013; 229 CZK

Korupce. Projevy a potírání  

v České republice a Evropské unii

Břetislav Dančák, Vít Hloušek,  

Vojtěch Šimíček

ISBN 80-210-4062-9

309 stran / pages

2006; 280 CZK

doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, 

Ph.D. (nar. 1969) – právník; soudce 

Ústavního soudu České republiky. 

Přednáší na Katedře ústavního práva 

a politologie Právnické fakulty MU. / 

Lawyer; judge of the Constitutional 

Court of the Czech Republic; associate 

professor at the Department of 

Constitutional Law and Political 

Science, Faculty of Law MU.

Fakulta sociálních studií

ISBN 978-80-210-7994-6

216 stran / pages

brožovaná / paperback

15 × 21 cm

261 CZK

Politika potřebuje peníze a tento fakt nemá smysl přehlížet či 

podceňovat. Politici si musejí zajistit prostředky pro svoji činnost. 

Právní řád, ostatní normativní systémy, a především politická kultura 

by přitom měly zaručit, aby tyto prostředky nebyly poskytovány 

z nekalých důvodů. Aby nepocházely z trestné činnosti, anebo aby 

se politika nestala jen pokračováním korupčních forem podnikání. 

Sborník se zabývá pravidly financování politického života v České 

republice i v zahraničí a snaží se z různých hledisek ukázat, jaká 

pravidla by byla nejvhodnější. Autory jednotlivých příspěvků jsou 

renomovaní tuzemští i zahraniční akademici, soudci a zaměstnanci 

nevládních organizací. Kniha je určena nejen pro čtenáře zabývající 

se právem, nýbrž pro všechny, kteří se o téma financování politiky 

zajímají. 

Funding Political Life

Politics needs money. Sometimes more, sometimes less, but it 

always needs money. This is a fact that cannot be ignored nor 

underestimated. Politicians therefore need to ensure funds for their 

activities. At the same time, the legal order and other normative 

systems, especially in a political culture, should endeavour to prevent 

abusive funding in the broadest sense of the word. The aim is to 

ensure that money does not come from criminal activity and that 

politics does not merely become an extended level of corruptive 

business practices. Simply, politics should plead Vespasianus’ adage 

that “Money does not stink” (Pecunia non olet). The proceedings 

demonstrate the tension that accompanies the financing of political 

life in the Czech Republic and abroad. The contributors try to find 

out what rules can help to regulate the financing of politics. The 

proceedings aim at those interested in law, politics and financing.

Financování politického života
Vojtěch Šimíček (ed.)

POLITOLOGIE / POLITICAL SCIENCE 
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Fakulta sociálních studií 

ISBN 978-80-210-7992-2

112 stran / pages

brožovaná / paperback

15 × 21 cm

187 CZK

Malé státy v EU: Případ České republiky 
Robert Majer

Monografie se věnuje fungování České republiky v Evropské unii 

pohledem malého státu. Prostřednictvím ekonomicko-politického 

modelu malé země v evropské integraci od Baldura Thorhallssona se 

dívá na fungování české administrativy v Bruselu a v Praze, zkoumá 

její možnosti a hodnotí limity. Kniha je postavena na rozhovorech 

se zaměstnanci české státní správy a českými příslušníky v řadách 

evropských institucí. V závěru nabízí i doporučení, včetně rozboru 

nově platného zákona o státní službě. 

Small States in the EU: The Case of Czech Republic 

The monograph deals with Baldur Thorhallsson's claims on specific 

characteristics of small states in the European Union that have an 

impact on their behavior in the Council of the EU. These claims are 

applied on the case of the Czech Republic. The book evaluates the 

work of the Czech administration in the Council of EU in the light of 

the described model of a small state, while also examining the model 

itself and its validity in the case of one of the newer member states, 

and looks for its limits or possible changes. Eventually it brings some 

recommendations concerning the new civil service law.

Mgr. Robert Majer (nar. 1987) 

– vystudoval mezinárodní vztahy 

a evropská studia na Fakultě sociálních 

studií MU, nyní působí v managementu 

nadnárodní technologické společnosti. 

/ Graduated from the International 

Territorial Studies at the Faculty of 

Social Studies MU. Now he works in 

the management of an international 

technological corporation.

Související / Similar

České politické strany a evropská 

integrace. Evropeizace, 

evropanství, euroskepticismus?

Vlastimil Havlík

ISBN 978-80-210-5080-8

180 stran / pages

2009; 270 CZK

POLITOLOGIE / POLITICAL SCIENCE 
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Fakulta sociálních studií 

ISBN 978-80-210-8191-8

216 stran / pages

brožovaná / paperback

15 × 21 cm

cena bude stanovena / to be 

specified

Environmentální bezpečnost v České republice
Petr Martinovský

Publikace představuje prvotní uchopení tématu vnímání 

environmentálních hrozeb v disciplíně bezpečnostních studií 

v České republice. Pro analýzu byl využit upravený a aktualizovaný 

sekuritizační rámec vycházející z tradičního pojetí kodaňské školy 

bezpečnostních studií. Tento rámec je běžně spojován s dvěma 

konkrétními metodami – congruence method a process-tracing –, 

které tvoří základní metodologické nástroje i této práce. Výzkum 

přesvědčivě dokládá úspěšnou sekuritizaci řady environmentálních 

témat v České republice. Jako příklad stavu a vývoje vnímání 

konkrétní environmentální hrozby slouží podrobná studie o degradaci 

zemědělských půd.

Environmental Security in the Czech Republic

This publication offers primary insights into the reflection of 

environmental security in a specific country. Using an updated 

and reformulated securitization framework of Copenhagen school 

of security studies as a basic guideline, we employed two sets of 

methods, the congruence method and process-tracing. The findings 

from the research convincingly prove the successful securitization of 

a wide range of environmental threats in the Czech Republic. We 

included the case of the process of securitization in the area of soil 

degradation in a greater detail.

Mgr. Petr Martinovský, Ph.D. 

(nar. 1986) – politolog; odborník 

na bezpečnostní rizika související 

s přírodními zdroji. Přednáší na Fakultě 

sociálních studií MU. / Political 

scientist; expert on security risks 

related to natural resources. Lecturer at 

Department of Political Science, Faculty 

of Social Studies MU.

Související / Similar

Litter on the Shores of Bohemia 

Benjamin Jeremiah Vail

ISBN 978-80-210-5733-3

145 stran / pages

2011; 250 CZK

Právo a environmentální 

problémy

Vendula Zahumenská

POLITOLOGIE / POLITICAL SCIENCE 
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Fakulta sociálních studií 

ISBN 978-80-210-8035-5

204 stran / pages

brožovaná / paperback

15 × 21 cm

507 CZK

Alternative Oil Supply Infrastructures for the Czech 
Republic and Slovak Republic
Tomáš Vlček

Neither the Czech Republic nor Slovakia has any significant domestic 

resources of crude oil, leaving both countries at the mercy of foreign 

sources for the overwhelming majority of their oil. Since 1962, the 

majority of crude oil has been transported to the countries via the 

Druzhba Pipeline, the longest pipeline on Earth. Since 2007 however, 

information has been frequently surfacing that Russia is considering 

closing down of the Druzhba, a significant threat to the Czech 

Republic and Slovakia. The new book by Tomáš Vlček deals exactly 

with the analysis of the potential of the pipeline infrastructure, taking 

into account six alternative supply routes for the Czech and Slovak 

Republics.

Infrastrukturní alternativy zásobování České a Slovenské 

republiky ropou 

Ani Česká ani Slovenská republika nemají významnější ložiska ropy, 

což obě země vystavuje nemalým rizikům spojeným s importem 

drtivé většiny domácí spotřeby ropy ze zahraničí. Většina ropy se už 

od roku 1962 do těchto zemí dopravuje prostřednictvím ropovodu 

Družba, nejdelšího ropovodu na světě. Od svého prvního zveřejnění 

v roce 2007 se často opakuje informace o tom, že Rusko zvažuje 

uzavření ropovodu Družba, což je vnímáno jako významná hrozba 

pro Česko i Slovensko. Tato kniha vznikla, aby zhodnotila dostupné 

infrastrukturní alternativy a poskytla jakési vodítko pro budoucí řešení 

problému. Poněkud nekritickou snahou je vytvořit dílo, které svým 

zpracováním a svými doporučeními osloví a ovlivní nejen analytiky 

a odbornou veřejnost, ale také samotné subjekty ropného trhu 

v Česku a na Slovensku. 

PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D. (nar. 1986) 

– politolog, specialista na energetickou 

bezpečnost střední Evropy. Pracuje na 

Fakultě sociálních studií MU. / Political 

scientist; expert on the energy security 

of Central Europe; assistant professor 

at the Faculty of Social Studies.

Související / Similar

The Energy Sector and Energy 

Policy of the Czech Republic

Tomáš Vlček, Filip Černoch

POLITOLOGIE / POLITICAL SCIENCE 
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Fakulta sociálních studií 

ISBN 978-80-210-8112-3

196 stran / pages

brožovaná / paperback

15 × 21 cm

395 CZK

US Foreign Policy in the Western Balkans  
from 1993 to 2009
Vladimir Đorđević

This volume presents an analysis and comparison of two consecutive 

US Administrations in the period between 1993 and 2009, the 

one of William J. Clinton and the other of George W. Bush, and 

their foreign policy goals and interests in the region of Western 

Balkans. In that respect, the volume aims to prove that the foreign 

policy understanding of the region and the US role in it with both 

Administrations remained essentially the same. Therefore, the case 

argued here is that both Administrations in question comprehended 

the region in the same fashion and therefore had the same or very 

similar foreign policy goals and interests in it.

Zahraniční politika Spojených států vůči zemím západního 

Balkánu 1993–2009 

Kniha analyzuje a srovnává zahraniční politiku dvou po sobě 

jdoucích amerických vlád v období mezi lety 1993 a 2009, tedy 

během funkčního období prezidentů Williama J. Clintona a George 

W. Bushe. Prostřednictvím metody obsahové analýzy a zároveň 

pomocí analýzy diskurzu vybraných primárních zdrojů se text 

zaměřuje na jejich zahraniční politické cíle a zájmy v regionu 

západního Balkánu. Analýza prokazuje, že porozumění regionu 

a americká úloha zde byla v obou obdobích v podstatě stejná.

Bc. Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D. 

(nar. 1980) – politolog; přednáší na 

Fakultě sociálních studií MU. Zabývá se 

problematikou mezinárodních vztahů 

se zřetelem na teritorium západního 

Balkánu. / Political scientist; lecturer 

on the Faculty of Social Studies. He 

focuses on issues of international 

relations with respect to the territory of 

the Western Balkans.

V edici EDIS / Previously  

in the EDIS series

Organická modernita

Jan Dostalík 

ISBN 978-80-210-7876-5

299 stran / pages

2015; 372 CZK

Bez léčby to jde 

Pavel Nepustil

ISBN 978-80-210-6754-7

118 stran / pages

2014; 225 CZK

POLITOLOGIE / POLITICAL SCIENCE 
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Energy Security in Central 
and Eastern Europe and the 
Operations of Russian State-
Owned Energy Enterprises / 
Energetická bezpečnost ve 
střední a východní Evropě 
a činnost ruských státních 
energetických korporací
kolektiv autorů 

Natural Gas Reverse 
Flows in the Danube 
Strategy Region / Pohyby 
rezerv zemního plynu ve 
strategickém Dunajském 
regionu
kolektiv autorů

Politologický časopis Energy Infrastructure 
and Exploration Areas / 
Energetická infrastruktura 
a oblasti průzkumu
kolektiv autorů 

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

Středoevropské politické 
studie

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

POLITOLOGIE / POLITICAL SCIENCE 



34

Lidská práva bez metafyziky: legitimita  
v (post)moderní době
Martin Hapla

Kniha se věnuje problematice zdůvodnění lidských práv 

v postmoderní době. Její klíčovou otázkou je, zda jsou tato práva 

nevyhnutelně metafyzickým nebo náboženským konceptem, v naší 

současnosti již obtížně obhajitelným. Autor se důkladně zabývá 

problémem univerzality lidských práv a různých metodologických 

přístupů ke zkoumání jejich ospravedlnění. Rozebírá především pojetí 

Michaela J. Perryho a Alana Gewirtha, která vykazují nejsilnější 

metafyzické konotace. Pojednání uzavírá kapitola o postojích 

Richarda Rortyho coby příklad přístupu, který usiluje o vymanění se 

z metafyziky.

Human Rights without Metaphysics: Legitimacy in the 

(Post)Modern Age 

This book is dedicated to the issue of justification of human 

rights in the postmodern age. Its key question is whether these 

rights represent an inevitable metaphysical or religious concept, 

a proposition which is now hardly defensible in the contemporary 

world. At first, the author analyses the concepts of human rights 

as well as their legitimacy and justification. The main attention is 

dedicated to the problem of their universality and to the specification 

of several different methodological attitudes to examining their 

justification. Afterwards, he examines different forms of justification 

of these rights, including the conceptions of Michael J. Perry and 

Alan Gewirth which have the strongest metaphysical connotations. 

The last chapter of the book deals with the conception of Richard 

Rorty as an example of an attitude that seeks an emancipation from 

the metaphysics.

Mgr. Martin Hapla (nar. 1988) 

– asistent na Katedře právní teorie 

Právnické fakulty MU. Orientuje se 

na právněfilozofické otázky etického 

charakteru. / Instructor at the 

Department of Legal Theory, Faculty of 

Law MU. He specializes in ethical issues 

of philosophy and law. 

Právnická fakulta

ISBN 978-80-210-8186-4

160 stran / pages

brožovaná / paperback

15 × 21 cm

Předběžná cena 250 CZK  

(to be specified) 

PRÁVO / LAW
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Právnická fakulta

ISBN 978-80-210-8040-9

188 stran / pages

brožovaná / paperback

15 × 21 cm

284 CZK

Publikace se zabývá ekonomickými aspekty veřejné správy 

s akcentem na monetární a rozpočtovou politiku. Vysvětluje úlohu 

institucí, vztahů a nástrojů v oblasti veřejné správy s návazností 

do právních vztahů. Výklad objasňuje tuto problematiku i v širších 

historických souvislostech.

Public Sector Economy. Course Textbook

The textbook deals with the economic aspects of public 

adminsitration with an emphasis on monetary and budget policy. 

It explains the role and legal aspects of public administration 

insitutions, relations, and tools. The problems are also addressed in 

a wider historical context.

Ekonomika veřejné správy. Učební text pro 
bakalářské studium
Jiří Blažek, Alena Kerlinová, Eva Tomášková

Mezinárodní soudnictví
Tereza Kyselovská a kolektiv

Právnická fakulta

ISBN 978-80-210-7751-5

132 stran / pages

brožovaná / paperback

15 × 21 cm

188 CZK

Cílem knihy je objasnit základní pojmy týkající se oblasti 

mezinárodního soudnictví. Publikace se zaměřuje na tři oblasti,  

tzv. alternativní způsoby řešení sporů, řešení sporů s mezinárodním 

prvkem před obecnými soudy a rozhodčí řízení.

International Justice 

The aim of the book is to clarify some basic terms from the field of 

international justice. The publication focuses on three areas: The  

so-called alternative ways of conflict resolving, resolving disputes 

with an international factor in regular court, and arbitration 

proceedings.

JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. (nar. 

1984) – vysokoškolská pedagožka, 

odborná asistentka na Katedře 

mezinárodního a evropského práva 

Právnické fakulty MU. / Assistant 

professor at the Department of 

International and European Law, 

Faculty of Law MU.
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doc. JUDr. Milan Galvas, CSc. (nar. 

1949) – vedoucí Katedry pracovního 

práva a sociálního zabezpečení 

Právnické fakulty MU, přední odborník 

v oblasti sociálního práva České 

republiky. / Head of the Department 

of Labour Law and Social Security Law, 

Faculty of Law MU. Leading expert 

in the field of social law of the Czech 

Republic.

Právnická fakulta

ISBN 978-80-210-8021-8

826 stran / pages

brožovaná / paperback

15 × 21 cm

740 CZK

Učebnice rozebírá pracovní právo v jeho teoretické i aplikační 

rovině, zahrnuje všechny tři složky předmětu pracovního práva 

(zaměstnanost, individuální pracovní právo a kolektivní pracovní 

právo), zabývá se rovněž unijní úpravou některých otázek spadajících 

do pracovního práva.

Labour Law

The textbook analyses the labour law at its theoretical and applied 

level. It comprises all three branches of the subject of labour law 

(employment, individual labour law, and collective labour law). In 

addition, it comprises EU regulation of selected issues concerning 

labour law.

Pracovní právo
Milan Galvas a kolektiv

UČEBNÍ TEXTY PRÁVNICKÉ FAKULTY / FACULTY OF LAW TEXTBOOKS

doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. 

(nar. 1959) – vedoucí Katedry práva 

životního prostředí a pozemkového 

práva Právnické fakulty MU. Zaměřuje 

se na aspekty správního a soudního 

trestání v ochraně životního prostředí. 

/ Head of the Department of 

Environmental Law and Land Law, 

Faculty of Law MU. She focuses on the 

administrative and judicial sanctions in 

the field of environmental protection.

Právnická fakulta

ISBN 978-80-210-8041-6

624 stran / pages

brožovaná / paperback

15 × 21 cm

597 CZK

Publikace je učební pomůckou primárně určenou pro studenty 

magisterského studia. Zaměřuje se na platnou právní úpravu ochrany 

životního prostředí, a to jak z pohledu jeho jednotlivých složek, tak 

z pohledu vybraných činností a látek jej ohrožujících a poškozujících.

Environmental Law – Particularities 

The textbook is primarily intended for master students of the course 

Environmental Law II. deals with the legal regulation in the area of 

environmental protection, both form the perspective of individual 

components of the environment and in terms of activities and 

substances damaging and threatening it.

Právo životního prostředí. Zvláštní část
Ilona Jančářová a kolektiv
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Právnická fakulta

ISBN 978-80-210-7972-4

198 stran / pages

brožovaná / paperback

15 × 21 cm

221 CZK

Právnická fakulta

ISBN 978-80-210-7955-7

172 stran / pages

brožovaná / paperback

15 × 21 cm

310 CZK

Učebnice je určena studentům a posluchačům jednotlivých studijních 

oborů bakalářského kombinovaného studia vyučovaných na 

Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Studijní pomůcka vychází 

ve třetím, nezměněném vydání.

State and Politics. Faculty of Law Textbook

This textbook is intended for students of bachelor study programs 

taught at the Faculty of Law, Masaryk University. It is published in 

the third, unaltered edition.

Učebnice, která vychází už ve 4., přepracovaném vydání, je 

zaměřena na obecnou část trestního práva hmotného a procesního 

a je zpracována s přihlédnutím k potřebám a cílům bakalářského 

studia. Součástí skript je i soubor praktických příkladů, uspořádaných 

multimediální formou a přiřazených k jednotlivým kapitolám.

Substantive and Procedural Criminal Law – General Part. 

Multimedia Textbook

Multimedia textbook is published in the fourth, revised edition. The 

textbook is intended primarily for the students at the Faculty of 

Law, Masaryk University. The textbook contains selected practical 

examples in the multimedia form. 

Státověda. Učební text pro bakalářské studium na 
Právnické fakultě Masarykovy univerzity
Jan Filip, Jan Svatoň, Kateřina Šimáčková

Trestní právo hmotné a procesní – obecná část. 
Multimediální učební text
Eva Žatecká

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.
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doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc. (nar. 

1943) – právník; přednáší na Katedře 

ústavního práva a politologie PrF MU. 

/ Lawyer, lecturer at the Department 

of Constitutional Law and Political 

Science, Faculty of Law MU. 

Mgr. Bc. Jaroslav Benák, Ph.D. (nar. 

1986) – odborný asistent na Katedře 

ústavního práva a politologie PrF MU. 

/ Assistant professor at the Department 

of Constitutional Law and Political 

Science, Faculty of Law MU. 

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (nar. 

1949) – profesor na Katedře správní 

vědy a správního práva PrF MU 

a soudce Nejvyššího správního soudu 

České republiky. / Professor at the 

Department of Administrative Studies and 

Administrative Law, Faculty of Law MU 

and judge of the Supreme Administrative 

Court of the Czech Republic.

Právnická fakulta

ISBN 978-80-210-7988-5

84 stran / pages

brožovaná / paperback

15 × 21 cm

165 CZK

Právnická fakulta

ISBN 978-80-210-8115-4

204 stran/pages

brožovaná/paperback

15 × 21 cm

265 CZK

Učebnice je zaměřena především na prezentaci základních pojmů 

politického systému České republiky. Jejich pochopení je nezbytné 

nejen pro úspěšné zvládnutí dalších předmětů, jako například 

státovědy a ústavního práva, ale i pro občanskou orientaci v politice. 

Introduction to the Political System of the Czech Republic. 

Bachelor’s Course Textbook

This publication focuses primarily on the presentation of basic 

concepts of the political system of the Czech Republic, understanding 

thereof is not only essential to mastering other subjects such as 

theory of state and constitutional law but it is also useful for civic 

orientation in politics.

Učebnice seznamuje studenty bakalářského stupně s následujícími 

tematickými okruhy: vymezení správního práva a veřejné správy; 

vědecké pojetí, prameny, normy a subjekty správního práva, 

vymezení organizace veřejné správy a územní správy se všeobecnou 

působností atd.

Introduction to Administrative Law

The textbook offers several introductory topics, such as the 

definition of administrative law, the fundamental aspects of public 

administration, the scientific concept of administrative law and 

administrative science, subjects of administrative law etc.

Základy politického systému České republiky. 
Učební text pro bakalářské studium
Jiří Kroupa, Jaroslav Benák

Základy správního práva
Petr Průcha
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Vyvlastnění z environ-
mentálních důvodů 
/ Expropriation for 
Environment Protection
Jakub Hanák

Časopis pro právní vědu 
a praxi 

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

Revue pro právo 
a technologie

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

Hnutí Právo a literatura 
koncem 20. a na počátku 
21. století / Law and 
Literature Movement in 
the Late 20th and Early 
21st Century
Markéta Klusoňová

Společensko-právní 
aspekty ochrany 
spotřebitele a jeho zdraví / 
Socio-legal Aspects of the 
Protection of a Consumer 
and His/Hers Health
kolektiv autorů

Masaryk University Journal 
of Law and Technology

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS
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doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. 

(1961) – geolog; docent v Ústavu 

geologických věd Přírodovědecké 

fakulty MU. Oblastí jeho vědeckého 

zájmu je regionální tektonika a 

numerické metody v tektonice. / 

Geologist; associate professor at the 

Department of Geological Sciences, 

Faculty of Science MU. He specializes 

in regional tectonics and numerical 

methods in tectonics.

Bohatě ilustrovaná kniha srozumitelnou a názornou formou 

vysvětluje geologické jevy na příkladu konkrétních exponátů 

geoparku Přírodovědecké fakulty v Brně. Čtenář se seznámí nejen 

s procesy magmatismu, sopečnými jevy, mechanismy zvětrávání 

a sedimentace, ale i s mechanismy přeměn hornin včetně 

vrásnění a vzniku zlomů. Nedílnou součástí je i popis jednotlivých 

horninotvorných minerálů a fosilií, stratigrafické a regionálně 

geologické zařazení vystavených vzorků. Popisované jevy jsou 

přímo lokalizovány na exponátech, což umožňuje jejich snazší 

nalezení a rozpoznání. Kniha je určena zájemcům o neživou přírodu, 

studentům a pedagogickým pracovníkům.

The Journey through the History of Our Planet. The Guide 

to the Geopark of the Faculty of Science 

This richly illustrated book uses the objects from the Faculty’s own 

geology park to explain geological phenomena in a comprehensible 

and practical way. The reader can learn about magma, volcanic 

activity, erosion and sedimentation, but also about the mechanisms 

of rock metamorphosis including the creation of folding and faults. 

An integral part of the book is the description of individual minerals 

and fossils along with the stratigraphic and regional classification 

of the objects. The phenomena described are directly linked on 

the exhibits so the reader may find and recognise them easily. The 

book is for students, teachers, and virtually everyone interested in 

inanimate nature.

Historií naší planety. Průvodce geoparkem  
PřF MU v Brně
Rostislav Melichar a kolektiv 

Přírodovědecká fakulta

ISBN 978-80-210-8014-0

108 stran / pages

brožovaná / paperback

21 × 15 cm

50 CZK

Související / Similar

Významné geologické lokality 

Moravy a Slezska

Václav Vávra, Jindřich Štelcl

ISBN 978-80-210-6715-8

292 stran / pages

2014; 320 CZK

PŘÍRODNÍ VĚDY / NATURAL SCIENCES 
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Nakladatelství Munipress

ISBN 978-80-210-8019-5

226 stran / pages

brožovaná / paperback

16 × 23 cm

330 CZK

The book is focused on regression models, specifically generalized 

linear models (GLM). It is intended for biology students and scholars 

and requires only basic statistical knowledge, gained e.g. in an 

one-semester course of biostatistics. The text includes a minimum 

of statistical theory and eighteen real examples from biology. Each 

example consists of a description of a problem, aims, development 

of statistical models, analysis, diagnosis, and conclusion. Analysis 

is performed using R. All examples were selected to show a variety 

of problems and potential pitfalls that can arise during statistical 

analysis. At the same time, examples show how to think about the 

statistical models and how to use them. Analyses can be practised by 

readers using the data that come with the book. 

Moderní analýza biologických dat. Zobecněné lineární 

modely v prostředí R 

Publikace představuje základní typy moderní statistické analýzy dat 

pomocí tzv. jednorozměrných lineárních metod v prostředí jednoho 

z nejlepších statistických nástrojů na světě, volně dostupného 

softwaru R. Je určena pro studenty i výzkumníky v oboru biologie 

a vyžaduje pouze základní statistické znalosti (například ze 

semestrálního kurzu biostatistiky). Text knihy je praktickou příručkou 

k analýze dat, obsahuje minimum teorie a je sestaven z 18 vzorově 

vyřešených a okomentovaných příkladů. Příklady byly vybrány 

tak, aby upozornily na leckteré problémy a chyby, které se mohou 

v průběhu analýzy dat vyskytnout. Zároveň mají čtenáře motivovat 

k tomu, jak o statistických modelech přemýšlet a jak je používat. 

Čtenáři mohou vlastní analýzy provádět díky datovým souborům, 

které dostanou spolu s knihou.

Modern Analysis of Biological Data. Generalized 
Linear Models in R
Stano Pekár, Marek Brabec

prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D. 

(nar. 1970) – zoolog, profesor v Ústavu 

botaniky a zoologie Přírodovědecké 

fakulty MU. Patří k našim předním 

arachnologům, zabývá se též 

biostatistikou. / Zoologist; professor 

at the Department of Botany and 

Zoology, Faculty of Science MU. He is 

one of our leading arachnologists and 

concerns himself with biostatistics too. 

Ing. Marek Brabec, Ph.D. (nar. 

1966) – matematik, působí v Oddělení 

nelineárního modelování Ústavu 

informatiky AV ČR. Na Přírodovědecké 

fakultě MU vede seminář pokročilé 

zpracování biologických dat. / 

Mathematician; working at the 

Department of Nonlinear Modelling, 

Institute of computer science, the 

Czech Academy of sciences. He 

teaches advanced analysis of biological 

data at the Faculty of Science MU.

Související / Similar

Moderní analýza biologických dat  

1. Zobecněné lineární modely 

v prostředí R

Stano Pekár, Marek Brabec

ISBN 978-80-86960-44-9

226 stran / pages

2009; 244 CZK

Moderní analýza biologických dat 

2. Lineární modely s korelacemi 

v prostředí R

Stano Pekár, Marek Brabec

ISBN 978-80-210-5812-5

256 stran / pages

2012; 275 CZK

PŘÍRODNÍ VĚDY / NATURAL SCIENCES 
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prof. RNDr. Alexander Ženíšek, 

DrSc. (1936) – emeritní profesor 

Fakulty strojního inženýrství VUT 

v Brně a emeritní člen Učené 

společnosti ČR. Je mezinárodně 

uznávaným odborníkem v matematické 

teorii metody konečných prvků. / 

Professor emeritus of the Faculty 

of Mechanical Engineering, Brno 

University of Technology and member 

emeritus of the Learned Society of 

the Czech Republic. Internationally 

renowned expert in mathematical 

theory of finite elements.

Sto deset stránek textu vzniklo u příležitosti 110. výročí zveřejnění 

Einsteinovy speciální teorie relativity (1905). Profesor Ženíšek, 

renomovaný aplikovaný matematik, osobitým způsobem teorii 

vykládá, připojuje komentovaný překlad dvou významných 

Einsteinových článků a text doplňuje pojednáním o fotonové teorii 

světla, o Minkowského čtyřrozměrném prostoru a čtyřvektorech, 

transformacích Maxwellových–Lorentzových rovnic a konečně 

různých transformacích souřadnic. Problematiku objasňuje 

matematicky přesně, avšak srozumitelně, ba v jistém smyslu poeticky. 

Ostatně jak sám v předmluvě uvádí, „základy speciální teorie 

relativity jsou plné poezie“.

Pocket Guide to Relativity 

110 pages of this book were conceived at the occasion of the 

110th anniversary of the publication of Einstein's theory of special 

relativity (1905). Professor Ženíšek, renowned specialist in applied 

mathematics, explains the theory in an original way. He also adds 

a commented translation of two crucial Einstein’s papers. The text 

is supplemented by an exposition on the photon theory of light, 

Minkowski's four-dimensional space and four-vectors, Lorentz 

transformations of Maxwell’s equations, and finally different 

transformation coordinates. The problems are explained in a precise 

but accessible, perhaps even poetic way. After all, how the author 

himself says in the preface: “The basics of the theory of special 

relativity are full of poetry.”

Relativita do kapsy
Alexander Ženíšek

Přírodovědecká fakulta

ISBN 978-80-210-8043-0

110 stran / pages

brožovaná / paperback

17 × 24 cm

260 CZK

Související / Similar

Ernst Mach – Fyzika – Filosofie – 

Vzdělávání

Petr Dub, Jana Musilová (eds.)

ISBN 978-80-210-4808-9

283 stran / pages 

2010; 450 CZK

PŘÍRODNÍ VĚDY / NATURAL SCIENCES 
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Statistika a pravdě-
podobnost. Multimediální 
elektronický výukový 
materiál / Statistics and 
Probability. Multimedia 
Textbook
Marie Budíková, Monika Kroupová, 

Jitka Šályová, Lenka Roštárová

Archivum Mathematicum

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

Czech Polar Reports 

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

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

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS Elportál
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Média v pohybu. K proměně současných českých 
publik
Jakub Macek

Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (nar. 1979) 

– sociolog; expert v oblasti nových 

médií a jejich dopadu na společnost. 

Působí na Fakultě sociálních studií MU. 

/ Sociologist; expert in the field of 

new media and its impact on society; 

assistant professor at the Department 

of Media Studies and Journalism, 

Faculty of Social Studies MU.

„Co je nového na nových médiích?“ptá se Jakub Macek, respektive 

co nového s užíváním nových médií přišlo do života mediálních 

publik? Autor z pozic mediálních studií a sociologie vypráví 

o transformačních procesech, které právě probíhají v oblasti 

mediálních praxí. Primárně se věnuje tomu, jakou roli nová a stará 

média hrají v současnosti v životech a recepčních praxích českých 

mediálních publik, a i když v některých momentech překračuje 

hranice, jež obvykle studium publik vymezují, jsou to právě takříkajíc 

běžní uživatelé médií, kteří stojí ve středu vyprávění. Kniha vychází 

z tříletého výzkumu českých mediálních publik a tématem i formou 

vyprávění navazuje na autorovy Poznámky ke studiím nových médií 

(2013). 

Media on Move: On the Transformation of the Current 

Czech Audiences

“What is new about new media? And what have new media brought 

to the life of digital audiences?” Taking the point of view of media 

studies and sociology, Jakub Macek describes current transformation 

processes in the field of media practices. He primarily focuses on the 

role played by new and old media in the life and reception practices 

of Czech media audiences. Although he sometimes goes beyond the 

traditional borders of the study of audiences, the regular media users 

do stay in the centre of attention. The book is based on a three-year-

long research of Czech media audiences. In topic and style, it follows 

Macek’s previous book, Notes on New Media Studies (2013).

Fakulta sociálních studií 

ISBN 978-80-210-8033-1

136 stran / pages

brožovaná / paperback

15 × 21 cm

297 CZK

Od stejného autora / By the same 

author 

Poznámky ke studiím nových médií

Jakub Macek

ISBN 978-80-210-6476-8

200 stran / pages

2013; 205 CZK 
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Na první pohled by se mohlo zdát, že ve škole se hovoří stejně jako 

všude jinde. Školní jazyk je však natolik specifický, že se o něm 

mnohdy uvažuje jako o cizím jazyce svého druhu. Od chvíle, kdy 

děti vstupují do školy a stávají se žáky, se proto spolu s učením 

konkrétních poznatků učí také to, jakým způsobem o nich hovořit. 

Tento proces, označovaný jako socializace do školního jazyka, 

přibližuje předložená monografie. Prostřednictvím empirického 

výzkumu ukotveného ve vyučovacích hodinách českého jazyka na 

druhém stupni základních škol nejprve popisuje, jak se žáci seznamují 

se školními pojmy, a poté jakým způsobem pronikají do používání 

jazyka při práci s učebními postupy. Kniha tak ilustruje, jak se žáci 

stávají součástí specifického jazykového společenství, které je škole 

vlastní. 

Socialization into School Scientific Language

It would seem that people use the same language at school as they 

do anywhere else. Nonetheless, school language is so specific that it 

is often considered to be a foreign language. In fact, pupils begin to 

learn particular facts together with the ways to talk about them as 

soon as they enter the school. The purpose of this book is to examine 

this process which is typically called school-language socialisation. 

The book, based on an empirical research of Czech language classes 

at lower secondary schools, describes how students learn to use the 

language in a specific culturally determined way in conformity with 

the customary teaching activities of a given school subject.

Socializace do školního jazyka
Zuzana Šalamounová

Filozofická fakulta

Spisy FF MU, sv.  440

ISBN 978-80-210-8060-7

192 stran / pages

brožovaná / paperback

16 × 23 cm

250 CZK 

Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana 

Šalamounová, Ph.D. (nar. 1984) –  

odborná asistentka Ústavu 

pedagogických věd Filozofické fakulty 

MU. Orientuje se na problematiku 

výukové komunikace a metodiku 

pedagogického výzkumu. / Assistant 

professor at the Department of 

Educational Sciences, Faculty of Arts 

MU. She focuses on the issues of 

communication in education and 

methodology of educational research.

Související / Similar

The Socializing Voyage of the 

Video Game Player. Growing-up 

with playing The Sims®

Pascaline Lorentz
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Možnosti pracovního 
uplatnění lidí 
s postižením…  / 
Possibilities of Work 
Integration of People with 
Disabilities…
Lucie Procházková 

Nikdy jsem nebyl podce-
ňovanej. Ze slovenských 
osad do českých měst 
za prací. Poválečné 
vzpomínky / I Was never 
Underestimated
Kateřina Sidiropulu Janků (ed.) 

Sociální studia 

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

Annales psychologici  

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

Cyberpsychology: Journal 
of Psychosocial Research 
on Cyberspace

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

Psychoterapie

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

Testfórum 

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE / PSYCHOLOGY, SOCIOLOGY 



47

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 978-80-210-7995-3

180 stran / pages

brožovaná / paperback

16 × 23 cm

295 CZK 

doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc. 

(nar. 1937) – ekonom; odborník 

v oblasti strategického managementu. 

Působí na Ekonomicko-správní fakultě 

MU a rovněž na Katedře společenských 

věd a managementu sportu Fakulty 

sportovních studií MU. / Economist; 

expert on strategic management. He 

teaches at the Faculty of Economics 

and Administration MU, and at the 

Division of Sport Management, Faculty 

of Sports Studies MU.  

doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. 

(nar. 1971) – ekonom; působí na 

Katedře podnikového hospodářství 

Ekonomicko-správní fakulty MU. 

Specializuje se na multidisciplinární 

přístupy v ekonomii a managementu. / 

Economist; associate professor 

at the Department of Corporate 

Economy, Faculty of Economics and 

Administration MU. He specializes in 

multidisciplinary concepts in the fields 

of economy and management.  

Ing. Jana Nová, PhD., MBA (nar. 

1960) – expertka v oblasti teoretického 

i praktického managementu sportu. 

Působí jako tajemnice Fakulty 

sportovních studií MU a jako odborná 

asistentka na Katedře společenských 

věd a managementu sportu. / Expert 

in the field of theoretical and practical 

management of sports; bursar of the 

Faculty of Sports Studies MU; assistant 

professor at the Division of Sport 

Management. 

SPORTOVNÍ STUDIA / SPORT STUDIES 
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Studia Sportiva 

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

Hodnocení projevu 
svalové činosti 
pomocí izokinetického 
dynamometru / Evaluation 
of Muscle Activity 
Expression Using an 
Isokinetic Dynamometer
Dagmar Moc Králová 

Vliv Kinesio Taping® 
Method na svalovou 
činnost / Kinesio Taping® 
Method Effect on Muscle 
Activity
Dagmar Moc Králová, Jana Řezaninová 

Metodika jízdy na 
kolečkových lyžích 
v biatlonu / Using Roller 
Skis in Biathlon Training
Michal Žák, Sylva Hřebíčková, Jan 

Ondráček

Elportál Elportál

Rollpilates. Multimediální 
elektronický výukový 
materiál / Rollpilates. 
Multimedia Textbook
Renáta Vychodilová, Hana Vrtělová, 

Alena Pokorná

SPORTOVNÍ STUDIA / SPORT STUDIES 
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Publikace vznikla v Ústavu evropské 

etnologie Filozofické fakulty MU. Na 

její tvorbě se podíleli:  

PhDr. Roman Doušek, Ph.D.;  

PhDr. Daniel Drápela, Ph.D.;  

prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.; 

doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. 

a doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D. 

/ Publication by the team of authors 

from the Department of European 

Ethnology, Faculty of Arts MU:  

PhDr. Roman Doušek, Ph.D.;  

PhDr. Daniel Drápela, Ph.D.;  

prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.; 

doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. 

and doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Kniha přibližuje tradiční lidovou kulturu na Moravě v časovém 

období od poloviny osmnáctého do konce devatenáctého století 

prostřednictvím šesti tematických os: autochtonnost – externí 

vlivy – stálost v čase – proměna v čase – teritoriální jednota – 

teritoriální rozrůzněnost. Autoři se snaží na příkladu konkrétních 

kulturních jevů osvětlit procesy, které v minulosti lidovou kulturu 

formovaly a ovlivňovaly její tvůrce a nositele. Takový přístup vede 

k plastičtějšímu poznání životní reality na moravském venkově 

v minulosti v celé její proměnlivosti, stálosti, variabilitě i shodnosti.

Traditional Folk Culture in Moravia: Time and Space 

The book describes the traditional folk culture in Moravia in the time 

period from the mid-18th century to the end of the 19th century. 

It uses six thematic axes: Autochthony – External Influences – 

Stability over Time – Fluidity over Time – Territorial Unity – Territorial 

Differentness. Using examples of specific cultural phenomena, the 

authors try to illuminate the processes which formed folk culture 

and influenced its creators and bearers in the past. Such an approach 

leads to a more plastic knowledge of the reality of life in Moravian 

countryside in its changeability, stability, variability, and uniformity.

Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové 
kultury na Moravě 
Kolektiv autorů

Filozofická fakulta 

ISBN 978-80-210-8085-0

223 stran / pages

vázaná / hardback

21 × 30 cm

450 CZK

Filozofická fakulta 

ISBN 978-80-210-8086-7

223 stran / pages

brožovaná / paperback

21 × 30 cm

450 CZK

UMĚNÍ, KULTURA / ART, CULTURE 
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Hledání významu v umělecké narativní ilustraci
Jan Klimeš

MgA. Jan Klimeš, Ph.D. (nar. 1980) – 

knižní ilustrátor. Na Filozofické fakultě 

MU absolvoval doktorský studijní 

program Obecná teorie a dějiny umění 

a kultury/Estetika. / Book illustrator; 

he graduated from the General Theory 

and History of Arts and Culture/

Aesthetics at the Faculty of Arts MU.

Text mapuje a objasňuje prostředky, kterými je výtvarná ilustrace 

schopna vyjádřit význam vyhraněného textu. Cílem práce je analýza 

procesu, jehož prostřednictvím jsou literární prvky adaptovány do 

výtvarné podoby. Adaptační proces je popsán jak na základě rozboru 

sémantických vlastností textového sdělení, tak na základě analýzy 

vizuálních dispozic obrazu, tzn. takových, které předurčují způsob 

čtení ilustrací. V práci jsou reflektovány klíčové argumenty z estetiky, 

intermediálních studií, uměnovědných oborů a psychologie. 

Vybrané kapitoly jsou završeny autopsií autora, který je sám knižním 

ilustrátorem dobrodružné a vědecké ilustrace.

The Search for Meaning in Artistic Narrative Illustration

The book maps and illuminates the means used by an artistic 

illustration to express the meaning of a narrative text. The aim is to 

analyse the processes through which literary elements are adapted 

into an artistic form. The description of the process of adaptation 

is based on an analysis of both semantic properties of a text and 

the visual qualities of an image (those which predetermine how the 

illustrations are read). Key arguments from the field of aesthetics, 

intermedia studies, the arts disciplines, and psychology are reflected. 

Selected chapters are supplemented with an autopsy of the authors’ 

own work, he himself being an illustrator of adventure books and 

scientific texts.

Filozofická fakulta

Spisy FF MU, sv. 442

ISBN 978-80-210-8059-1

280 stran / pages

brožovaná / paperback

16 × 23 cm

Předběžná cena 350 CZK  

(to be specified)

UMĚNÍ, KULTURA / ART, CULTURE 

Připravujeme
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Publikace je určena žákům druhého stupně základních škol, ale i širší 

veřejnosti. Za cíl si klade zprostředkovat čtenářům srozumitelnou 

a přitažlivou cestou základní informace o umění moderny. Knihu 

otevírá krátký úvod, který přibližuje klíčový pojem umění moderny, 

a poté následuje třináct komiksových příběhů. Každý z nich je 

věnován jednomu ze zásadních uměleckých směrů tohoto období, 

impresionismem počínaje a konceptuálním uměním konče. Výstižně 

a s humorem přibližují jejich podstatu, představují nejdůležitější 

umělce, jejich díla a osudy.

I’d made it too! Modern Art in Comics

The publication is designed not only for elementary school pupils but 

also for the wider public. The objective of the book is to introduce 

modern art to the readers in a comprehensible and attractive way. 

The publication is opened with a brief preface that introduces the 

concept of modern art, followed by thirteen comic stories. Each of 

them is dedicated to one major artistic movement of the period (from 

impressionism to conceptual art). In a concise and humorous way, 

the comics present the essence of the movements and their most 

important artists along with their works and life stories.

To bych zvládl taky. Umění moderny v komiksech
Petr Kovář, Marta Kovářová, Ondřej Navrátil, Magda Navrátilová-Garguláková

Pedagogická fakulta

ISBN 978-80-210-8187-1

73 stran / pages 

brožovaná / paperback

30 × 23 cm

Předběžná cena 270 CZK  

(to be specified)

Autoři knihy jsou pracovně spojeni 

s Pedagogickou fakultou MU. Kromě 

toho v Brně provozují nezávislou galerii 

OFF/FORMAT, která se zaměřuje na 

prezentaci mladých, především českých 

umělců. / Collective of authors related 

to the Faculty of Education MU. They 

run an independent gallery in Brno 

called OFF/FORMAT specializing in the 

presentation of young mainly Czech 

artists. 

Související / Similar

FÍ! – kniha komiksů. Konceptuální 

+ intermediální tvorba  

(2013–2015)

Anna Ronovská (ed.)

ISBN 978-80-210-7906-9

130 stran / pages

2015; 250 CZK

UMĚNÍ, KULTURA / ART, CULTURE 
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Pedagogická fakulta /

Barrister & Principal

ISBN 978-80-210-8102-4

279 stran / pages 

brožovaná / paperback

17 × 24 cm

295 CZK

Umění bez revolucí? Proměny soudobého 
výtvarného umění
Radek Horáček

Teoretická studie zkoumá na příkladech z moderního a současného 

umění vztah inovačních a dlouhodobých prvků v uměleckém vývoji. 

Práce metodologicky navazuje především na koncepci Thomase S. 

Kuhna a koncepci „radikální plurality“ Wolfganga Welsche. Pluralitní 

sledování různých aspektů uměleckého díla umožňuje jeho přesnější 

interpretaci. Vedle teoretické části a výkladových hesel je v knize 

soubor fotodokumentací s interpretačními texty.

Art without Revolutions?

This theoretical study inquires into the relationship between 

innovative and long-standing aspects of the art development. 

This relationship is demonstrated on examples from modern and 

contemporary art. The methodological approach of this study uses 

Thomas S. Kuhn’s conception theory and Wolfgang Welsch’s “radical 

plurality.” The pluralistic point of view of different aspects of art 

work enables to us to form a more accurate interpretation. Besides 

theoretical and interpretative entries, the book contains photos and 

textual examples of interpretations.

prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. 

(nar. 1959) – vedoucí Katedry výtvarné 

výchovy Pedagogické fakulty MU, 

bývalý ředitel Domu umění města 

Brna. Zajímá ho interdisciplinarita 

tvůrčího procesu a vztah výtvarného 

umění k veřejnosti. / Head of the 

Department of Art, Faculty of 

Education MU; former director of the 

Brno House of Arts. He focuses on the 

interdisciplinarity of creative process 

and the relation of art and public.
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Convivium

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

Musicologica Brunensia

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

Opuscula historiae artium 

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

Theatralia

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

Interface

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

muni.cz

Museologica Brunensia

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

Universitas

MASARYK UNIVERSITY

JOURNALS

UMĚNÍ, KULTURA / ART, CULTURE    VŠEOBECNÉ / GENERAL 
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Forgotten Times and 

Spaces

Sandra Sázelová, Martin 

Novák, Alena Mizerová (eds.)

ISBN 978-80-210-7781-2

618 stran / pages

880 CZK

Analýza sociálněvědních 

dat (nejen) v SPSS

Petr Mareš, Ladislav Rabušic, 

Petr Soukup

ISBN 978-80-210-6362-4

508 stran / pages

730 CZK

 

Biosocial Interactions in 

Modernisation

Robert Cliquet

ISBN 978-80-210-4986-4

725 stran / pages

1 460 CZK

The Collected Works and 

Commissioned Biography 

of Edward Perry Warren 

(2 volumes)

Michael M. Kaylor

ISBN 978-80-210-6345-7

1 500 stran / pages

2 000 CZK

Collected Works of Jan 

Firbas (3 volumes)

ISBN 978-80-210-5128-7 

(Vol. I)ii  492 CZK

ISBN 978-80-210-5849-1 

(Vol. II)i  444 CZK

ISBN 978-80-210-7676-1 

(Vol. III)  495 CZK

Základy fylogenetické 

analýzy

Miloš Macholán

ISBN 978-80-210-6363-1

290 stran / pages

380 CZK

Morava v době ledové

Rudolf Musil

ISBN 978-80-210-6364-8

228 stran / pages

480 CZK

Kritické reflexe literárního 

textu: S anděly i bez nich 

na sviňu svět

Josef Prokeš

ISBN 978-80-210-7336-4

161 stran / pages

250 CZK

Modelování a simulace 

komplexních systémů

Radek Pelánek

ISBN 978-80-210-5318-2

236 stran / pages

425 CZK

Za hranicemi genů. Eseje 

o našem bytí, o našem 

světě, o našich snech

Gottfried Schatz

ISBN 978-80-210-6985-5

120 stran / pages

265 CZK

Základní kurz latiny I

Jana Mikulová

ISBN 978-80-210-7039-4

402 stran / pages

320 CZK

Latinitas medica. Lexikon 

nejen lékařských sentencí, 

citátů a rčení

kolektiv autorů

ISBN 978-80-210-4758-7

909 stran / pages

1099 CZK
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Problémy vývoje a stylu 

lidové hudby

Dušan Holý

ISBN 978-80-210-6629-8

179 stran / pages 

300 CZK

 

Studia Macedonica II

Ivan Dorovský (ed.)

ISBN 978-80-210-7959-5

230 stran / pages

250 CZK

Sagt mir jemand, was 

Liebe ist? 

Sylvie Stanovská

ISBN 978-80-210-7960-1

332 stran / pages

350 CZK

Bohdan Lacina

Jiří Hlušička

ISBN 978-80-210-5482-0

284 stran / pages

1 890 CZK

Hereze a loajalita: slono-

vinový Diptych z pěti 

částí z pokladu katedrály 

v Miláně

Zuzana Frantová

ISBN 978-80-210-7413-2

252 stran / pages

250 CZK

Pojmy estetiky: analytický 

přístup

Rostislav Niederle

ISBN 978-80-210-7131-5

172 stran / pages

250 CZK

Narození, svatba a pohřeb 

v sunnitském islámu

Jana Malecká

ISBN 978-80-210-7212-1

227 stran / pages 

300 CZK

Vesnická stavební kultura

Miroslav Válka, Roman 

Malach

ISBN 978-80-210-7540-5

264 stran / pages

300 CZK

12 trendů v české 

softwarové ekonomice

Michal Černý

ISBN 978-80-210-6803-2

139 stran / pages

250 CZK

Rozbor filmu

Radomír D. Kokeš

ISBN 978-80-210-7756-0

264 stran / pages

350 CZK

 

Po divné krajině

Tereza Dědinová

ISBN 978-80-210-7872-7

225 stran / pages

300 CZK

Scénografie mluví. Hovory 

Jarky Buriana s Josefem 

Svobodou

Barbora Diego Rivera Příhodová

ISBN 978-80-210-7730-0

304 stran / pages

469 CZK
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Sociální práce se seniory 

v kontextu kritické 

gerontologie

kolektiv autorů

ISBN 978-80-210-7865-9

128 stran / pages

Munispace

Marienthal. Sociografie 

komunity nezaměstnaných
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Malé státy v EU: Případ České republiky 29

Marienthal. Sociografie komunity 

nezaměstnaných 56

Masaryk University Journal of Law and 

Technology 39
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Natural Gas Reverse Flows in the Danube 
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Nicolai Dresdensis Apologia. De conclusionibus 
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Politický cyklus a fiskální politika 57
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Postlisabonské procesy v Evropské unii 56

Poznámky ke studiím nových médií 44

Pracovní právo 36

Praktikum z obecné genetiky 21

Právo a environmentální problémy 30
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práva 57

Právo životního prostředí. Zvláštní část 36

Problémy vývoje a stylu lidové hudby 55

Pro-Fil 10
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ProInFlow 10

Projektový management ve sportu 47

Proměny modelu světa v ruské próze na 

přelomu XIX. a XX. století 7

Přehled vývoje jihoslovanských spisovných 

jazyků. (Od 9. do počátku 19. století) 16

Psychoterapie 46

Rasiyan-u qumq-a. Nádobka nektaru. 

Anonymní mongolská báseň v rukopise 
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Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české 
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Rollpilates. Multimediální elektronický výukový 

materiál 48

Rozbor filmu 55

Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí 
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Sagt mir jemand, was Liebe ist?  55

Sborník prací PdF MU – řada společenských 
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Scénografie mluví. Hovory Jarky Buriana 
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Slavica Litteraria 18
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Socializace do školního jazyka 45

Sociální práce se seniory v kontextu kritické 

gerontologie 56

Sociální studia 46

Soudcokracie, nebo judicializace politiky? 56

Společensko-právní aspekty ochrany 

spotřebitele a jeho zdraví 39

Srbská frazeologie v českém a bulharském 

překladu. Kontrastivní analýza 16

Statistika a pravděpodobnost. Multimediální 

elektronický výukový materiál 43

Státověda. Učební text pro bakalářské 

studium na Právnické fakultě Masarykovy 

univerzity 37

Středoevropské politické studie 33
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lekce ve školách a v dalších institucích 25
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Studia historica Brunensia 10
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Studia paedagogica 26

Studia philosophica 10
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The Energy Sector and Energy Policy of the 

Czech Republic 31

The Socializing Voyage of the Video Game 
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Sims® 45

Theatralia 53

To bych zvládl taky. Umění moderny 

v komiksech 51

Traditional Folk Culture in Moravia: Time and 

Space 49

Trestní právo hmotné a procesní – obecná 
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Učitel v teorii a praxi 26

Umění bez revolucí? Proměny soudobého 

výtvarného umění 52

Universaux argotiques des jeunes : analyse 
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Universitas 53

US Foreign Policy in the Western Balkans from 

1993 to 2009 32

Veřejné finance a fiskální právo 57
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Vládkyně všech nemocí. Příběh rakoviny 1

Vliv Kinesio Taping® Method na svalovou 

činnost 48

Volby do Poslanecké sněmovny 2013 56

Vybrané kapitoly ošetřovatelství pro nutriční 

terapeuty 21

Vybrané kapitoly z mezinárodního práva 

soukromého 57

Východiska, podmínky a strategie ve 

vzdělávání žáků s těžkým postižením na 

základní škole speciální 22

Vyvlastnění z environmentálních důvodů 39

Významné geologické lokality Moravy 

a Slezska 40
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Za hranicemi genů. Eseje o našem bytí, 

o našem světě, o našich snech 54
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Základy fylogenetické analýzy 54

Základy obecné mikrobiologie 57

Základy politického systému České republiky. 
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