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EVROPSKÁ POLITIKA

PŘIPRAVUJEME: 

PETR FIALA, MARKÉTA PITROVÁ
Evropská unie
Aktualizované vydání úspěšné publikace, která nabízí v  českém prostředí 
ojedinělý komplexní pohled na problematiku evropské integrace. Čtenář 
získá možnost seznámit se s politickým vývojem Evropských společenství 
a jejich přeměnou v EU, s institucionální strukturou Evropské unie včetně 
podrobného výkladu pravomocí a funkcí jednotlivých institucí a také s jed-
notlivými politikami. Aktualizované vydání reflektuje nejnovější vývoj.

3., aktualizované vydání, formát B5, asi 850 str.

PETER ŠVÍK
Koncepty, procesy a aktéri európskej integrácie  
v rokoch 1944–1954
Cieľom monografie je priblížiť jak odbornej, ako aj laickej verejnosti ideo-
vé podhubie a základné tendencie vývoja tohto procesu medzi rokmi 1944 
a 1954. Chronologicky sa publikácia zameriava na pomerne turbuletné ob-
dobie, keď pro-federalistické koncepty zažívali „boom“ a  rôzni jednotliv-
ci či pro-integračné lobistické skupiny ich predkladali priam ako na bežia-
com páse. Cieľom práce je demonštrovať, že integrácia nebola iniciovaná 
prevažne alebo výhradne len štátmi, pro-federalistickou loby alebo vplyv-
nými jednotlivcami, ale že šlo (a dodnes ide) o komplexný, trans-nacionál-
ny a viac úrovňový proces, ktorého výsledná podoba vzniká interakciou via-
cerých úrovní aktérov v danom čase. Brož., asi 260 str.

Z VYDANÝCH TI TU LŮ:

Monitoring evropské legislativy  
2008–2009, 2009–2010, 2011, 2012
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Z VYDANÝCH TI TU LŮ:

KLASIKOVÉ SPOLEČENSKÝCH VĚD

ERIC VOEGELIN
Zkušenost a symbol
Texty z let 1960–1977
Výbor z pozdních textů, v nichž se Voegelin silněji než ve svých 
dřívějších pracích soustředí na filosofii vědomí. Ústředním 
tématem jsou symboly, jimiž člověk artikuluje svou zkušenost 
vztahu k božskému základu skutečnosti – počátek, před a po, 
duše, nesmrtelnost, Bůh, kosmos a další. Historickou rozma-
nitost těchto symbolik sleduje Voegelin v sondách do myšlení 
starého Egypta, biblického Izraele, řeckých filosofů, Nového 
zákona a novověku; za jejich proměnami, zpřesňováním a de-
formacemi se snaží zahlédnout jediný konstantní proces hledá-
ní pravdy. Váz., 232 str., 298 Kč, na skladě

ALAIN BESANÇON
Svoboda a pravda
Výbor z esejů známého francouzského myslitele, které vychá-
zely na stránkách revue Commentaire založené Raymondem 
Aronem. Rozpětí otázek, jimiž se emeritní profesor ruských 
dějin na pařížské Sorbonně a člen Francouzské akademie dlou-
hodobě zabývá, je mimořádné a  bylo by krátkozraké hovořit 
o něm pouze jako o „sovětologovi“. Vedle studií k ruským dě-
jinám, portrétů Dostojevského, Tolstého nebo Solovjova a textů 
o vztahu křesťanství k judaismu nebo islámu i o situaci katolické 
církve v současném světě obsahuje kniha rovněž vzpomínku na 
události roku 1968. Vybral, uspořádal a z francouzštiny přeložil 
Josef Mlejnek. Váz., 456 str., 398 Kč, na skladě

! Novinka !

ONDŘEJ KRUTÍLEK (ed.)
Monitoring evropské legislativy 2013–2014
Kniha navazuje na předchozí monitoringy mapující léta 2004 
až 2012. Publikace se věnuje vývoji nejdůležitějších kauz na poli 
sekundární legislativy, zároveň neopomíjí ani genezi širších pro-
blémů souvisejících se samotným projektem evropské integrace. 
Kniha má jednotnou, přehlednou strukturu, nově obsahuje také 
relevantní data z Eurostatu. Je doplněna slovníčkem, rejstříkem, 
podrobným obsahem a  tabulkami nejdůležitějších hlasování 
pléna Evropského parlamentu.

Brož., formát B5, asi 496 str., 498 Kč, rozebráno
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POLITOLOGICKÁ ŘADA

PŘIPRAVUJEME: 

MIROSLAV NEMČOK
Smíšené volební systémy
Svítání na lepší časy?
Demokratické hlasovaní, ve kterém voliči disponují dvěma hlasy – jedním 
pro konkrétní kandidáty a druhým pro politické strany –, se významně roz-
šířilo do mnoha stabilních, stejně jako demokratizujících se zřízení na za-
čátku devadesátých let minulého století. Cílem tohoto typu volebních sys-
témů, nazývaných smíšené, je jednak rozšířit možnosti demokratické vol-
by pro voliče, jednak zároveň upravit podmínky pro fungování politických 
stran tak, aby byly pro mladou, ale i stabilní demokracii co nejprospěšnější. 
Právě předkládaná práce na případě Litvy a Nového Zélandu zkoumá ty-
pické tendence a trendy v chování voličů i politických stran a sleduje, zda je 
používaní smíšených volebních systémů skutečně schopno podporovat de-
mokratické fungování a naplňovat optimistická očekávání.

Brož., asi 130 str.
ROMAN CHYTILEK
Politický prostor a politická témata
Studie k soutěži politických stran
Publikace se zabývá představením teorií věnujících se soutěži politických 
stran v oblasti politických témat. Kriticky konfrontuje a interpretuje polito-
logické přístupy, které se snaží pochopit politickou soutěž na základě vzdále-
nosti aktérů v politickém prostoru, s přístupy, v jejichž jádru stojí kompeten-
ce politické strany reprezentovat určitá politická témata. Zvláštní pozornost 
je věnována dynamice takto pojaté stranické soutěže – jde o stabilní, nebo 
naopak rychle se měnící veličinu? Kniha je doplněna několika případovými 
studiemi z ČR a SR a ve svém výsledku představuje výkladový rámec umož-
ňující lépe porozumět strategiím politických stran zejména v období voleb.

Brož., 204 str.

GIOVANNI SARTORI
Strany a stranické systémy
Klasická práce slavného italského politologa po dá vá přehled 
různých po  dob stranických systémů a na bí zí jak jejich kla si fi ka-
ci, tak především objevnou typologii. Velmi za jí ma vé a pří nos né 
jsou i Sar to ri ho rozbory povahy politických stran a jejich vnitř-
ního uspo řá dá ní. Uve de né dílo se stalo mez ní kem ve vývoji po-
litologického vý zku mu po li tic kých stran a stra nic kých sys té mů, 
kromě toho také bylo a dosud je východiskem pro další teore-
tické úvahy na tomto poli. Dotisk, váz., 468 str., 398 Kč, na skladě



5

TOMÁŠ ŠMÍD a kol.
Zapomenuté konflikty 
Kniha se věnuje analýze ozbrojených konfliktů, které zůstávají stranou po-
zornosti světové veřejnosti, případně ji zaujmou pouze na krátkou dobu. 
Přesto se jedná o  jevy, které významně negativně ovlivňují regionální 
a mnohdy i globální bezpečnost, jelikož produkují sérii hrozeb a patologic-
kých jevů, jako jsou uprchlické vlny, proliferace zbraní, ilegální obchodování 
se zdroji a nerostnými surovinami, šíření terorismu a organizovaného zlo-
činu. Autoři se zaměřují mimo jiné na oblasti typu Balučistán, Kolumbie, 
Čad, Mali apod. Brož., asi 300 str.

PETR VODA
Jaká je role postkomunismu? 
Volební geografie České a Rakouské republiky v letech 1990–2013
Kniha se věnuje srovnání volební geografie České republiky a Rakouska. Je-
jím cílem je zodpovězení otázky, zda má postkomunistický charakter spo-
lečnosti vliv na to, jakým způsobem se utváří územní vzorce volební pod-
pory politických stran. K nalezení odpovědi je provedeno několik kroků – 
zhodnocení variability volebních výsledků, lokalizace oblastí s dlouhodo-
bě vysokou podporou stran v  různých částech zemí, zhodnocení stability 
volební podpory a především analýza vlivu rozdílného složení společnos-
ti v různých místech na výši volebních výsledků stran. K provedení jednot-
livých kroků je využito několika metod – variační koeficient, Giniho koefi-
cient, vymezení území stabilní volební podpory, korelační analýza a regresní 
analýza. Teoretickým základem analýzy je teorie konfliktních linií.

Brož., asi 200 str.

MAREK RYBÁŘ, PETER SPÁČ, PETER VODA
Prezidentské voľby na Slovensku
V poradí štvrté priame prezidentské voľby na Slovensku priniesli prekva-
pujúceho víťaza a tiež množstvo porazených. Víťazom sa stal Andrej Kis-
ka, kandidát bez akýchkoľvek predchádzajúcich skúseností s volenými po-
litickými funkciami. Dokázal poraziť nielen kandidátov etablovaných opo-
zičných strán, ale aj úradujúceho premiéra Roberta Fica. Publikácia skúma 
prípravu, priebeh, a výsledky týchto volieb. Rozoberá, akú rolu zohráva pre-
zident v politickom systéme na Slovensku, kto boli kandidáti a aké viedli 
kampane, ako bola distribuovaná voličská podpora jednotlivých kandidátov 
v rôznych regiónoch a skupinách voličov. Analyzuje tiež presuny voličských 
hlasov medzi prvým a druhým kolom aj dôležitosť prezidentských volieb cez 
prizmu volebnej účasti. V súhrne táto publikácia prináša komplexné spraco-
vanie slovenských prezidentských volieb v roku 2014 určené pre odborníkov 
i zainteresovanú verejnosť. Brož., asi 230 str.
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JOSEF KRAUS
Íránský státní terorismus
Od Chomejního po Ahmadínežáda
Islámská republika Írán je dlouhodobě v  médiích, na poli-
tických fórech, v  oficiálních zprávách ministerstev zahraničí 
a  zpravodajských služeb i  v  odborné literatuře ostrakizována 
coby největší podporovatel terorismu na světě. Představuje ale 
tento íránský režim svou podporou zahraničního terorismu 
a mírou vnitřní represe skutečně takovou hrozbu, jak se mnozí 
aktéři sekuritizace snaží vykreslit? Josef Kraus se ve své unikát-
ní práci snaží na tuto otázku odpovědět, k čemuž využívá své 
cenné zkušenosti z četných terénních výzkumů. Výsledkem je 
studie, která se snaží komplexně postihnout fenomén státního, 
resp. státem podporovaného terorismu na íránském příkladu.

Brož., 220 str., 249 Kč, na skladě

PAVEL MAŠKARINEC
Volební geografie Libereckého kraje 1992–2010
Voličské chování z pohledu explorační 
prostorové analýzy dat (ESDA)
Kniha zkoumá volební chování v  Libereckém kraji v  letech 
1992 až 2010 s využitím metod explorační prostorové analýzy 
dat, které se snaží řešit problémy spojené se statistickou analý-
zou prostorových dat. Tyto metody jsou poměrné nové a v čes-
kém prostředí dosud nepříliš využívané. Voličská podpora poli-
tických stran je vysvětlována pomocí kombinace kompozitního 
a kontextuálního přístupu, které jsou ve volební geografii užívá-
ny k vysvětlení prostorové variability volebních výsledků a změn 
voličského chování. Brož., 334 str., 298 Kč, na skladě

JAKUB ŠEDO (ed.)
České prezidentské volby v roce 2013
Kniha přináší reflexi první přímé prezidentské volby v  ČR. 
Popisuje peripetie schvalování přímé volby i  její vlastní prů-
běh. Sleduje hledání kandidátů, jejich nominaci a  registraci, 
připomene klíčové body hlasování a  jejich výsledky. Vrací se 
i k otázce, jaká je pozice hlavy státu v České republice. Čtenář si 
připomene průběh a zásadní okamžiky volebních kampaní. Vě-
nuje se i dalším otázkám: Jakým způsobem se přesouvali voliči 
jednotlivých kandidátů mezi prvním a  druhým kolem volby? 
O které z regio nů českých zemí se mohli jednotliví kandidáti 
opírat a kde jejich podpora naopak klesala? Jaké motivy vedly 
jednotlivé voliče k účasti, či naopak k neúčasti v prezidentských 
volbách? Jaká je charakteristika voličů jednotlivých kandidátů? 

Brož., 262 str., 249 Kč, na skladě

Z VYDANÝCH TI TU LŮ:
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POLITIKA A SPOLEČNOST

JOSEF MLEJNEK
Kuře v hrnci a křeček v kole 
Česká transformace a politika v kontextu civilizační krize 
Politické systémy postkomunistických zemí (či jejich společnosti) nabývají 
nejen pozitivních rysů západních demokracií, ale jsou čím dál tím víc zasa-
hovány i typicky západními krizovými jevy – například oslabováním tradič-
ních stran, rostoucí nedůvěrou veřejnosti v politickou scénu, korupcí spoje-
nou s veřejnými zakázkami, stárnutím populace nebo bobtnajícím veřejným 
zadlužením. Rozšířené vysvětlení problémů české politiky spočívá v tvrzení, 
že jsme se ještě plně nevyrovnali s dědictvím minulosti a od vyspělého Zá-
padu se stále máme co učit. To je sice pravda, ale jen zčásti. Kniha se sna-
ží doložit, že hlavní potíže české společnosti již nesouvisejí s dědictvím ko-
munismu a nedostatečnou adaptací na západní poměry, neboť jde o zásad-
ní problémy západní civilizace jako takové. Civilizace až příliš zaměřené na 
„kuře v hrnci“ a uvězněné v pasti vlastního úspěchu, která jedince uvrhuje 
do postavení, jež se podobá křečkoví běhajícímu v kole.

Brož., asi 170 str.

PŘIPRAVUJEME: 

STANISLAV BALÍK a kol.
Většinový systém pro sněmovní volby?
České zkušenosti a debaty
Kniha předních českých politologů reaguje na aktuální debaty 
o žádoucí podobě volebního systému pro volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. Nejprve sumarizuje české historic-
ké zkušenosti s většinovým systémem z doby před první světo-
vou válkou, dále si všímá působení tohoto systému v senátních 
volbách po roce 1996 a rekapituluje pokus o změnu volebního 
systému z let 2000–2001. Důkladnou diskusí pak prochází sa-
motná aktuální myšlenka na zavedení většinového systému pro 
volby dolní komory, která je spojena i s otázkami racionalizace 
parlamentního režimu a výzvami a hrozbami volebního inže-
nýrství. Na závěr se pozornost soustřeďuje na důsledky případné 
změny pro vnitřní život politických stran.
 Brož., 200 str., 249 Kč, na skladě
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Z VYDANÝCH TI TU LŮ:

PETR FIALA
Občané, demokraté a straníci
Příběh o záchraně donedávna nejsilnější české pravicové strany. 
Renomovaný profesor politologie chce dostát tomu, co napsal, 
a proto vstupuje na podzim 2013 do politiky a stává se předse-
dou Občanské demokratické strany. Věří totiž, že jedině vlastní 
aktivitou je možné měnit věci kolem nás a  pečovat o  demo-
kracii. V knize najdete nejvýznamnější promluvy a texty, které 
dokumentují obnovu ODS a zápas o demokratickou politiku, 
ale také jasné politické pozice i argumenty o potřebě moderní 
pravice a konzervativních hodnot. Součástí je i kritický projev 
ke straníkům, který původně neměl být zveřejněn.

Váz., 280 str., 298 Kč, na skladě

VOJTĚCH BELLING
Zrození suveréna
Pojem suverenity a jeho kritika  
v moderní politické a právní filosofii
Jen málo pojmů politické a právní teorie je tak nadužívaných 
a  rozmanitě vykládaných jako suverenita. Vojtěch Belling se 
s inflací pojmu suverenity vyrovnává tím, že podrobně rozebírá 
jeho historický vývoj a následně se jej pokouší „ohraničit“ tak, 
aby byl analyticky uchopitelný a  použitelný i  v  dnešní době. 
Odpovědím na otázku, nakolik je pojem suverenity schopen být 
nástrojem konstituování sociální reality, nakolik k tomu existují 
sociální předpoklady uvnitř společností i na mezinárodním poli, 
se bude autor věnovat v knize, která bude na tento spis volně 
navazovat. Váz., 508 str., 398 Kč, na skladě

ROMAN MÍČKA 
Znovu jsme se ujali dědictví otců
Konzervativní politický katolicismus v USA na pozadí 
komparace Michaela Novaka a Patricka Buchanana
Kniha se věnuje americkým podobám politického katolicismu, 
jejich dějinnému kontextu a rozličným variacím, přičemž důraz 
je kladen obzvláště na konzervativní proudy. Následně je na 
komparaci politického myšlení dvou reprezentativních před-
stavitelů konzervativního politického katolicismu – Michaela 
Novaka a Patricka J. Buchanana – představena a reflektována 
široká variabilita přístupů, problémů a otazníků. Komparace je 
orientována na pět tematických okruhů – otázku demokracie 
a  amerického politického systému, postoje k  ekonomickým 
otázkám, zahraniční politice, vztahu ke katolicismu a pozici ve 
sporu o podstatu a perspektivu konzervatismu.

Brož., 270 str., 279 Kč, na skladě

! Novinka !

! Novinka !
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SOCIOLOGICKÁ ŘADA

ETNOLOGICKÁ ŘADA

M. L. GAUTIEROVÁ, P. M. PERL, S. J. FICHTER
Stejné povolání, rozdílní muži
Vývoj kněžství ve Spojených státech 
po druhém vatikánském koncilu
Sociologická studie z Centra pro aplikovaný výzkum apošto-
látu na George townské univerzitě zkoumá generační proměny 
katolických kněží ve Spojených státech od 70. let 20. století 
do současnosti. Navazuje na podobné výzkumy, které v USA 
probíhají od konce 60. let, a tak může srovnávat data v chro-
nologické perspektivě. Předmětem studie jsou demografické 
změny amerického kněžstva, spokojenost a obtíže v povolání, 
spolupráce s  laiky, postoje k  současné americké multikulturní 
realitě a  ke skandálům se sexuálním zneužíváním nezletilých 
osob. Publikace je zajímavá nejen pro sociology, ale také pro 
historiky a pastorální teology.

Brož., 296 str., 298 Kč, na skladě

JIŘÍ OLIČ
Volyňský dalekohled
Kniha Volyňský dalekohled, kulturně historický náhled do života Čechů na 
Volyni (dnes západní Ukrajina) ve druhé polovině 19. a v první polovině 
20. století z pera básníka a výtvarného kritika Jiřího Oliče, zaujímá v auto-
rově díle zvláštní místo také proto, že představuje shledávání se s vlastními 
rodovými kořeny. Jeho praděd Josef Olič, původním povoláním učitel, byl 
jedním z hlavních iniciátorů a organizátorů českého stěhování dále na vý-
chod, které započalo záhy po rakouském „nevyrovnání se“ s Čechy v roce 
1867. Odešel na Volyň se dvěma svými bratry a již v roce 1871 se stali spo-
lumajiteli „prvního českého pivovaru v Rusku“, který se nacházel ve městě 
Hlinsk. Jeden z bratrů, Václav, se ale brzy vrátil do Čech, dostudoval práva 
a stal se z něho posléze vrchní policejní rada Olič známý z procesu s Omla-
dinou. V knize můžeme paralelně sledovat dva příběhy: události odehráva-
jící se „tam“ na Volyni i dění zde v Čechách. Svědectví rodinných archivů 
i rodové paměti s komentující či nekomentující ironií v pozadí, jež se pro Ji-
řího Oliče stala již příslovečnou, je natolik sugestivní, že Volyňský dalekohled 
čteme jako dokument a zároveň jako umělecké dílo.  Asi 220 str.

PŘIPRAVUJEME: 

Z VYDANÝCH TI TU LŮ:
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DANIEL DRÁPALA 
Tradiční formy venkovského obchodu
Kulturně-historická sonda přibližující rozmanité podoby ob-
chodní výměny v maloměstském a vesnickém prostředí Moravy 
a Slezska od sklonku 18. do první poloviny 20. století. Pozor-
nost je věnována nejen organizačnímu zabezpečení a průběhu 
sledovaných typů obchodních vztahů či sortimentu, ale také 
profesní a  sociální skladbě účastníků venkovských trhů a po-
domních obchodníků, geografickému dosahu trhů apod. Autor 
se snažil identifikovat i některé projevy z oblasti nemateriální 
kultury, kterým nebyla doposud věnována patřičná pozornost.

Váz., 420 str. , 398 Kč, na skladě

Z VYDANÝCH TI TU LŮ:

! Novinka !

JOSEF MLEJNEK (ed.)
Volyň tam v dáli, kdesi…
Volyňský drobnohled
Kniha rozhovorů s významnými osobnostmi české kultury, které se buď na 
Volyni narodily a prožily tam část svého života (Milan Balabán, Bohdan 
Holomíček, Andrej Krob, Rostislav Zárybnický), nebo Volyň důvěrně zna-
jí z rodinné tradice (Miriam Löwensteinová, Jiří Olič). Tyto rozhovory jsou 
doplněny svědeckými výpověďmi lidí, kteří život na Volyni dobře pamatu-
jí a zažili na vlastní kůži nejen hrůzy světové války, ale také praxi sovětské 
moci. Josefu Mlejnkovi, který je sám potomkem volyňských Čechů, nejde 
o příspěvek k historii či národopisnému zkoumání volyňského života, ale ve 
své knize si klade za cíl přiblížit „volyňské dědictví“ a jeho odkaz v širším 
kulturním a intelektuálním záběru a kontextu. Váz., asi 200 str.

LENKA J. BUDILOVÁ, BOŘIVOJ KŇOUREK
Dům ve Vojvodovu
Sociální vztahy a stavebně-historický vývoj
Tématem další z  řady monografií věnovaných Vojvodovu, české vesni-
ci v Bulharsku, je dům. Ten je autorským tandemem analyzován z pohle-
du jeho stavebně-historického vývoje, stejně jako z perspektivy sociálních 
vztahů těch, kteří jej obývali. Vojvodovský dům je zasazen do kontextu ves-
nického stavitelství v českých zemích, v rumunském Banátu i v Bulharsku, 
s přihlédnutím ke specifickému osídlení daných regionů. V klasické antro-
pologické perspektivě je pak věnována pozornost vývojovému cyklu domu, 
velikosti a struktuře domácností, stejně jako síti sociálních vazeb spojující 
jednotlivé domy.  Váz., asi 200 str.
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JIŘÍ HANUŠ a kol. 
„Služebníci neužiteční“
Kněžská identita v českých zemích ve 20. století
Soubor esejů významných českých historiků, teologů, politologů, sociologů, 
historiků umění a filmových kritiků, kteří se pokoušejí najít odpovědi na zá-
važná témata. O jakých sociálních specifikách kněžského stavu můžeme ho-
vořit? Jaké otřesy pro tuto skupinu přinesly vnější vlivy, jako například nacis-
tický a komunistický režim? Jak ji ovlivnily pokusy o vnitřní reformu církve, 
jako byl druhý vatikánský koncil? Jak vnímá kněze česká společnost a kdo 
vlastně tento „obraz“ vytváří?  Brož., asi 160 str.

BARBORA SPALOVÁ, JAKUB KYSELOVIČ
Laici a klerici v české katolické církvi
Sociálněantropologická studie nás zavede do šesti různorodých terénů 
v rámci české katolické církve: do východočeské vesnické farnosti, do jiné ve 
větším městě, do farnosti spravované komunitou Chemin neuf, do farnos-
ti, kde působili dva spolukněží, dále do společenství, které vzniklo v rámci 
tajné církve, a do okruhu Kněžského bratrstva sv. Pia X. Výzkumníci zkou-
mali, jak se zde definují laici a klerici a jak se konceptualizují, ale i praktic-
ky uskutečňují jejich vztahy. Jaké služby může kdo zastávat, jaké zodpověd-
nosti nést, jak se slaví liturgie, jak se rozhoduje a plánuje? Jak se „žije cír-
kev“ a o jakou církev věřící usilují, o jaké sní? Výzkum je doplněn rozhovory 
s laiky i kleriky, kteří reflektují vývoj laicko-klerických vztahů z pozice spiri-
tuálů kněží, pastoralistů či lidí angažovaných v podporování zodpovědnosti 
a vzdělávání laiků. Brož., asi 150 str.

VÍT HORÁK
Jak společnosti rozumět? Nástin sociologické hermeneutiky 
Autor se táže, jak chápat sociologii v současné „pozdní“ době, přičemž se ne-
přiklání ani k postmodernímu relativismu, ani k obhajobě vědeckého charak-
teru sociologie. Volí třetí cestu: na základě filosofické hermeneutiky Hanse-
-Georga Gadamera se snaží sociologii koncipovat jako humanitní disciplínu. 
Využívá gadamerovské koncepty jako hermeneutický kruh, dialektiku otáz-
ky a odpovědi, sensus communis, tradici, dějinnost rozumění a ukazuje, jakým 
způsobem se jejich prostřednictvím dá chápat předmět sociologie i její epis-
temologie. Otevírá se  tím cesta k pochopení, proč současná sociologie tak 
nutkavě hledá označení soudobé společnosti, proč se stále vyrovnává s vlast-
ní minulostí a proč se tříští do mnoha drobných témat. Brož., asi 160 str.

QUAESTIONES QUODLIBETALES

PŘIPRAVUJEME: 
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PAWEŁ ROJEK
Prokletí impéria
Zdroje ruského politického chování
Současný polský filosof analyzuje historické a ideové kořeny politického 
rozhodování současného Ruska a řeší také otázku, zda je současné chování 
spíš výronem ruského nacionalismu a jeho péče o osudy Rusů za hranice-
mi země, nebo projevem znovu vzbuzených imperiálních ambicí a snahy 
obnovit „říši zla“ v jejích někdejších hranicích. Co bylo rozhodujícím po-
pudem agrese vůči Ukrajině? Kniha přináší fundovaný výklad tří základ-
ních podob ruského geopolitického myšlení: prozápadního atlantismu, 
eurasianismu a  izolacionismu. Dvěma posledně jmenovanými ideovými 
zdroji se inspiruje i dnešní ruská zahraniční politika. Brož., asi 160 str.

HISTORIE

PŘIPRAVUJEME: 

PAVEL HOŠEK
Cesta do Středu skutečnosti. Směřování k nebeskému 
cíli duchovní pouti v myšlení a díle C. S. Lewise
C. S. Lewis ve svých dílech vychází ze specifického pojetí skuteč-
nosti. To má zásadní vliv na jeho chápání vztahu mezi duchovní 
a hmotnou dimenzí reality, na jeho porozumění povaze poetic-
kého jazyka a umělecké tvorby, ale také na jeho přesvědčení týka-
jící se tajemství lidského údělu a podstaty dobra a zla. Důkladné 
seznámení s tímto pojetím je důležité pro porozumění jeho dílu. 
Proto se kniha neobrací jen ke studentům literární vědy, anglis-
tiky, filosofie, teologie a religionistiky, ale také ke všem čtenářům 
C. S. Lewise, kteří za kouzelnou skříní jeho příběhů tuší hlubší 
myšlenkový svět. Brož., 152 str., 179 Kč, na skladě

JIŘÍ HANUŠ a kol.
Nostalgie v dějinách
Tato knížka vznikla na základě kolokvia o  tématu nostalgie, 
které uspořádal Historický ústav FF MU ve spolupráci s CDK. 
Je originálním pokusem o tematizování této lidské emoce, která 
hraje v dějinách větší úlohu, než se většinou předpokládá. Jed-
notliví autoři pojednávají o různých projevech nostalgie v čes-
kých, evropských a amerických souvislostech a zamýšlejí se nad 
významem nostalgie v životě jednotlivců i  celých společností. 
Kniha je určena především zájemcům o kulturní dějiny a mo-
derní historii. Brož., 152 str., 169 Kč, na skladě

Z VYDANÝCH TI TU LŮ:
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ANTHONY JAMES GREGOR
Totalitarismus a politické náboženství 
Intelektuální historie
Totalitární systémy, které se zrodily ve 20. století, se prezentovaly jako se-
kulární. A. James Gregor, emeritní profesor Kalifornské univerzity v Berke-
ley, však ukazuje, že tyto systémy – marxismus, fašismus a národní socialis-
mus – samy fungovaly jako svého druhu náboženství. Předkládá intelektuál-
ní dějiny vzniku těchto politických náboženství, v nichž sleduje působení 
určitých idejí, např. přesvědčení, že jisté texty mohou obsahovat nezpochyb-
nitelnou pravdu; koncept neomylného charismatického vůdce; víru ve vy-
koupení lidstva skrze poslušnost, sebeobětování, bezvýhradnou oddanost 
a neochabující práci. Gregor nabízí jedinečný vhled do různých forem to-
talitarismů a pokouší se objasnit ideje, které ve dvacátém století inspirova-
ly mnohé lidi a přesvědčily je, aby žili, pracovali, obětovali se, byli poslušní 
a bojovali a umírali v jejich službách. Váz., asi 370 str.

STEFAN BERGER, HEIKO FELDNER, KEVIN PASSMORE 
Jak se píše historie
Kolektivní monografie, jejímž cílem je poskytnout univerzitním studentům 
historie základní seznámení s  teoretickými idejemi (vědomými i nevědo-
mými), které utvářely obor historie, a to především v anglosaské perspekti-
vě. Kniha nabízí přehled soupeřících „škol“ teoretického myšlení stojících 
v pozadí studia dějin, přičemž empirická metoda je zde pojímána jako jed-
na z několika možností, jak se lze dějinami zabývat. Čtenáři se předkládá 
stručný a kritický úvod do idejí, technik a institucionálních praktik, které 
umožnily ustavení historie jako svébytného vědeckého oboru. Procházejí se 
zde hlavní soubory teoretických poznatků užívaných k objasňování minu-
losti a zkoumá se vliv takových idejí na skutečné příklady historického psa-
ní i na některé obory historického bádání. Kniha není o „historiografii“ či 
„dějinách historie“, spíše v ní jde o prozkoumání způsobů, jak teorie utváře-
la praktické historické psaní.  Váz., asi 420 str.

MARTIN MARTY
Křesťanský svět
Celosvětové dějiny křesťanství
Americký historik náboženství Martin Marty podává v  této 
knize stručný přehled o celosvětových dějinách křesťanství od 
jeho vzniku až po 20. století. Syntetickým a velice čtivým způ-
sobem se věnuje šíření, rozkvětu, problémům a  zvláštnostem 
křesťanství na jednotlivých kontinentech a v různých dějinných 
epochách. Kniha je vynikající studijní příručkou, jež pomáhá 
pochopit i současnou situaci křesťanských církví.

Váz., 240 str., 298 Kč, na skladě

Z VYDANÝCH TI TU LŮ:

! Novinka !
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ALAIN BESANÇON
Svatá Rus
Francouzský filosof a  historik nabízí bilanci a  syntézu svého 
více než půlstoletí trvajícího zájmu o Rusko a sovětský komu-
nismus. Pro české čtenáře je tato kniha aktuální mj. v tom, že 
podrobuje kritice naivní a ahistorické názory francouzského in-
telektuálního milieu na Rusko – ať již v levé, nebo v pravé části 
tamního společenského spektra. Pro svůj kritický přístup si Be-
sançon vysloužil označení „rusofob“, které je stejně jednostran-
né, jako bylo před časem povrchní označovat ho za „sovětologa“. 
Autor sám v závěru své knihy říká: „Neexistuje žádný důvod být 
rusofil, nebo rusofob. Ani já nejsem jedním ani druhým. Mne 
v prvé řadě zneklidňuje naše důvěřivost, naše naivita a naše ne-
trpělivost.“ Váz., 144 str., 249 Kč, na skladě

KLAUS SCHATZ 
Všeobecné koncily
Ohniska církevních dějin
Shrnující historické pojednání o všeobecných (ekumenických) 
koncilech od Nikáje až po II. vatikánský sněm se obrací k zá-
jemcům o církevní dějiny a dějiny křesťanské teologie. Nabízí 
odborné, současně však velice čtivé uvedení do světa církevních 
koncilů, které významným způsobem spoluutvářely dějiny křes-
ťanství, a  to jak ve věroučné oblasti, tak i  v oblasti instituční. 
Autor v této knize zprostředkovává výsledky nejnovějších bá-
dání o všeobecných sněmech a ukazuje, jakými způsoby se při 
nich odehrávalo vzájemné působení církve a dějin, církve a ak-
tuálního „světa“. Váz., 340 str., 398 Kč, na skladě

FRANTIŠEK X. HALAS
Fenomén Vatikán
Idea, dějiny a současnost papežství –  
Diplomacie Svatého stolce – České země a Vatikán
Druhé, rozšířené a aktualizované vydání
Rozsáhlá historická studie je rozčleněna do čtyř kapitol. První 
kapitola se zabývá otázkou, proč a  v  jakém smyslu je řím ský 
biskup hlavou největší z  křesťanských církví. Dru há podává 
historický přehled vývoje instituce pa pež ství v  jeho vztahu ke 
„světské moci“ až do roku 1870. Třetí se věnuje moderní podobě 
Městského státu Vatikán a zkou má vedle vývoje jeho or ga ni zač-
ní struktury pře de vším proměny jeho me zi ná rod ní ho postavení 
a po do by jeho diplomacie. Čtvrtá ka pi to la je pak věnována mi-
nu los ti a přítomnosti vztahů mezi římským stol cem a čes kým 
národem v jejich politickém i náboženském rozměru.

Váz., formát B5, 784 str., 598 Kč, na skladě

! Novinka !

! Novinka !
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KNIHOVNA DEVATENÁCTÉHO STOLETÍ

PŘIPRAVUJEME: 

GEORGE TYRRELL
Křesťanství na křižovatce
Irský teolog George Tyrrell byl významným přestavitelem katolického mo-
dernismu. Za své názory byl na konci života vyloučen z  jezuit ského řádu 
a  zbaven kněžského úřadu. Kniha Křesťanství na křižovatce, kterou dopsal 
těsně před smrtí, nabízí shrnutí jeho pohledu na křesťanskou víru a duchov-
ní život. Tyrrell vychází z přesvědčení, že vědecká pravda a náboženská prav-
da se musejí navzájem zkoumat z hlediska svých principů, a pokouší se v té-
to knize o syntézu základních prvků křesťanství s výsledky dobových akade-
mických diskusí vedených modernistickými teology. Váz., asi 220 str.

MARIE MACKOVÁ
Mladší princ
Karl Gustav Wilhelm Hohenlohe-Langenburg 1777–1866
Mladším princem a současně hrdinou této publikace je polní 
zbrojmistr rakouské armády Karl Gustav Wilhelm princ Ho-
henlohe-Langenburg. Jeho osud byl osudem válečníka i vojáka 
v  dobách míru, uprchlíka před revolucí i  vědomého odpůrce 
nových vladařů. Služba byla jeho zásadním životním posto-
jem, vedle tradiční odpovědnosti za vlastní rodinu. Žil dlouho, 
ale změny světa akceptoval jenom částečně. Biografie prince 
Gustava je tak nejen součástí válečných a vojenských dějin, ale 
i součástí dějin rodu Hohenlohe a kulturních dějin 19. století.

Brož., 200 str., 249 Kč, na skladě

ALAN SKED
Metternich a Rakousko
Metternich patřil nejen ke klíčovým osobnostem evropské po-
litiky a diplomacie 19. století, ale jeho postava a politické činy 
dodnes provokují k rozmanitým a protichůdným interpretacím, 
především v českém prostředí, které ho vnímalo optikou národ-
ního obrození s jeho stereotypy. O to více je zapotřebí publika-
ce, v níž je představen v pozitivnějším, i když kritickém světle. 
Jakou úlohu měl Metternich při Napoleonově pádu? Proč byl 
Metternich nepochopen, ba nenáviděn přes své mnohočetné 
úspěchy? A byl opravdu v  letech 1815–1848 předním evrop-
ským státníkem, který udržel v Evropě mír? Skedova práce je 
však též pronikavým vhledem do osudů habsburské monarchie 
a jejích politických i kulturních dějin v době koncertu velmocí.

Váz., 320 str., 398 Kč, na skladě
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EVROPSKÉ MYŠLENKOVÉ DĚDICTVÍ

PŘIPRAVUJEME: 

DĚJINY A KULTURA

BEDŘICH LOEWENSTEIN
Občanská společnost a její krize
Eseje historické a filozofické
„Někdy se zdá, že problémy ,revoluce‘, ,utopie‘, ,nacionalismu‘ ve věku posti-
deologickém ztrácejí svou naléhavost. Není tomu tak, náš svět zůstal neklid-
ný a krizový: konec dosavadních dějin není na dohled.“ Těmito slovy uvo-
zuje známý historik svou novou knihu esejů, které jsou věnovány jeho klíčo-
vým tématům (pokrok v dějinách, války a násilí ve 20. století, národní hnutí 
a nacionalismus, česko-německé vztahy, úkoly intelektuálů v moderní době, 
utopické a  ideologické myšlení) i některým osobnostem českého myšlení 
(B. Bolzano, T. G. Masaryk, J. Patočka a další). Autor patří k domácím mys-
litelům, kteří si vydobyli evropské renomé jak svým originálním myšlením 
a mezioborovými přístupy, tak svými zásadními životními postoji, které se 
odrážejí v jeho díle. Brož., asi 450 str.

TOMÁŠ NEJESCHLEBA
Filosofie ve starší františkánské škole
Publikace analyzuje filosofická témata u myslitelů tzv. starší františkánské 
školy, jež ve vrcholné scholastice 13. století představovala určitou alternativu 

PŘIPRAVUJEME: 

MATTHEW ARNOLD
Kultura a anarchie 
Klasické dílo světoznámého básníka, esejisty a kulturního kriti-
ka, který působil v 19. století na Oxfordské univerzitě. Jeho nej-
známějším dílem je právě vydávaná sbírka esejů, která reaguje 
na mnoho podnětů viktoriánské éry. Sám Arnold v předmluvě 
napsal: „Celkový záměr tohoto eseje je doporučit kulturu jako 
velkou pomoc z našich současných těžkostí; kulturou se myslí 
úsilí o naši celkovou dokonalost tak, že se seznámíme s tím nej-
lepším, co bylo po celém světě myšleno a řečeno o všech zále-
žitostech, jež se nás bytostně týkají, a že s pomocí této znalosti 
nasměrujeme proud čerstvého a  svobodného myšlení na naše 
zažité názory a zvyky...“  Váz., 264 str., 298 Kč, na skladě

Z VYDANÝCH TI TU LŮ:
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Z VYDANÝCH TI TU LŮ:

TOMÁŠ NEJESCHLEBA
Kapitoly z renesanční filosofie
Kniha se zabývá různými, avšak vnitřně propojenými tématy 
renesanční filosofie: teorií sympatie, jejími antickými zdroji 
a  jejím renesančním rozvedením, především u  lutheránských 
autorů šestnáctého století; dále se sympatií souvisejícím po-
jetím analogie; aristotelismem Filipa Melanchthona; přírodní 
filosofií a jejím vztahem k dobové medicíně; renesančním zo-
roastrismem, tradicí prisca theologia a  filosofickým myšlením 
Franceska Patriziho; problematikou nesmrtelnosti lidské duše 
a svobodné vůle a v závěru též metafyzickými dialogy Giordana 
Bruna a jejich vztahem ke kopernikanismu.

Brož., 188 str., 219 Kč, na skladě

k filosofii rozvíjené v rámci dominikánského řádu. Kniha se zaměřuje na fi-
losofické motivy, které lze nalézt u sv. Bonaventury, nejslavnějšího představi-
tele této školy, a jeho předchůdců, Alexandra Haleského a Jana z La Rochel-
le. Zabývá se vztahem těchto františkánů k filosofickým autoritám – k Pla-
tónovi a Aristotelovi, pojednává o specifikách jejich teorie poznání, zamě-
řuje se na pojetí tzv. činného intelektu a probírá principy metafyziky, která 
kombinuje aristotelské a platónské (novoplatónské) prvky v návaznosti na 
myšlenkové dědictví sv. Augustina. Brož., asi 200 str.

SPIRITUALITA

WALTER KASPER
Milosrdenství
Německý teolog a kardinál představuje milosrdenství jako základní pojem 
evangelia, jako základní metaforu, jako šifru a klíč ke křesťanskému životu. 
Oproti tradičnímu pojetí školské teologie, v níž bylo milosrdenství podří-
zeno vlastnostem vyplývajícím z metafyzické podstaty Boha, a hrálo tudíž 
jen okrajovou roli, pokládá Kasper milosrdenství za základní Boží vlastnost.  
Teo logická reflexe milosrdenství nutně vede k  zásadním otázkám nauky 
o  Bohu. Kniha ovšem propojuje teologickou rovinu s  úvahami spirituál-
ními, pastorálními a společenskými. Autorovi zjevně nejde pouze o to, aby 
precizně a podloženě představil Boží milosrdenství jako sumu biblického 
Zjevení, ale vede čtenáře k otázkám po křesťanské, církevní a sociální praxi.

Brož., asi 250 str.

PŘIPRAVUJEME: 
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KAREL RECHLÍK, JIŘÍ HANUŠ, JAN VYBÍRAL (eds.)
Sensorium Dei
Člověk – prostor – transcendence
Kniha nabízí zamyšlení nad vztahem mezi člověkem, prostorem 
a transcendencí. Čtenář je doprovázen na cestě po mnoha po-
divuhodných prostorech, od syrově krásné polární krajiny přes 
imaginativní svět pravoslavných ikon až po moderní sakrální 
architekturu. V každém z  těchto navštívených prostorů může 
uvažovat nad tím, jakým způsobem u člověka funguje ono sen-
sorium, které mu umožňuje setkávat se s tím, co je zcela jiné, co 
jej přesahuje, co je pro něj to „poslední nepodmíněné“. Autoři: 
Marek Orko Vácha, Martin Vácha, Pavel Ambros, Tim Noble, 
Kateřina Bauerová, Ivana Noble, Jan Paul, Pavel Hošek, Jaromír 
Blažejovský, Jiří Hanuš, Walter Zahner a Karel Rechlík. 

Váz., 256 str. + 20 str. barevných příloh, 349 Kč, na skladě

BRATR JOHN Z TAIZÉ
Poutník Bůh
Starozákonní putování
Vedle úvodu do Nového zákona, který vyšel v roce 2011 popr-
vé v češtině pod názvem Cesta Páně, CDK připravilo i svazek 
věnovaný Starému zákonu. Vytváří se tím dvoudílný, volně 
navazující soubor, který přibližuje starozákonní i novozákonní 
příběhy prostřednictvím originálního výkladu, jenž je postaven 
na současném vědeckém bádání, ale přináší i duchovní povzbu-
zení. Brož., 246 str., 269 Kč, na skladě

BRATR JOHN Z TAIZÉ
Cesta Páně
Novozákonní putování
Bratr John z Taizé se narodil ve Philadelphii v USA, vystudoval 
teo logii, do komunity vstoupil v roce 1974. Každoročně pořá-
dá několikatýdenní kurzy úvodů do biblické historie, teologie 
a spirituality. Publikuje knihy s touto tematikou, které jsou pře-
kládány do mnoha jazyků – The Pilgrim God: A Biblical Journey 
(1985/1990), The Way of the Lord: A New Testament Pilgrimage 
(1990), Praying the Our Father Today (1992) atd. 
 Brož., 188 str., 198 Kč, na skladě

Z VYDANÝCH TI TU LŮ:
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KULTURA

PŘIPRAVUJEME: 

JIŘÍ HANUŠ
Smyšlení hrdinové
Osobnosti literárního kánonu 19. století
V jisté etapě svého života se autor vrátil ke klasické literatuře 19. století. Po 
čtvrtstoletí sáhl po Byronovi, Hugovi, Austenové, Flaubertovi, Melvillovi, 
Turgeněvovi, Dostojevském a dalších, a to s jistým úmyslem. Chtěl znovu 
zauvažovat nad hrdiny jejich děl, které spoluurčily ráz moderní doby a ovliv-
ňují tisíce čtenářů dodnes. Vyskytují se zde osobnosti vskutku pozoruhodné 
– jsou proto nezaměnitelně jedinečné, staly se literárními, psychologickými 
a obecně kulturními typy. Kniha navozuje mnoho otázek. Je možné – ale-
spoň do určité míry – používat krásnou literaturu jako historický pramen? 
Je možné se nezříci výsostné funkce literatury, a přitom se díky ní pokoušet 
pochopit historii? Brož., asi 200 str. 

Z VYDANÝCH TI TU LŮ:

JIŘÍ HANUŠ a kol.
Historická kniha mého srdce
Soubor esejů předních českých autorů, kteří si vybrali k analýze 
i ocenění titul, k němuž mají důvod se neustále při svých úva-
hách i odborné práci vracet. Jednotlivé příspěvky mají osobněj-
ší ráz a uvádějí do obecnějších kulturních souvislostí. Kniha je 
vhodná pro všechny, kteří mají rádi historickou literaturu mo-
derní doby, a bude jistě oceněna studenty historie a příbuzných 
oborů, kteří uvítají toto uvedení do historické „klasiky“. Do 
publikace přispěli mj. Tomáš Borovský, Petr Fiala, Petr Horák, 
Josef Mlejnek, František Mikš, Jiří Pernes, Daniela Tinková, 
Radmila Slabáková, Milan Uhde a další renomovaní autoři.
 Brož., 220 str., 220 Kč, na skladě

ALAIN FINKIELKRAUT
Co kdyby láska nikdy neskončila
Ve své půvabné knížce přeložené pod názvem Co kdyby láska 
nikdy neskončila uvažuje Alain Finkielkraut o čtyřech podobách 
moderní lásky, která je sice vyvázána z  tradičních svazujících 
pout přísné morálky a zatěžujících zvyků, přesto je spíše křehká 
a v ohrožení. Láska je dnes sice „volná jako ptáče“, ale je třeba 
se s autorem na chvíli pozastavit a ptát se, jaké podoby má dnes 
tato základní lidská emoce a zda vlastně ještě umíme opravdově 
milovat. Brož., 112 str., 169 Kč, na skladě

! Novinka !
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PHILIPPE NEMO
Hudební cesta
Kniha je osobním vyznáním současného francouzského filozofa 
Philippa Nema o hudbě jako o jedné z nejpodstatnějších složek 
lidského života. V první části popisuje svou vlastní cestu s hud-
bou od dětství až po dospělost a na mnoha různých příkladech 
dokazuje své tvrzení, že s osobním zráním vyzrává i hudební 
vkus posluchače. Druhá část knihy nabízí teoretické zamyšlení 
nad hudbou jako zvláštním jazykem – Nemo tvrdí, že hudba 
sama o  sobě má přinejmenším stejnou vyjadřovací schopnost 
jako řeč a že patří k nejvyšším projevům lidského myšlení. Svět 
bez hudby by podle něj byl bezduchý.

Váz., 352 str., 398 Kč, na skladě

ELIJAH WALD
Co je blues?
Bluesová hudba začala zaplavovat Spojené státy krátce po roce 
1910. Přibližně šedesát let zůstala hnací silou středního proudu 
populární hudby a dodnes se hraje a poslouchá po celém světě. 
Blues, které kdysi hrály a zpívaly skupiny amatérských muzi-
kantů, pouliční kytaristé a divadelní divy, dnes běžně slyšíme 
jako hudbu v pozadí westernů a reklam na auta. Má všemožné 
podoby, od jemných melodií v podání akustické kytary až k na-
křápnutému blues-rocku. Blues se šeptá, řve, bručí, sténá, jódlu-
je a hraje se na všechno, foukací harmonikou počínaje a synte-
zátorem konče. A tak vzhledem k tomu, že posluchač stvo, vkus 
a  technologie se proměňují už celé století, musí každý pokus 
o pochopení této hudby začít otázkou: Co přesně je blues?

Brož., 168 str., 198 Kč, na skladě

JASON KALMAN
Jít Hospodinu po krku
Woody Allen, kniha Job a židovská teologie po holokaustu
Málokoho by napadlo vzít teologicky vážně vtipy, gagy a kou-
savé poznámky na adresu Boha a náboženství, které se objevují 
ve filmech a textech Woodyho Allena. Jason Kalman, americký 
docent klasické hebrejské literatury a znalec moderní židovské 
interpretace biblických textů, si v této útlé knížce všímá jobov-
ských motivů v Allenově díle a  ukazuje, že jejich vtipnost se 
opírá o podobné myšlenkové paradoxy, které lze nalézt i v sou-
časné židovské teologii, jež má odvahu předkládat Bohu nepří-
jemné, snad až rouhavé otázky a výčitky. Utrpení nevinných je 
bezesporu velkou teologickou otázkou po celá tisíciletí. Možná, 
že humor je jednou z myslitelných odpovědí.

Brož., 70 str., 119 Kč, rozebráno, připravujeme dotisk

! Novinka !
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LITERATURA

JAN ČEP
Knihy týdne
Knihy týdne jsou obsáhlým souborem Čepových interpretací literárních děl 
z evropských literatur, jež autor chystal pro vysílání v Rádiu Svobodná Ev-
ropa, v jehož mnichovské redakci sám působil. Jde o nečekaný objev, dosud 
neznámé texty z francouzských archivů. Žánrově se texty pohybují na po-
mezí recenze, literárněkritické analýzy a meditativní eseje. Velice obsáhlý 
korpus dosud neznámých a nepublikovaných textů z let 1950–1965 zásad-
ním způsobem promění znalosti o období emigrace v Čepově životě a dí-
le a může také významně přispět k poznání životního a pracovního rytmu 
v Rádiu Svobodná Evropa.  Váz., asi 360 str. 

PŘIPRAVUJEME: 

ARNO ANZENBACHER
Křesťanská sociální etika
Úvod a principy
Autor – i v českém prostředí známý svými učebnicemi filosofie a etiky – po-
dává v této knize systematický přehled sociální etiky z per spek ti vy křesťan-
ské filosofie a morální teologie. Po úvodním vy svět le ní a vy me ze ní pojmů so-
ciální etiky a křesťanské sociální etiky se Anzenbacher vě nu je politickým a so-
ciálním aspektům spo le čen ské ho vývoje v mo der ní době a seznamuje čtenáře 
s roz ma ni tý mi po do ba mi sociálně fi lo so fic kých koncepcí. Do tohoto kon-
textu pak autor za sa zu je výklad o vývoji ka to lic ké sociální na u ky, zejména 
od konce 19. století do sou čas nos ti, přičemž ne o po me ne pojednat o specifi-
kách sociální etiky evan ge lic ké. Nakonec je podán zevrubný filosofický vý-
klad klíčových prin ci pů křes ťan ské so ci ál ní etiky, které shrnují poj my perso-
nalita, so li da ri ta a sub si di a ri ta. 2. vydání, formát B5, brož., asi 260 str. 

ETIKA

PŘIPRAVUJEME: 
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PETR VÁŠA
Tomatom
Hrdiny knihy známého básníka, textaře, hudebníka a výtvarníka 
jsou čtyři členové fiktivní brněnské skupiny Tomatom, která se 
věnuje fyzickému básnictví. Pavel Slavík, Jindřiška Svobodová, 
Fabián Dlouhý-Lišák a  Eva Zahradníková pořádají básnická 
představení a kurzy pro studenty, potkávají se se svými přáteli 
i  sami navzájem. Při těchto setkáních se snaží lidem pomoci 
zbavit se strachů a úzkostí, objevit jejich pravé já a osvobodit 
se k prožívání života, v němž jsou nově schopni uplatnit vlastní 
vlohy a nadání, často i umělecké. Jde o podobná témata, která 
Petr Váša již dlouho uplatňuje ve svých básních a  písňových 
textech. Brož., 184 str., 229 Kč, na skladě

Z VYDANÝCH TI TU LŮ:

ROGER SCRUTON
Zápisky z podzemí
Čtivý fiktivní román nás uvádí do prostředí Československa osmdesátých 
let. Poutavý příběh románu situovaný do Prahy a do bývalých Sudet se ode-
hrává v období normalizace v prostředí disentu, především samizdatu a by-
tových seminářů. Na půdorysu milostného příběhu dvou mladých lidí autor 
čtenáře nejen vtahuje do tísnivé atmosféry oněch let a představuje mu vnitř-
ní (i každodenní) život těch, kteří se nehodlají smířit se stávajícími pomě-
ry, ale především nastoluje obecnější otázky etiky, morálky, možnosti mezi-
lidských vztahů, možnosti žít v pravdě, a dokonce možnosti existence prav-
dy (nejen) v totalitně ovládané společnosti. Nejenže tak román jinou cestou, 
uměleckými prostředky, reflektuje naši nedávnou minulost, ale má i závaž-
nou obecnou platnost. Brož., asi 240 str.

PETR VÁŠA
Sni
Kniha volně navazuje na „povídkový románek“ Tomatom. Líčí nejen minu-
lost jeho hrdinů, ale i sny, představy a zvláštní události, které autora prová-
zely během jeho mnohaleté přípravy a několikaměsíčního psaní. Zkoumá 
tři úrovně reality: den, sen a den-sen, jejich vzájemné vztahy i relativní ne-
závislost. Měla by být inspirativním, jakkoliv subjektivním, průvodcem říší 
představivosti pro tvůrčí nebo prostě jen zvědavé čtenáře. Brož., asi 180 str.
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MIMO EDIČNÍ ŘADY

LUDMILA MUCHOVÁ
Morální výchova v nemorální společnosti
Autorka vychází z  popisu různých aspektů života současné společnosti, 
v nichž se nějakým způsobem projevuje krize. Jako odbornice v oblasti pe-
dagogiky a náboženské pedagogiky klade otázku, do jaké míry může cestě 
z krize pomoci výchova k morálním hodnotám. V této souvislosti nejprve 
vymezuje základní pojmy spojené s morálkou a etikou a popisuje význam-
né etické filosofické systémy v minulosti. Zabývá se také příspěvkem psy-
chologie k výzkumu vývoje morálky dětí a mladých lidí a k morální výcho-
vě. Věnuje se též vztahu filosofické a teologické etiky a pluralitě morálních 
hodnot v  současné společnosti. Autorka analyzuje různé aspekty morální 
výchovy v rodině a ve škole, a to s ohledem na celkové klima instituce ško-
ly, na obsahy jednotlivých vyučovacích předmětů a speciálně na pojetí před-
mětů etická výchova a náboženská výchova. Teoretický výklad je vždy dopl-
něn konkrétními didaktickými příklady. Závěrečná kapitola se stručně za-
bývá morálními kompetencemi učitele. Brož., asi 300 str.

OLGA NEŠPOROVÁ
O smrti a pohřbívání 
Kniha přináší úvodní vhled do doposud opomíjené problema-
tiky. Věnuje se tématu smrti, představám o  možné posmrtné 
existenci, pohřbívání a  truchlení v  současné české společnosti. 
Pro získání plastičtějšího obrazu i správných interpretací dneš-
ního stavu autorka připomíná i starší období. Věří totiž, že bez 
jejich znalosti nelze současnou situaci uspokojivě vysvětlit. Práce 
tak přispívá k zodpovězení aktuálních otázek: Jak se dnes Češi 
vyrovnávají s vlastní smrtelností? Liší se výrazně představy a po-
stupy věřících a nevěřících osob? Věří Češi v posmrtnou existen-
ci? Jak mrtvé pohřbíváme a co to o společnosti vypovídá? Jak se 
jedinci a společnost vypořádávají se smutkem po smrti blízkého? 
Proč se rozšiřuje pohřbívání bez obřadu a o čem tento fenomén 
vypovídá? Vznikají nějaké nové formy pohřebních rituálů?

Váz., 352 str. + 16 str. barevných příloh, 349 Kč, na skladě

Z VYDANÝCH TI TU LŮ:
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PŘEHLED VYDANÝCH KNIH CDK

 1. David J. Levy: Realismus /1993/ *
 2. Jan Čep: Sestra úzkost /1993/ *
 3. Petr Oslzlý (ed.): Podzemní univerzita /1993/ *
 4. Roger Scruton (ed.): Konzervativní myslitelé /1994/ *
 5. Petr Fiala, Jiří Hanuš: Koinótés /1994/ *
 6. Carlo M. Martini: Vytrvali jste se mnou v mých zkouškách /1994/ *
 7. Karel Křepelka: Rorschachův test /1995/ 
 8. Jiří Hanuš (ed.): Svatý Pavel, synagoga a církev /1995/ *
 9. Noel O’Sullivan: Fašismus (1. vydání) /1995/ *
 10. Jiří Suchánek: Nenápadný půvab dialektiky /1995/ 
 11. Michael Novak: Vyznání katolíka /1995/ *
 12. Petr Fiala: Katolicismus a politika /1995/ *
 13. Palle Svensson: Teorie demokracie /1995/ *
 14. V. Grossi, P. Siniscalco: Křesťanský život v prvních staletích /1995/ *

* Kniha je v současnosti – v polovině března 2015 – rozebrána. Aktuální stav zobrazuje webová 
stránka našeho internetového knihkupectví www.cdk.cz/knihy – některé tituly se ještě mohou 
vrátit z prodejní sítě a můžeme je mít opět v nabídce.

JEAN-PAUL DUBOIS
To nemyslíte vážně, pane Tanner
Člověk by si myslel, že na Západě musí mít provedení tak tra-
diční zakázky, jako je stavba nebo rekonstrukce domu, zcela ji-
nou podobu než v postkomunistické zemi. Na stránkách humo-
ristické knížky francouzského autora se můžete přesvědčit, že 
najít vhodné řemeslníky, kteří vás nepřivedou na dno psychické 
ani finanční, je podnik stejně riskantní a nejistý tam jako tady. 
Kniha sklidila pro svůj humor velký úspěch, stala se předlohou 
pro televizní film i divadelní hru a u všech se publikum i kritika 
svorně dobře baví. Brož., 160 s., 198 Kč, na skladě

HANS KÜNG
Po stopách světových náboženství
Kniha je součástí velkého a „dobrodružného“ projektu, který 
autor uspořádal v rámci své nadace Světový étos s celou řadou 
svých spolupracovníků. Jedná se o erudovaného průvodce sed-
mi významnými náboženskými tradicemi, který obratně spojuje 
informace, odborný komentář a pohledy do minulosti i sou-
časnosti náboženské praxe. Čtenáři, k nimž mohou patřit na-
příklad středoškolští a vysokoškolští studenti, ocení kombinaci 
základních údajů se zajímavými detaily, které dokreslují pestrý 
a stále překvapující svět náboženství s jeho učením, morálními 
příkazy, slavnostmi a rituály.

Druhý dotisk, formát B5, brož., 308 str., 340 Kč, na skladě

! Novinka !

! Novinka !

www.cdk.cz/knihy
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 15. Pinchas Lapide: Kdo byl vinen Ježíšovou smrtí? /1995/ * 
 16. Claude Tresmontant: Základy teologie /1995/ *
 17. Josef Höffner: Hospodářský řád a hospodářská etika /1995/ * 
 18. Petr Fiala: Německá politologie /1995/ *
 19. F. S. Fiorenza, J. P. Galvin (eds.): Systematická teologie I. (1. vydání) /1996/ *
 20. M. D. Molinié: Odvaha mít strach /1996/ *
 22. Pavel Filipi: Křesťanstvo (1. vydání) /1996/ *
 23. Joseph Ratzinger: Hledět na probodeného /1996/ *
 24. Anton Rauscher: Znovuobjevení rodiny /1996/ *
 25. Mojmír Trávníček: Pouť a vyhnanství. Život a dílo Jana Čepa /1996/ *
 26. John Carroll: Humanismus. Zánik západní kultury /1996/ *
 27. Eugen Drewermann: Co je důležité, je očím neviditelné /1996/ *
 28. Francis Rapp: Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku /1996/ *
 29. Joseph Ratzinger: Pravda, hodnoty a moc /1996/ *
 30. Jan Čep: Hranice stínu (2. svazek Díla Jana Čepa) /1996/ *
 31. Peter L. Berger: Vzdálená sláva /1997/ *
 32. Jiří Hanuš (ed.): Ve znamení naděje /1997/ 
 33. Petr Fiala (ed.): Křesťanské alter nativy v politice /1997/ *
 34. Fischer, Horn, Kasper, Pottmeyer: K čemu je církvi papež? /1997/ * 
 35. Jiří Hanuš: Snění v plné bdělosti. Rozhovory s O. I. Štam pachem /1997/ *
 36. Paul Vouga: Dějiny raného křesťanství /1997/ *
 37. Edmund Burke: Úvahy o revoluci ve Francii /1997/ *
 38. Ockenfels: Evropský sociální řád a subsidiarita /1997/ *
 39. Hans Rotter: Osoba a etika /1997/ * 
 40. Ernest Gellner: Podmínky svobody /1997/ *
 41. Walter Kasper: Teologie křesťanského manželství /1997/ *
 42. Eugen Drewermann: Tragické a křesťanské /1997/ *
 43. H. Küng, K.-J. Kuschel: Prohlášení ke světovému étosu /1997/ 
 44. Gilbert Keith Chesterton: Autobiografie (1. vydání) /1997/ *
 45. Maxmilián Strmiska: Regionální strany a stranické systémy /1998/ *
 46. F. S. Fiorenza, J. P. Galvin (eds.): Systematická teologie I. (2. vyd.) /1998/ *
 47. F. S. Fiorenza, J. P. Galvin (eds.): Systematická teologie II. /1998/ 
 48. Hans Urs von Balthasar: Cesty k ujasnění /1998/ *
 49. Petr Fiala, František Mikš: Úvahy o české politické krizi /1998/
 50. Pavel Filipi: Křesťanstvo (2. vydání) /1998/ *
 51. C. M. Martini: Slova o církvi. Rozjímání o II. vatikánském koncilu /1998/
 52. L. Karfíková, A. Křišťan, J. Kuře (eds.): „Život se tvoří z přítomné chvíle“ /1998/ *
 53. Jürgen Moltmann: Bůh ve stvoření. Ekologická nauka o stvoření /1999/ *
 54. Petr Fiala, Maxmilián Strmiska: Teorie politických stran /1998/ *
 55. Christoph Schönborn: Cestou proměnění. Putování, reinkarnace, zbožštění /1998/
 56. Jiří Hanuš: Od katakomb ke světové církvi. Rozhovory s Josefem Češkou /1998/ 
 57. Petr Fiala, Jiří Hanuš: Skrytá církev. F. M. Davídek a společenství Koinótés /1999/ *
 58. Eric Voegelin: Vzpomínky na život a filozofii /1998/
 59. Jan Čep: Poutník na zemi (6. svazek Díla Jana Čepa) /1998/ *
 60. Paul Johnson: Dějiny křesťanství /1999/ *
 61. L. Karfíková, Š. Špinka (eds.): Pán a dárce života /1999/ *
 62. Hans Maier: Politická náboženství. Totalitární režimy a křesťanství /1999/ *
 63. Ernest Gellner: Rozum a kultura /1999/ 
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 64. Jiří Hanuš: Pozvání ke studiu církevních dějin /1999/ *
 65. Peter L. Berger, Thomas Luckmann: Sociální konstrukce reality /1999/ 
 66. Pavel Barša: Politická teorie multikulturalismu (1. vydání) /1999/ *
 67. Georg Denzler: Zakázaná slast. Dva tisíce let křesťanské sexuální morálky /1999/
 68. Josef Höffner: Manželství a rodina /1999/
 69. Hans Maier: Revoluce a církev /1999/ *
 70. „Pouštěj svůj chléb po vodě...“. Sborník pro Milana Balabána /1999/
 71. Pavel Barša, Maxmilián Strmiska: Národní stát a etnický konflikt /1999/ *
 72. Otto H. Pesch: Cesty k Lutherovi /1999/ *
 73. Jiří Čunát: Hermann Schmid. Tajemství úžasná (1. vydání) /1999/ *
 74. Peter Brown: Autorita a posvátné /1999/ *
 75. Eric J. Hobsbawm: Národy a nacionalismus od roku 1780 /2000/ *
 76. F. S. Fiorenza, J. P. Galvin (eds.): Systematická teologie III. /2000/ *
 77. Martin Prudký: Zvláštní lid Páně. Křesťané a židé /2000/ *
 78. Pavel Filipi: Církev a církve /2000/ *
 79. Esther de Waal: Svět byl stvořen celý. Znovu objevení keltské tradice /2000/ *
 80. Petr Fiala, František Mikš: Rozhovory s Vladimírem Čermákem /2000/ *
 81. Deorg Denzler: Dějiny celibátu /2000/ 
 82. Bernard Plongeron: Zrození republikánského křesťanství /2000/
 83. Albert O. Hirschman: Lidské vášně a osobní zájmy /2000/
 84. Martin Hollis, Steve Smith: Teorie mezinárodní vztahů /2000/ *
 85. Medard Kehl: Kam kráčí církev? Diagnóza doby /2000/
 86. Hana Bednaříková: Česká dekadence. Kontext – text – interpretace /2000/ *
 87. Eric Voegelin: Nová věda o politice /2000/ *
 88. Søren Kierkegaard: Skutky lásky /2000/ *
 89. Stanislav Balík: Miloval jsem okrasu domu tvého /2000/ *
 90. Mark Shaw: Deset idejí církevních dějin /2001/ *
 91. Jiří Hanuš, Jan Stříbrný (eds.): Stát a církev v roce 1950 /2000/ *
 92. Peter Brown: Tělo a společnost /2000/ * 
 93. Petr Fiala, František Mikš (eds.): Česká konzervativní a liberální politika. /2000/ *
 94. Libor Jan (ed.): České církevní dějiny ve II. polovině 20. století /2000/ *
 95. Petr Fiala, Jiří Hanuš (eds.): Koncil a česká společnost /2000/
 96. Hans Küng: Být křesťanem. Křesťanská výzva /2000/ *
 97. Václav Ventura: Jan Evangelista Urban – život a dílo /2001/
 98. Pavel Barša: Imanence a sociální pouto /2001/
 99. J. Hanuš (ed.): První sněm celosvětové církve /2001/ *
 100. Pavel Filipi: Křesťanstvo (3. vydání) /2001/ *
 101. Pavel Švanda: Neklid v Česku. Straníci, nestraníci a nadstraníci /2001/
 102. Jiří Čunát: Tajemství úžasná (2. vydání) /2001/ *
 103. Karel Kaplan: Těžká cesta. Spor Československa s Vatikánem 1963–1973 /2001/
 104. Pierre Chaunu: Dobrodružství reformace. Svět Jana Kalvína /2001/ *
 105. Anne Brenonová: Kataři. Život a smrt jedné křesťanské církve /2001/ *
 106. Jiří Hanuš (ed.): Lidská práva. /2001/ *
 107. Ernest Gellner: Pluh, meč a kniha. Struktura lidských dějin /2001/ *
 108. Hugh Lawrence: Dějiny středověkého mnišství /2001/ *
 109. Jiří Hanuš (ed.): Křesťanství a lidská práva /2002/
 110. Joseph P. Strelka: Literatura a politika. Pohledy z literárněvědné perspektivy /2001/
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 111. Druhé milénium. Významné osobnosti Západu XI.–XX. století /2001/
 112. Hannah Arendtová: Mezi minulostí a budoucností /2002/ *
 113. Josef P. Ondok: Přírodní vědy a teologie /2001/ *
 114. Pavel Šaradín: Historické proměny pojmu ideologie /2001/ *
 115. David Rankin: Tertullianus a církev /2002/
 116. Pavel Barša: Západ a islamismus. Střet civilizací, nebo dialog kultur? /2001/ *
 117. Jan Holzer: Politický systém Ruska. Hledání státu /2001/
 118. P. Fiala, J. Hanuš (eds.): Katolická církev a totalitarismus v českých zemích /2001/
 119. Klaus Schatz: Dějiny papežského primátu /2001/ *
 120. Hans Küng: Mozart. Stopy transcendence /2002/ *
 121. Noël O’Sullivan: Fašismus (2. vydání) /2002/ *
 122. Václav Umlauf: Evropské cesty k vlastnímu Já /2002/
 123. Applebyová, Huntová, Jacobová: Jak říkat pravdu o dějinách /2002/
 124. Søren Kierkegaard: Nácvik křesťanství; Suďte sami! /2002/
 125. Jiří Hanuš: Mezi tradicí a reformou /2002/
 126. Jiří Hanuš (ed.): Dějiny kultury a civilizace Západu v 19. století /2002/ *
 127. John Polkinghorne: Věda a teologie. Úvod do problematiky /2002/
 128. Pino Arlacchi: Italská mafie a její podnikání /2002/ *
 129. E. Drewermann, E. Biser: Co vyznáváme? Rozhovor nad křesťanským krédem /2003/
 130. Jindřich Halama: Sociální učení Českých Bratří 1464–1618 /2003/
 131. Petr Fiala: Katholizismus in der Tschechischen Republik /2003/
 132. Norberto Bobbio: Pravice a levice. Důvod a smysl rozdělení politické scény /2003/
 133. Václav Umlauf: Rozmarné příběhy podle Nového zákona /2003/
 134. W. J. Stankiewicz: Politická teorie a současný svět /2003/
 135. Petr Fiala, Markéta Pitrová: Evropská unie (1. vydání) /2003/ *
 136. Paul Tillich: Odvaha být /2004/ *
 137. Philip Sheldrake: Spiritualita a historie /2003/ * 
 138. L. Karfíková, Z. Šír (eds.): Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci /2003/ 
 139. Jiří Hanuš (ed.): Ekumenické církevní dějepisectví. Dějiny, analýzy, perspektivy /2003/
 140. Pavel Barša: Politická teorie multikulturalismu (2. vydání) /2003/ *
 141. Søren Kierkegaard: Má literární činnost /2003/ 
 142. William James: Pragmatismus. Nové jméno pro staré způsoby myšlení /2003/ 
 143. Ernest Gellner: Nacionalismus /2003/ 
 144. P. Fiala, J. Hanuš, J. Vybíral (eds.): Katolická sociální nauka a současná věda /2004/
 145. John W. Burrow: Krize rozumu. Evropské myšlení v letech 1848–1914 /2004/
 146. Miroslav Mareš (ed.): Etnické a regionální strany v ČR po roce 1989 /2003/
 147. Radim Marada: Kultura protestu a politizace každodennosti /2003/
 148. Matthew Fox: Příchod kosmického Krista /2004/
 149. Jiří Hanuš: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. stoletíů /2005/
 150. Arno Anzenbacher: Křesťanská sociální etika. Úvod a principy /2004/ *
 151. Stanislav Balík, Petr Fiala, František Mikš (eds.): Perspektivy Evropské unie /2004/ 
 152. Jan Holzer: Politické strany Ruska. Hledání identity /2004/
 153. Pavel Barša, Ondřej Císař: Levice v postrevoluční době /2004/ *
 154. František X. Halas: Fenomén Vatikán (1. vydání) /2004/ *
 155. Peter Winch: Idea sociální vědy a její vztah k filozofii /2004/
 156. Jiří Hanuš: Tradice českého katolicismu ve 20. století /2005/ 
157. Marcel Gauchet: Odkouzlení světa. Dějiny náboženství jako věci veřejné /2004/ *
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 158. Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř (eds.): Člověk na Moravě 19. století /2004/ *
 159. Christophe Charle: Intelektuálové v Evropě 19. století /2004/
 160. Josef Petr Ondok: Muklovský Vatikán (1. vydání) /2005/ *
 161. Émile Durkheim: Společenská dělba práce /2004/ 
 162. Jana Nechutová (ed.): Druhý život antického mýtu /2004/
 163. John Maynard Keynes: Ekonomické důsledky míru /2004/ *
 164. Joseph A. Schumpeter: Kapitalismus, socialismus a demokracie /2004/ *
 165. Hynek Fajmon (ed.): Cesta České republiky do Evropské unie /2004/ 
 166. Petr Suchý: Reagan a říše zla /2004/
 167. Jiří Hanuš, Radomír Vlček (eds.): Interpretace Francouzské revoluce /2004/
 168. Hynek Fajmon (ed.): Sovětská okupace Československa a její oběti /2005/
 170. Lubomír Kopeček et al.: Etnické menšiny a česká politika /2004/ *
 171. Petr Fiala, Markéta Pitrová (eds.): Evropská referenda /2005/
 172. P. Fiala, J. Hanuš, Jan Vybíral (eds.): Autorita v abrahamských náboženstvích /2004/ 
 173. Ivana Noble: Po Božích stopách /2004/ *
 174. Karel Skalický: V zápase s posvátnem. Náboženství v religionistickém bádání /2005/ 
 175. Ernest Gellner: Jazyk a samota. Wittgenstein, Malinowski a habsburské dilema /2005/ 
 176. Marie Mikulová Thulstrupová: Kierkegaard a dějiny křesťanské zbožnosti /2005/
 177. Karl Barth: Boží božství a Boží lidství. Sedm kratších textů /2005/
 178. S. Balík, P. Pšeja (eds.): Democratic Institutions Building Process /2005/
179. Hans Küng: Po stopách světových náboženství /2006, dotisky: 2007, 2015/
 180. Lynn Abramsová: Zrození moderní ženy. Evropa 1789–1918 /2005/ * 
 181. Michal Plavec: Poslední rok války na Nymbursku /2005/ *
 182. Giovanni Sartori: Strany a stranické systémy. Schéma pro analýzu /2005/ 
 183. Ivana Ryčlová: Ruské dilema /2006/
 184. Václav Umlauf: Kierkegaard. Hermeneutická interpretace /2005/ 
 185. Fajmon, Hloušková (eds.): Konec soužití Čechů a Němců v Československu /2005/ 
 186. Karel Rechlík: Anděl na cestě /2005/
 187. Tomáš Katrňák: Třídní analýza a sociální mobilita /2005/ *
 188. Giovanni Reale: Kulturní a duchovní kořeny Evropy /2005/ *
 189. Pavel Pšeja: Stranický systém České republiky /2005/
 190. Jitka Bajgarová: Hudební spolky v Brně 1860–1918 /2005/
 191. J. Hanuš, J. Vybíral (eds.): Evropa a její duchovní tvář /2005/ 
 192. Marcel Gauchet: Dějinný úděl /2006/
 193. Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková: Monitoring evropské legislativy /2006/
 194. P. Fiala, M. Strmiska (eds.): Víceúrovňové vládnutí – teorie, přístupy, metody /2005/ *
 195. L. Muchová: Vyslovit nevyslovitelné. Didaktika uvádění do světa symbolů /2005/
 196. Lubomír Kopeček: Demokracie, diktatury a politické stranictví na Slovensku /2006/ *
 197. K. Skalický, R. Svoboda, F. Štěch (eds.): Čeští svědkové promýšlené víry /2005/
 198. Lubomír Kopeček (ed.): Trajectories of the Left /2005/
 199. Stanislav Balík a kol.: Občanská demokratická strana a česká politika /2006/ *
 200. J. Štefan: Karl Barth a ti druzí. Barth – Brunner – Tillich – Althaus – Iwand /2005/ 
 201. Peter Burke: Variety kulturních dějin /2006/ *
 202. Julian L. Simon: Největší bohatství /2006/ *
 203. P. Gallus, P. Macek (eds.): Evangelická teologie pod drobnohledem /2006/
 204. P. Gallus, P. Macek (eds.): Teologická věda a vědecká teologie /2006/
 205. Jaroslav Šebek: Mezi křížem a národem /2006/
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 206. W. J. Stankiewicz: Hledání politické filozofie. Ideologie na sklonku 20. století /2006/
 207. R. Chytilek, M. Mareš (eds.): Reprezentace zájmů menšin v EU /2006/ *
 208. Christian Morel: Nesmyslná rozhodnutí /2006/
 209. Jiří Hanuš (ed.): Vznik státu jako proces sekularizace /2006/ 
 210. Jitka Bednářová: Josef Florian a jeho francouzští autoři /2006/
 211. Fasora, Hanuš, Malíř (eds.): Občanské elity a obecní samospráva 1848–1948 /2006/ 
 212. Církve a náboženské společnosti v České republice a jejich právní postavení /2006/ *
 213. Jadwiga Staniszkis: Postkomunismus. Zrod hádanky /2006/
 214. Mona Ozoufová: Revoluční svátky 1789–1799 /2006/
 215. S. Balík, H. Fajmon, K. Hloušková (eds.): Dusivé objetí (1. vydání) /2006/
 216. Karl Polanyi: Velká transformace /2006/ *
 217. Jiří Hanuš, Pavel Marek (eds.): Osobnost v církvi a politice. /2006/ *
 218. Drago Jančar: Příčky z Jákobova žebříku /2006/
 219. Benedetto Croce: Historie jako myšlení a jako čin /2006/ *
 220. Niklas Luhmann: Sociální systémy. Nárys obecné teorie /2006/ *
 221. Z. R. Nešpor: Děkuji za bolest... Náboženské prvky v české folkové hudbě  

60.–80. let /2006/
 222. Josef Petr Ondok: Řeč o Bohu. Metody analytické filozofie v teologii /2006/
 223. Søren Kierkegaard: Evangelium utrpení /2006/ *
 224. S. Balík, P. Pšeja (eds.): Переход к демократии – чешский опыт /2006/ *
 225. Fasora, Hanuš, Malíř, Vykoupil (eds.): Člověk na Moravě  

v první polovině 20. století /2006/ *
 226. Josef Petr Ondok: Muklovský Vatikán (2. vydání) /2007/
 227. Carl Schmitt: Pojem politična /2007/ *
 228. Čaloud, Foltýn, Havlík, Matušková: Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006 /2006/ 
 229. Mark Juergensmeyer: Teror v mysli Boží. Globální vzestup náboženského násilí /2007/ 
 230. Stanislav Balík a kol.: Lokální politický pluralismus /2006/
 231. Radim Marada (ed.): Etnická různost a občanská jednota /2006/
 232. Martin Nodl: Dějepisectví mezi vědou a politikou /2007/ 
 233. Lubomír Kopeček: Politické strany na Slovensku 1989 až 2006 /2007/ 
 234. Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková: Monitoring evropské legislativy 2006 /2007/
 235. Petr Dvořák (ed.): Analogie ve filozofii a teologii /2007/
 236. Chytilek, Hloušek (eds.): Parliamentary Elections and Party Landscape  

in the Visegrád... /2007/
 237. Fasora, Hanuš, Malíř (eds.): Sekularizace českých zemí v letech 1848–1914 /2007/
 238. Anne-Marie Thiessová: Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století /2007/ 
 239. Lynn Huntová: Francouzská revoluce /2007/ 
 240. Ivana Pečinková (ed.): Euro versus koruna (1. vydání) /2007/ 
 241. Petr Gallus, Petr Macek: Teologie jako věda. Dvě perspektivy /2007/
 242. Daniel A. Helminiak: Co vlastně Bible říká o homosexualitě? /2007/ *
 243. Ulrich Beck: Co je to globalizace? Omyly a odpovědi /2007/ *
 244. Hugh McLeod: Náboženství a lidé západní Evropy (1789–1989) /2007/
 245. Petr Osolsobě: Kierkegaard o estetice divadla a dramatu /2007/ *
 246. T. Šmíd, V. Vaďura (eds.): Etnické konflikty v postkomunistickém prostoru /2007/ *
 247. Gilbert Keith Chesterton: Autobiografie (2. vydání) /2007/
 248. Stanislav Balík, Jan Holzer: Postkomunistické nedemokratické režimy /2007/ *
 249. Pavel Marek: Emil Dlouhý-Pokorný /2007/
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 250. S. Balík, . Hanuš: Katolická církev v Československu 1945–1989 (1. vyd.) /2007/ *
 251. Ladislav Chvátal, Vít Hušek, Jana Plátová (eds.): Miscellanea patristica /2007/
 252. Jaromír Blažejovský: Spiritualita ve filmu /2007/ *
 253. Pierre Manent: Proč existují národy. Úvahy o demokracii v Evropě /2007/ 
 254. Věra Stojarová: Současné bezpečnostní hrozby západního Balkánu /2007/ *
 255. Jakub Kyloušek, Michal Pink, Jakub Šedo: Volební mapa města Brna /2007/
 256. Csaba Szaló: Transnacionální migrace /2007/ *
 257. Jakub Šedo: Volební systémy postkomunistických zemí /2007/ *
 258. Ivana Pečinková (ed.): Euro versus koruna (2., rozšířené vydání) /2008/ *
 259. Martin Cajthaml, Petr Osolsobě (eds.): Care of the Soul, Quest for Virtue /2008/
 260. Jiří Hanuš, Jan Vybíral (eds.): Náboženství v globální občanské společnosti /2008/
 261. Petr Fiala: Laboratoř sekularizace /2008/
 262. Michael Kirwan: René Girard. Uvedení do díla /2008/
 263. L. Chvátal, V. Hušek (eds.): „Přirozenost“ ve filozofii minulosti a současnosti /2008/
 264. Stanislav Balík: Česká komunální politika v obcích s rozšířenou působností /2008/ * 
 265. Danilo Martuccelli: Sociologie modernity. Itinerář 20. století /2008/ 
 266. Edward Schillebeeckx: Lidé jako Boží příběh /2008/ 
 267. Fasora, Hanuš, Malíř (eds.): Člověk na Moravě 19. století (2. vydání) /2008/
 268. Antonín Procházka: V boji za ústavnost /2008/
 269. O. Krutílek, P. Kuchyňková, I. Frízlová: Monitoring evropské legislativy 2007 /2008/ 
 270. Jiří Hanuš, Radomír Vlček (eds.): Interpretace ruské revoluce 1917 /2008/
 271. Ctibor Nečas: Špalíček romských miniatur /2008/
 272. Pavel Marek (ed.): Teorie a praxe politického katolicismu 1870–2007 /2008/
 273. Emilio Gentile. Politická náboženství. Mezi demokracií a totalitou /2008/ * 
 274. J. Pernes: Krize komunistického režimu v Československu  

v 50. letech 20. století /2008/ *
 275. Petr Fiala a kol.: Český politický katolicismus 1848–2005 /2008/
 276. Samuel P. Huntington: Třetí vlna. Demokratizace na konci 20. století /2008/ 
 277. Čejka, Hanuš (eds.): Křesťané a socialismus. Čítanka textů: 1945–1989 / Díl 1. /2008/
 278. H. Fajmon, S. Balík, K. Hloušková (eds.): Dusivé objetí (2., rozšířené vydání) /2008/
 279. Ian Hazlett (ed.): Rané křesťanství. Počátky a vývoj církve do roku 600 /2009/ 
 280. Hynek Fajmon: Slovníček evropských levicových pojmů /2008/
 281. Hugh McLeod: Sekularizace v západní Evropě (1848–1914) /2008/
 282. Zdeněk Vašíček, Françoise Mayer: Minulost a současnost, paměť a dějiny /2008/
 283. Ondřej Beránek, Pavel Ťupek: Dvojí tvář islámské charity /2008/
 284. René Girard: O původu kultury. Hovory s P. Antonellem a J. Cezarem /2008/
 285. Martin Jabůrek (ed.): Jednota a mnohost /2008/
 286. Jan Lukavec: Fanatik, prorok, či klaun? G. K. Chesterton a jeho interpreti /2008/
 287. L. Petřík: Konzervativní revoluce Margaret Thatcherové a Ronalda Reagana /2008/
 288. Ondřej Císař: Politický aktivismus v České republice /2008/ 
 289. Станіслав Балік, Павел Пшея: Перехід до демократії – чеський досвід /2008/
 290. Zdeněk Demel: Pod dohledem církevních tajemníků /2008/ 
 291. P. Marek, V. Bureha: Pravoslavní v Československu v letech 1918–1953 /2008/ 
 292. Jan Zahradníček: Mezi nás prostřena noc... Dopisy z vězení ženě Marii /2008/
 293. Цисарж, Мікш, Навратіл, Врабликова: Зародження громадянського суспільства 

/2008/ *
 294. Stanislav Balík. Okresy na severu /2008/ 
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 295. Jiří Malíř a kol.: Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století /2008/
 296. J. Vybíral (ed.): Pastorální a etické výzvy v oblasti manželství, rodiny a sexuality /2008/
 297. Jiří Hanuš, Jan Vybíral (ed.): Příběhy povolání a obrácení v biblických textech /2009/ 
 298. M. Jakoubek, L. Budilová (eds.): Cikánské skupiny a jejich sociální organizace /2009/ 
 300. Petr Fiala, Markéta Pitrová: Evropská unie (2., doplněné vydání) /2009/ *
 301. Michel Foucault: Zrození biopolitiky /2009/ *
 303. Jadwiga Staniszkis: O moci a bezmoci /2009/
 304. Ryszard Legutko: Ošklivost demokracie a jiné eseje /2009/ *
 305. Andrzej Chwalba: Polsko 1989–2008 /2009/
 306. Krutílek, Kuchyňková, Frízlová: Monitoring evropské legislativy 2008–2009 /2009/
 307. O. Eibl, V. Havlík, J. Kyloušek, M. Pink: Krajské volby 2008 /2009/ 
 308. Robert Miles: Jane Austenová /2009/
 309. S. Vodičková: Uzavírám vás do svého srdce. Životopis Josefa kardinála Berana /2009/ *
 310. V. Hušek, P. Kitzler, J. Plátová: Antické křesťanství /2009/
 311. O. Hofírek, R. Klvaňová, M. Nekorjak (eds.): Boundaries in Motion /2009/
 312. Grace Davieová: Výjimečný případ Evropa /2009/
 313. Bohdan Chudoba: Vím, v koho jsem uvěřil /2009/
 314. Martin Malia: Lokomotivy dějin /2009/
 315. Udo Di Fabio: Kultura svobody /2009/
 316. Jiří Hanuš, Ivana Noble (eds.): Konverze a konvertité /2009/
 317. Aleš Filip, Norbert Schmidt (eds.): Dům Boží a brána nebe ve 20. století /2009/
 318. V. Stojarová, M. Hrabálek, P. Springerová: Security in the Andean Community  

of Nations /2009/
319. Čejka, Hanuš (eds.): Křesťané a socialismus. Čítanka textů: 1945–1989 / Díl 2. /2009/
 320. Jan Čep, Vladimír Peška: Milý Vladimíre... Milý Maestro... /2009/
 321. M. Strmiska, R. Chytilek, J. Šedo, O. Eibl: Volební komplexy zemí V4 /2009/ 
 322. Marek Babic: Od antiky k stredoveku /2009/ 
323. Mona Ozoufová: Co prozrazuje román /2010/
325. Jan Konzal: Duch a nevěsta. Z dějin církevního podzemí ve 2. polovině 20. století /2010/
326. Petr Kratochvíl: Původ a smysl národního zájmu /2010/
327. Søren Kierkegaard: Z deníků a Papírů /2010/
328. Dan Diner: Porozumět dvacátému století /2010/
329. Ondřej Beránek: Ignác Goldziher – vězeň z Budapešti /2010/
330. Maciej Ruczaj (ed.): Návrat člověka bez vlastností /2010/
331. Maciej Ruczaj, Maciej Szymanowski (eds.): Pravým okem /2010/
332. Jiří Hanuš, Jan Vybíral (eds.): Dawkins pod mikroskopem /2010/ 
333. Michel Winock: Victor Hugo v politické aréně /2010/
334. 100 let chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně v Brně-Husovicích /2010/ *
336. Petr Fiala: Politika, jaká nemá být /2010/
337. Hynek Fajmon: Margaret Thatcherová a její politika /2010/ 
338. Mačala, Marek, Hanuš (eds.): Církve 19. a 20. století ve slov. a čes. historiografii /2010/ *
339. M. Jabůrek, T. Nejeschleba (eds.): Proměny vědění od Augustina k dnešku /2010/
340. Miloš Havelka: Ideje – dějiny – společnost. Studie k historické sociologii vědění /2010/
341. Richard Harries, Henry Mayr-Harting (eds.): Dva tisíce let křesťanství /2010/
342. Andrzej Nowak: Impérium a ti druzí /2010/
343. Petr Fiala, Markéta Pitrová: Evropská unie (brožovaný dotisk 2. vydání) /2010/
344. Stanislav Balík a kol.: Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010 /2010/



32

345. Stanislav Balík, Jiří Hanuš a kol.: Primasové katolické církve /2010/
346. Pavel Hošek: Cesta ke kořenům /2010/
347. Jean Clair: Protivný deník /2010/
348. Jaroslav Vokoun: Naslouchat teoložkám /2010/
349. Kateřina Bauer: Znovuobjevení symbolu u Louise-Marie Chauveta /2010/
350. Marek Jakoubek: Vojvodovo. Etnologie krajanské obce v Bulharsku /2010/
351. J. Hroch, M. Konečná, L. Hlouch: Proměny hermeneutického myšlení /2010/
352. Věra Stojarová: Security perspectives on the Western Balkan countries /2010/
353. Lukáš Fasora: Dělník a měšťan /2010/
354. W. J. Stankiewicz: Politická šetření a šátrání (Political probings) /2011/
355. Václav Umlauf: Synopse dějinnosti a koncept historie /2010/
356. Balík, Císař, Fiala a kol.: Veřejné politiky v České republice v letech 1989–2009 /2010/
357. Miloš Doležal: Chtěl jsem být blanickým rytířem /2010/
358. Peter Spáč: Priama a zastupiteľská demokracia na Slovensku /2010/
359. Pavlína Springerová: Analýza vývoje a činnosti moravistických politických subjektů /2010/
360. Paul Williams: Neočekávaná cesta. O konverzi z buddhismu ke katolictví /2010/
 361. Tomáš Katrňák, Petr Fučík: Návrat k sociálnímu původu
 362. O. Krutílek, P. Kuchyňková, I. Frízlová: Monitoring evropské legislativy 2009–2010 /2011/
 363. Philippe Nemo: Co je Západ? /2011/ *
 364. Fasora, Hanuš, Nečasová, Malíř a kol.: Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století 

/2011/
 365. Roger Scruton: O potřebnosti národů /2011/
 366. Rémi Brague: O Bohu u křesťanů a o jednom nebo dvou dalších /2011/ 
 367.–368. T. Nejeschleba, V. Němec, M. Recinová a kol.: Pojetí člověka v dějinách a současnosti 

filozofie. Sv. I. Od antiky po renesanci /2011/; Sv. II Od Kanta po současnost /2011/
 369. Bratr John z Taizé: Cesta Páně. Novozákonní putování /2011/
 370. Ivana Noble, Jiří Hanuš a kol.: Křesťanství a romantismus /2011/
 371. Hugh Brogan: Alexis de Tocqueville /2011/
 372. Pavel Marek a kol.: Jan Šrámek a jeho doba /2011/ 
 373. Michel de Certeau: Psaní dějin /2011/
 374. Ivana Pečinková (ed.): Euro versus koruna. Kdy to praskne? /2011/ 
 375. L. Špičanová: Komparativní analýza konfliktů v Acehu a na Východním Timoru /2011/
 376. Гражданское общество: инструкция по применению /2011/ *
 377. Pavel Hošek: Židovská teologie křesťanství /2011/ *
 378. Aneta Pinková: Zaměstnavatelské a podnikatelské organizace v ČR /2011/
 379. František Mikš (ed.): Co zůstává (1. vydání) /2011/ *
 380. Václava Bakešová: Ticho a naděje /2011/
 381. Marek Jakoubek: Vojvodovo: kus česko-bulharské historie /2011/
 382. Otto Eibl: Politický prostor a témata v České republice v letech 2006–2008 /2011/
 383. Lenka J. Budilová: Dědická praxe, sňatkové strategie a pojmenovávání u bulharských 

Čechů v letech 1900–1950 /2011/
 384. Martin Klapetek: Muslimské organizace v Německu, Rakousku a Švýcarsku /2011/
 385. Ivana Pečinková (ed.): Euro versus koruna /2012/
 386. Roman Vido: Konec velkého vyprávění? Sekularizace v sociologické perspektivě /2011/
 387. Karel Floss: Hledání duše zítřka /2012/
 388. Balík, Hanuš a kol.: Letnice 20. století. Druhý vatikánský koncil a české země /2012/
 389. Krutílek, Kuchyňková, Frízlová: Monitoring evropské legislativy 2010–2011 /2012/



33

 390. Jiří Hanuš (ed.): Křesťané a socialismus 1945–1989 /2012/
 392. Jiří Malíř a kol.: Biografický slovník poslanců moravského zemského sněmu /2012/
 393. Jiří Hanuš (ed.): Eseje o povaze církevní historiografie /2012/ *
 394. M. Ruczaj (ed.): Jagellonské dědictví. Kapitoly z dějin středovýchodní Evropy /2012/ *
 395. Radek Tichý, Martin Vávra: Náboženství z jiného úhlu /2012/
 396. Petr Husák: Osobnost Dominika Pecky /2012/
 397. David Marsh: Euro. Boj o osud nové globální měny /2012/
 398. B. Constant: O dobyvačnosti a uzurpaci a jejich vztazích s evropskou civilizací /2012/
 399. Kevin T. Kelly: Rozvod a druhý sňatek /2012/
 400. Pavel Filipi: Křesťanstvo (4., aktualizované vydání) /2012/
 401. Eibl, Chytilek, Matušková a kol.: Teorie a metody politického marketingu /2012/ 
 402. Jiří Hanuš a kol.: Meze smířlivosti. Nad knihou Iana Burumy Vražda 

v Amsterodamu /2012/
 403. Petr Lozoviuk (ed.): Etnicita a nacionalismus v diskurzu 20. století /2012/ *
405. Aleš Dvořák: Pluhem a perem. Příběh rodu Prokůpků z Kutlíř u Kolína /2012/ 
 406. Pavel Floss: Meditace na rozhraní epoch /2012/
 407. Michal Pink a kol.: Volební mapy České a Slovenské republiky po roce 1993 /2012/
 408. M. Uhde: Objevy pozdního čtenáře /2012/
 409. Jiří Hanuš a kol.: Boží slovo a slovo lidské /2012/
 410. Noble, Bauer, Noble, Parushev: Cesty pravoslavné teologie ve 20. století na Západ /2012/
 411. Peter L. Berger: Dobrodružství náhodného sociologa /2012/
 412. Marek Jakoubek: Vojvodovo: historie, obyvatelstvo, migrace /2012/
 413. P. Marek, M. Lupčo: Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století /2012/ 
 414. Denisa Kasl Kollmannová: Zveřejněné soukromí /2012/
 415. I. Ryčlová: Mezi kladivem a kovadlinou. 20. století  

v osudech literárních osobností Ruska /2012/
 416. Václav Houžvička (ed.): Odsun Němců z Československa 65 let poté /2012/ *
 417. Miroslav Mareš: Paramilitarismus v České republice /2012/
 418. A. Filip, J. Baroš (eds.): Jezdili s ním andělé. In memoriam Stanislav Krátký /2012/
 419. Vlastimil Fiala a kol.: Politické strany Afriky, Asie a Latinské Ameriky /2012/ *
 420. Barbora Spalová: Bůh ví proč /2012/
 421. Jan Makovský, Tomáš Nejeschleba (eds.): Erasmovo dílo v minulosti a současnosti 

evropského myšlení /2012/
 422. John z Taizé: Poutník Bůh. Starozákonní putování /2013/
 423. Krutílek, Kuchyňková, Paličková: Monitoring evropské legislativy 2012 /2013/
 424. Stanislav Balík a kol.: Většinový systém pro sněmovní volby? /2013/
 425. O. Krutílek (ed.): Evropská unie Hospodářský prostor s politickou vizí (1. vyd.) /2013/ 
 426. Pierre Manent: Lidská obec /2013/
 427. Josef Smolík: Národní strana v kontextu krajní pravice: 2003–2012 /2013/
 428. Oldřich Čapka (ed.): Návraty k hodnotám aneb Za co jsme bojovali /2013/ *
 429. Hanuš, Vlček a kol.: Lenin. Kontinuita a/nebo diskontinuita ruských dějin? /2013/
 430. S. Balík, J. Hanuš: Katolická církev v Československu 1945–1989 (2. vydání) /2013/
 431. O. Krutílek (ed.): Evropská unie Hospodářský prostor s politickou vizí (2. vyd.) /2013/
 432. František X. Halas: Fenomén Vatikán (2., rozšířené vydání) /2013/
 434. Lukáš Linek: Kam se ztratili voliči? /2013/
 435. Stanislav Balík: Pozdvihni se duše z prachu. Příběh bludovské farnosti sv. Jiří /2013/ *
 436. Tomáš Váňa: Jazyk a totalitarismus /2013/ *
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 437. Peter Spáč: Tichý hlas voličov. Preferenčné hlasovanie v slovenských parlamentných 
voľbách /2013/

 438. Alain Besançon: Svoboda a pravda. Výběr esejů /2013/
 439. Martin Jabůrek: Eschatologický existencialismus Nikolaje Berďajeva /2013/
 440. Olga Nešporová: O smrti a pohřbívání /2013/
 441. František Mikš (ed.): Co zůstává. Malá antologie soudobé české poezie /2013/
 442. J. Hanuš, K. Rechlík, J. Vybíral (eds.): Sensorium Dei. /2013/
 443. Matthew Arnold: Kultura a anarchie. Kritický esej o politice a společnosti /2014/
 444. Jaroslav Vokoun: Dynamika křesťanské tradice /2013/
 445. Jakub Šedo (ed.): České prezidentské volby v roce 2013 /2013/
 446. Miroslav Mareš, Štěpán Výborný: Militantní demokracie ve střední Evropě /2013/
 447. Marek Jakoubek: Vojvodovo: identity, tradice a výzkum /2013/
 448. Hodulák, Krpec: Moc v mezinárodním měnovém systému. Evoluční přístup /2013/
 449. Martinovský, Šmíd a kol.: Přírodní zdroje a ozbrojené konflikty /2013/
 450. Hans Maier: Svět bez křesťanství – co by bylo jinak? /2014/
 451. Tomáš Nejeschleba a kol.: Pojetí svobody v dějinách a současnosti filosofie /2013/
 452. Alan Sked: Metternich a Rakousko /2014/
 453. Marie Macková: Mladší princ. Karl Gustav Wilhelm Hohenlohe-Langenburg /2014/
 454. Petr Váša: Tomatom /2014/
 455. Jiří Hanuš a kol.: Nostalgie v dějinách /2014/
 456. Mary L. Gautierová, Paul M. Perl, Stephen J. Fichter: Stejné povolání, rozdílní muži. 

Vývoj kněžství ve Spojených státech po druhém vatikánském koncilu /2014/
 457. Elijah Wald: Co je blues? /2014/
 458. Alain Finkielkraut: Co kdyby láska nikdy neskončila /2014/
 459. Ondřej Krutílek (ed.): Monitoring evropské legislativy 2013–2014 /2014/ *
 460. Jason Kalman: Jít Hospodinu po krku. Woody Allen, kniha Job a židovská teologie 

po holokaustu /2014/ *
 461. Philippe Nemo: Hudební cesta /2014/
 462. Josef Kraus: Íránský státní terorismus. Od Chomejního po Ahmadínežáda /2014/
 464. Pavel Maškarinec: Volební geografie Libereckého kraje 1992–2010 /2014/
 465. Klaus Schatz: Všeobecné koncily. Ohniska církevních dějin /2014/
 466. Martin Marty: Křesťanský svět. Celosvětové dějiny křesťanství /2014/ *
 467. Pavel Hošek: Cesta do Středu skutečnosti. Směřování k nebeskému cíli duchovní 

pouti v myšlení a díle C. S. Lewise /2014/
 468. Roman Míčka: Znovu jsme se ujali dědictví otců. Konzervativní politický katolicismus 

v USA na pozadí komparace Michaela Novaka a Patricka Buchanana /2014/
 469. Vojtěch Belling: Zrození suveréna. Pojem suverenity a jeho kritika v moderní 

politické a právní filosofii /2014/
 470. Tomáš Nejeschleba: Kapitoly z renesanční filosofie /2014/
 471. Eric Voegelin: Zkušenost a symbol. Texty z let 1960–1977 /2015/
 472. Libor Prudký: Rozvoj osobnosti vysokoškoláků jako součást kvality výuky /2014/
 473. Pavel Pospěch a kol.: Vynalézání venkova v ČR po roce 1989 /2014/
 474. Jiří Hanuš (ed.): Historická kniha mého srdce /2015/
 475. Petr Fiala: Občané, demokraté a straníci /2015/
 476. Daniel Drápala: Venkovský obchod Moravy a Slezska /2014/
 478. Jean-Paul Dubois: To nemyslíte vážně, pane Tanner /2014/
 480. Alain Besançon: Svatá Rus /2015/
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tel./fax: 545 213 862, e-mail: objednavky@cdk.cz, www.cdk.cz

Církevní dějiny 
Odborný historický časopis, věnovaný 
církevním dějinám v českých zemích i ve světě
 • Dějiny křesťanství v perspektivě 

současných historiografických metod
 • Kvalitní, zároveň však  čtivé články
 • Žánrová pestrost (studie, kratší články, 

eseje, dokumenty, rozhovory, studentské 
práce aj.)

 • Texty domácích i zahraničních autorů
 • Nezávislost a ekumenický charakter 

časopisu
Bonus: sleva 25 % na všechny knihy CDK

Ukázkové číslo vám zašleme zdarma. 
Vychází dvakrát ročně v rozsahu přibližně 130 stran, 
cena 139 Kč, roční předplatné 250 Kč (2 čísla), sponzorské předplatné 500 Kč.

Kontexty
časopis pro kulturu a společnost

Časopis navazuje na to 
nejlepší z oblasti filozofických, 
politicko-filozofických, 
společenských, kulturních 
a literárních textů časopisů 
Střední Evropa – brněnská 
verze, Proglas a Revue Politika. 

Vychází 6x ročně v rozsahu 
přibližně 100 stran. 

Cena jednotlivého čísla 100 Kč,  
roční předplatné 500 Kč,  
sponzorské 1 000 Kč.

Ukázkové číslo zdarma.
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