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NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM

Wittlich, Petr, Mal˘, Jan:
Secesní Prahou
Praha, Karolinum 2005, broÏ., 136 str.,
1. vydání, cena 290 Kã.
Kulturnû-historick˘ prÛvodce od pfiedního evropského znalce secese provází náv‰tûvníka Prahy
jejími secesními památkami. Pfiedstavena je zejména
praÏská secesní architektura (napfi. Obecní dÛm
a Wilsonovo nádraÏí) a monumentální sochafiství (napfi. dílo F. Bílka,
L. ·alouna a S. Suchardy). Publikace obsahuje více neÏ 100 barevn˘ch
vyobrazení.
ISBN 80-246-0847-2
Kuãera, Martin:
Rakousk˘ obãan Josef Pekafi
Praha, Karolinum 2005, broÏ., 478 str.,
1. vydání, cena 390 Kã.
Martin Kuãera rekonstruuje v˘voj názorÛ a postojÛ
Josefa Pekafie v prÛbûhu let 1914–1918, tj. v dobû,
která vyvrcholila vznikem samostatného âeskoslovenska. Kniha pfiedstavuje Josefa Pekafie nejen jako
vynikajícího historika, ale i jako vefiejnû ãinnou
osobnost. Na detailní anal˘ze Pekafiova proÏitku Velké války pak ukazuje,
jak˘mi zmûnami procházela ãást ãeské spoleãnosti na cestû od prorakouského aktivismu k pfiijetí samostatného ãeskoslovenského státu.
Pfiílohu knihy tvofií vybrané dobové dokumenty.
ISBN 80-246-0988-6
Bohatcová, Mirjam:
Obecné dobré podle Melantricha
a VeleslavínÛ
Praha, Karolinum 2005, broÏ., 594 str.,
1. vydání, cena 480 Kã.
Monografie o dûjinách knihtisku a ãeské knihy
v 16.–17. století. Charakterizuje majitele tiskáren,
jejich rodinné vazby, pracovní kontakty doma
i v zahraniãní. Rozebírá vliv jejich ideového zamûfiení na produkci tiskáren. Pfiedmûtem autorãina zájmu jsou díla
odborná, náboÏenská, mravouãná, vãetnû aktuální publicistiky a pfiedchÛdcÛ na‰ich novin. âást práce je urãena pro znalce star˘ch tiskÛ –
poprvé je zde zvefiejnûn soupis tiskÛ melantri‰sk˘ch a veleslavínsk˘ch.
Pfiipojen je seznam dedikací, v ãeském, nûmeckém a latinském jazyce,
jimiÏ byla díla dle dobového úzu uvedena. Autorka knihou zavr‰uje svou
celoÏivotní práci a zúroãuje poznatky, které získala jako vûdecká pracovnice v oddûlení rukopisÛ a star˘ch tiskÛ Knihovny Národního muzea
a Kabinetu filologické dokumentace âeskoslovenské akademie vûd.
ISBN 80-246-0524-4
Horãiãka,Václav:
Rakousko-uherská politika vÛãi sovûtskému
Rusku v letech 1917–1918
Praha, Karolinum 2005, broÏ., 256 str.,
1. vydání, cena 270 Kã.
Autor si klade ze cíl analyzovat politiku Rakouska-Uherska vÛãi bol‰evickému Rusku.V prvé fiadû se
vûnuje rozboru mírov˘ch jednání mezi centrálními
mocnostmi a Ruskem, k nimÏ do‰lo na pfielomu let
1917–1918 a která vyvrcholila podpisem mírové smlouvy v bfieznu 1918.
Horãiãka popisuje události, jeÏ po fiíjnové revoluci v Rusku vedly k zahájení mírov˘ch jednání. Detailnû analyzuje odli‰né postoje
Rakouska-Uherska, Ruska a Nûmecka k tûmto jednáním, vzájemné diplomatické i vojenské konflikty a koneãnou podobu mírové smlouvy, vãetnû
následné rakousko-uherské v˘chodní politiky.
ISBN 80-246-0897-9

Miklo‰ík, Franti‰ek:
Teorie fiízení v kartografii a geoinformatice
Praha, Karolinum 2005, broÏ., 264 str.,
1. vydání, cena 280 Kã.
Objasnûní otázek zafiazen˘ch do obsahu knihy by
mûlo pfiispût ke zv˘‰ení kvality a efektivnosti práce
v kartografii a geoinformatice. ZároveÀ pomÛÏe
pfiekonat ãetné pfiekáÏky na cestû zapojování této
ãinnosti do systému fiízení ve‰ker˘ch územnû orientovan˘ch lidsk˘ch aktivit. V samostatn˘ch
kapitolách se autor postupnû vûnuje specifick˘m vlastnostem kartografického procesu, zásadám a rÛzn˘m moÏnostem fiízení práce
a hodnocení kvality a efektivnosti práce v kartografii a geoinformatice.
ISBN 80-246-0870-7
Adamoviãová, Ana:
Nebojte se ãe‰tiny
Praha, Karolinum 2005, broÏ., 286 str.,
1. vydání, cena 270 Kã.
Cílem konverzaãnû-gramatické pfiíruãky Nebojte
se ãe‰tiny je seznámit zahraniãní studenty se ‰irok˘m repertoárem bûÏnû mluven˘ch jazykov˘ch
prostfiedkÛ a typick˘ch reakcí v obvykl˘ch Ïivotních situacích. Je urãena pro konverzaãní kurzy
stfiednû pokroãil˘ch studentÛ, ale je moÏno ji pouÏívat i v bûÏn˘ch kurzech ãe‰tiny. Jednotlivé lekce obsahují úvodní tematicky zamûfien˘ text,
konverzaãní materiál, gramatickou ãást s cviãeními a konverzaãní cviãení.
V závûru je pfiipojen i klíã ke cviãením. Texty i konverzaãní materiál
vycházejí ze souãasného mluveného jazyka na území âeské republiky.
ISBN 80-246-1059-0
Kuãera, Milo‰ a kol.:
Psychick˘ v˘voj dítûte od 1. do 5. tfiídy
Praha, Karolinum 2005, broÏ., 556 str.,
1. vydání, cena 390 Kã.
Kniha je urãena zájemcÛm z fiad psychologÛ, pedagogÛ a rodiãÛ. Pfiiná‰í fiadu údajÛ o chování dûtí ve
‰kolním a ãásteãnû i mimo‰kolním prostfiedí na
prvním stupni základní ‰koly. Autofii zkoumají
vybrané v˘vojové rysy chování ÏákÛ a zachytili
jejich promûny jednak v rámci roãníkÛ, jednak samostatnû, jako etapy
v˘voje jednotliv˘ch témat (tzv. gradienty).Tomu odpovídá i ãlenûní knihy
na dvû ucelené ãásti – Rysy chování a Gradienty. Z probíran˘ch témat
uveìme napfi. psaní textÛ, grafiku a ãtenáfiství, ãtení, pravopis, osvojení
pfiedstav prostoru a ãasu, hru, zábavu a voln˘ ãas, vytváfiení skupin mezi
vrstevníky, starost o zevnûj‰ek.V˘hodou publikace je mnoÏství autentického materiálu, získaného pozorováním ve ‰kolních tfiídách bûhem
vyuãování, kter˘ je utfiídûn a opatfien komentáfiem. To umoÏÀuje praktické vyuÏití publikace jako srovnávací pfiíruãky.
ISBN 80-246-0924-X
Kommová, Jaroslava a kol:
Chemick˘ slovník nûmecko-ãesk˘
Praha, Karolinum 2005, broÏ., 180 str.,
1. vydání, cena 260 Kã.
Slovník obsahuje základní chemickou terminologii
v rozsahu, kter˘ odpovídá stfiedo‰kolskému uãivu.
Je urãen pro práci s nûmeck˘mi odborn˘mi texty
a pro uÏivatele, ktefií se pfii své komunikaci setkávají s odbornou terminologií. V‰echny pfiíkladové
vûty pocházejí z autentick˘ch pramenÛ.
ISBN 80-246-1032-9
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Profesor ekonomie a politologie na McGillovû univerzitû v Montrealu a spisovatel Stephen Leacock (1869–1944) ve své humoristické
povídce MuÏi, ktefií mû holili pí‰e, Ïe holení je vûda a hlavním úãelem holiãského povolání je v˘chova zákazníka. Navrhuje proto zfiídit
lazebnické fakulty s pfiedná‰kami rozdûlen˘mi do oborÛ: 1. Fyziologie (Vlasov˘ porost a jeho niãení; PÛvod a rÛst chlupÛ; M˘dlo a jeho
vztah k zrakovému ãidlu), 2. Chemie (napfi. kurz o pitralonu a jeho domácké pfiípravû ze ‰ípkového vína) a 3. Praktická anatomie (viz tajenka).
Tajenku zasílejte na adresu:
forum@cuni.cz do 15. 11. 2005. Jednoho
v˘herce odmûníme knihou z produkce
nakladatelství Karolinum.
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Tajenka z ãísla 2/2005 zní: Infelix, nulli
cuius sapientia prodest = Ne‰Èastn˘
je ten, jehoÏ moudrost nikomu
neprospûje.
Vylosován byl a kniÏní dar po‰tou obdrÏí:
pan Igor Janovsk˘ z Prahy 6.
Gratulujeme!

Oprava – Autorem textu a rozhovoru na str. 68–71 ve FORU 2/2005 je PaedDr. Jeron˘m Hájek, zástupce vedoucího Katedry tûlesné
v˘chovy PedF UK. Omlouváme se za neuvedení jména.
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