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NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM

Matûjãek, Zdenûk:
V˘bor z díla
Praha, Karolinum 2006, váz., 447 str.,
1. vydání, cena 370 Kã.
Publikace obsahuje nûkolik desítek ãlánkÛ a pfiedná‰ek z více neÏ padesátiletého profesního Ïivota
profesora ZdeÀka Matûjãka. V‰e je zároveÀ doplnûno Matûjãkov˘m uvádûjícím a vysvûtlujícím
komentáfiem o v˘znamovém kontextu témat, jimiÏ
se vybrané studie zab˘vají. Pfied ãtenáfiem se tak
otevírá autorÛv pouãen˘ pohled na v˘voj ãeské dûtské psychologie
v posledním pÛlstoletí. Kniha – poslední práce profesora Matûjãka – je
urãena v‰em, koho zajímají nejen souãasné poznatky oboru dûtská psychologie, ale i osudy dûtské psychiky v dne‰ní rodinû a spoleãnosti.
ISBN 80-246-1056-6
Gronsk˘, Ján:
Komentované dokumenty k ústavním
dûjinám âeskoslovenska 1914 – 1945 – I. díl
Praha, Karolinum 2005, váz., 586 str.,
1. vydání, cena 500 Kã.
Publikace je první ãástí ãtyfidílné fiady dokumentÛ,
které mají vztah k ãeskoslovensk˘m ústavním dûjinám. Obsahuje dokumenty z let 1914–1945.
Vnitfinû se ãlení do dvou kapitol. Vznik samostatného âeskoslovenska a tzv. první âeskoslovenská
republika (28. 10. 1918 – 29. 9. 1938) je pfiedmûtem ãásti první. âást
druhá – Doba nesvobody (30. 9. 1938 – 4. 5. 1945) – obsahuje dokumenty z tzv. druhé republiky, Protektorátu âech a Morava, období
prozatímního státního zfiízení v zahraniãí a Slovenského ‰tátu. Publikace
je urãena pfiedev‰ím právníkÛm, historikÛm a posluchaãÛm právnick˘ch
fakult.
ISBN 80-246-1027-2
Vágnerová, Marie:
V˘vojová psychologie I. Dûtství a dospívání
Praha, Karolinum 2005, váz., 468 str.,
1. vydání, cena 290 Kã.
Cílem publikace je vysvûtlit podstatu psychického
v˘voje ãlovûka od prenatálního období do ukonãení dospívání, tj. do dosaÏení dvacátého roku, jeho
zákonitosti a charakteristické znaky jednotliv˘ch
fází, ale i rizika, která z nûho vypl˘vají. âtenáfi se
nauãí rozli‰ovat, jaké projevy jsou v urãitém období
bûÏné a standardní, i kdyÏ se mohou ãasto zdát zvlá‰tní a nepochopitelné. Pfiedností knihy je, Ïe nepfiiná‰í pouze obvykl˘ popis toho, co dítû
v urãitém vûku dûlá, ale vysvûtluje celkovou dynamiku v˘voje. Publikace
je urãena zejména studentÛm tzv. pomáhajících profesí a pedagogiky, psychologÛm, pedagogÛm, speciálním ãi sociálním pracovníkÛm. Nové
vydání V˘vojové psychologie Marie Vágnerové obsahuje vûcn˘ a jmenn˘
rejstfiík a rozsáhl˘ seznam dal‰í odborné literatury. Knihu doplÀuje ilustrativní obrazová dokumentace.
ISBN 80-246-0956-8
Stehlíková, Eva:
Antické divadlo
Praha, Karolinum 2005, váz., 384 str.,
1. vydání, cena 380 Kã.
Encyklopedie antického divadla se skládá ze tfií
ãástí. První obsahuje soupis divadelních staveb
v oblasti nûkdej‰ího antického svûta vãetnû jejich
popisu. Souãástí hesel je i zobrazení dne‰ního stavu
antick˘ch divadel.V druhé, nejobsáhlej‰í ãásti textu
jsou abecednû fiazená hesla, vysvûtlující fakta t˘kající se antického divadla.V závûreãné ãásti je úpln˘ soupis dochovan˘ch
fieck˘ch a latinsk˘ch dramat. Jednotlivá hesla podávají vyãerpávající informace o obsahu a stavbû dramat, jejich provedení, ãeském pfiekladu
a ãesk˘ch inscenacích vãetnû inspirací. Bohatû doplnûno obrazovou pfiílohou.
ISBN 80-246-1105-8

Kabele, Jifií:
Z kapitalismu do socialismu a zpût
Praha, Karolinum 2005, broÏ., 584 str.,
1. vydání, cena 360 Kã.
Kniha pfiedního ãeského sociologa vzájemnû
porovnává socialistick˘ a kapitalistick˘ pfierod, jimiÏ
pro‰la ãeská spoleãnost v prÛbûhu dvacátého století. Na základû studovan˘ch spoleãensk˘ch zmûn
si pak autor klade sociologickou otázku „jak se
promûnliv˘ fiád spoleãnosti dostává do mimofiádna
a z nûho se znovu obnovuje“. Publikace tak volnû navazuje na autorovu
publikaci Pfierody – principy sociálního konstruování (Karolinum 1998).
ISBN 80-246-1127-9
HouÏviãka,Václav:
Návraty sudetské otázky
Praha, Karolinum 2005, broÏ., 548 str.,
1. vydání, cena 390 Kã.
Václav HouÏviãka popisuje v˘voj ãesko-nûmeck˘ch
národnostních sporÛ od poloviny 19. století, pfies
vznik Republiky ãeskoslovenské v roce 1918 aÏ po
poãátek 21. století. Pozornost vûnuje zejména tragickému konci vzájemného spoluÏití v letech
1938–1945 a následnému v˘voji odli‰né ãeské
a nûmecké reflexe dÛvodÛ odsunu NûmcÛ po roce 1945 z území âR
v druhé polovinû 20. století. Podrobn˘ v˘klad pozic ãesk˘ch, nûmeck˘ch
i sudetonûmeck˘ch konceptÛ je podán zevrubnû a ucelenû v mezinárodních a sociálnû-ekonomick˘ch souvislostech 20. století.
ISBN 80-246-1007-8
Klégr, Ale‰:
âesko-anglick˘ slovník spojení:
podstatné jméno a sloveso
Praha, Karolinum 2005, váz., 372 str.,
1. vydání, cena 450 Kã.
Pfiední ãesk˘ anglista a lexikolog Ale‰ Klégr v autorském kolektivu s Petrou Key a Norah Hromkovou
sestavil unikátní aktivní slovník urãen˘ pfiedev‰ím
pro aktivní práci s jazykem. Záhlaví hesel tvofií 1500
ãesk˘ch podstatn˘ch jmen, kter˘m odpovídá 1800
anglick˘ch ekvivalentÛ. Jednotlivá hesla obsahují
v prÛmûru 60 ãesk˘ch a 60 anglick˘ch sloves na podstatné jméno.
Celkem slovník obsahuje pfies 90 000 spojení v ãe‰tinû i v angliãtinû.
Slovník spojení je oboustrann˘: souãástí slovníku je rejstfiík anglick˘ch
ekvivalentÛ, kter˘ dovoluje vycházet pfii práci se slovníkem nejen z ãe‰tiny, ale také z angliãtiny. Kniha proto mÛÏe pomoci i anglicky mluvícímu
uÏivateli pfii psaní ãesk˘ch textÛ.
ISBN 80-246-1106-6
Kalina,Tomá‰ – VáÀa, Jifií:
Sinice, fiasy, houby, mechorosty a podobné
organismy v souãasné biologii
Praha, Karolinum 2005, váz., 608 str.,
1. vydání, cena 550 Kã.
Publikace pojednává o organismech, s jejichÏ existencí je spojena pfieváÏná ãást historie Ïivota na
Zemi a vznik prostfiedí, které Ïivot umoÏÀuje.
Vût‰ina z popsan˘ch druhÛ patfií mezi mikroorganismy, které se úãastní primární, sekundární
i terciární produkce organické hmoty. Setkáváme se
s nimi v mofii i v kontinentálních vodách, bojujeme s nimi jako s pÛvodci
chorob rostlin, hledáme mezi nimi inspiraci pro lékafiství, potravináfisk˘
prÛmysl a moderní biotechnologie.V samostatné kapitole autofii pojednávají o zelen˘ch fiasách a mechorostech jako v˘vojovém poãátku
rostlinné fií‰e. Z popisovan˘ch skupin jsou nejpoãetnûj‰í houby a organismy jim podobné, které vstupují do vztahÛ a interakcí s organismy
v‰ech znám˘ch fií‰í. Kniha je vybavena bohatou obrazovou dokumentací.
Je urãena pro studující pfiírodovûdeck˘ch fakult, lesnick˘ch a zemûdûlsk˘ch vysok˘ch ‰kol, stejnû tak jako pro dal‰í zájemce o tuto
problematiku.
ISBN 80-246-1036-1
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Promoce v roce 1711
Dva muÏi v ãele sálu jsou 1 – promotor, 2 – promovan˘ doktor.
Pod nimi sedí s Ïezly (13) pedelové fakult a rektora, pfied nimi je
v paruce notáfi univerzity. Po pravé stranû s ã. 5 superintendent
(zemûpansk˘ úfiedník stanoven˘ k dohledu nad univerzitou
panovníkem po tfiicetileté válce) a vedle nûj na vyv˘‰eném místû
(ã. 4) rektor.
(Foto: Archiv UK)
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Profesor anglické literatury David Lodge (nar. 1935), klasik univerzitního románu a expert na dílo Jane Austenové, ve své knize Hostující
profesofii pfiivedl na svût dvû fiktivní univerzity. Chudou a provinãní Papridge situoval do své rodné Británie a bohatou a prosperující
Euforitu do Kalifornie. O té pí‰e: Euforita se bezohledn˘m vykofiisÈováním svého bohatství vypracovala na jednu z nejv˘znamnûj‰ích
univerzit v Americe, protoÏe skoupila v‰echny prvotfiídní uãence, které mohla sehnat, a zajistila si jejich vûrnost velkorys˘m pfiidûlováním
laboratofií, knihoven, v˘zkumn˘ch fondÛ a… ãeho? To se dozvíte v tajence.
Tajenku zasílejte na adresu:
forum@cuni.cz do 8/5/2006. Jednoho
v˘herce odmûníme knihou z nakladatelství
Karolinum.
V tajence z ãísla 3/2005 jste se dozvûdûli,
Ïe humorista a univerzitní profesor
Stephen Leacock by na lazebnické fakultû
navrhoval v rámci praktické anatomie
vyuãovat tyto pfiedmûty:
SKALP A SKALPOVÁNÍ, U·I
A JEJICH AMPUTACE.
Vylosována byla a kniÏní dar po‰tou obdrÏí:
Vûra Pojmanová z Havlíãkova Brodu
Gratulujeme!
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