
Ediční plán FF UJEP na rok 2008 
 
Ediční komise FF UJEP  na svém jednání dne 19. 12. 2007 stanovila ediční plán na rok 2008. 
 
 
1. AUP  FP – Studia Historica 
 
Martin Veselý   
Sudetská župa jako protiletecký kryt říše? Letecká válka a protiletecká ochrana 
v severozápadních Čechách 1939 – 1945  
Tématem práce je otázka připravenosti tehdejší severozápadní části ústeckého vládního kraje, 
která byla potencionálně nejohroženější oblastí sudetské župy, na leteckou válku.V  
souvislosti s tím se zabývá výstavbou, funkcí a strukturou protiletecké ochrany v nacistickém 
Německu a jejím zaváděním a činností ve sledované oblasti v letech 1939-1945. Přibližuje 
jednotlivé součásti systému protiletecké ochrany včetně výstavby protileteckých krytů nebo 
zapojení obyvatel a postoje k ní. Současně v kontextu událostí letecké války nastiňuje její vliv 
a dopad na sledovanou oblast, potažmo sudetskou župu v letech 1943-1945. 
Vědecký redaktor: Mgr. Jaroslav Rokoský, Ph.D., recenzenti: Prof. Dr. Jan Kuklík, CSc., 
Prof. Dr. Robert Kvaček, CSc. 
 
Josef Märc, Anna Šerberová 
Možnosti a meze mezioborových vztahů ve výuce dějepisu 
(vydání závisí na finančních zdrojích)  
Jedná se o sborník ze semináře konaného ve dnech 22. a 23. listopadu 2007 v prostorách FF 
UJEP. Tento seminář se uskutečnil již počtvrté – setkávají se na něm teoretici didaktiky, 
učitelé na vysokých, středních i základních školách a také studenti naší univerzity. Všechny 
spojuje zájem o výuku  historie. Letošní seminář byl věnovaný mezioborovým vztahům ve 
výuce dějepisu, což je téma vzhledem k současné školské reformě velmi aktuální. Jednotlivé 
příspěvky jsou zaměřeny na možnosti propojení školního dějepisu a zeměpisu, společenských 
věd, hudební, dramatické i mediální výchovy. Své místo našla témata propojení na nejnovější 
komunikační technologie i na subjekty z mimopedagogického prostředí  - svými příspěvky 
přispěli zástupci nakladatelství Fraus a občanského sdružení Člověk v tísni. Mezi 
přednášejícími a sborníkovými příspěvky se objevují i zvučná – Eva Semotanová, Zdeněk 
Beneš, Jan Jirák, Evžen Neústupný, Jan Royt, Viliam Kratochvíl a další. Mezi účastníky 
semináře vyvolaly značnou odezvu také referáty kolegů z praxe. Sborník celkem zahrne 22 
příspěvků včetně resumé, jednotlivé články doprovodí obrazový materiál.  
Vědecký redaktor: Prof. Dr. Jan Kuklík, CSc., recenzenti: PhDr. Denisa Labischová, Prof. Dr. 
J. Alberti 
 
 
2. AUP FP – Studia Slavogermanica 
 
Kristina Kaiserová, Jiří Rak 
Nacionalizace společnosti v českých zemích 1848 – 1914 
(s fin. příspěvkem rektorátu + financování z jiných zdrojů) 
Zamýšlená publikace je výstupem projektu GAČR. Chce zmapovat a analyzovat proces 
nacionalizace společnosti pro období 1848-1914. Opírá se o řadu dílčích původních výzkumů 
i široké využití dosud publikované literatury. Výsledkem je prezentace komparativního 
pohledu dokumentující shody i rozdíly na obou stranách při akcentování dlouhodobých prvků 
nacionalismu, ale také jeho každodenní flexibility, schopnosti se vždy znovu definovat a 



naplňovat novým obsahem. Dalším horizontem pak je srovnání nacionalizace společnosti 
v Čechách s obdobným procesem v dalších zemích – v Uhrách či Polsku.  
Vědecký redaktor: Mgr. Martin Veselý, Ph.D., recenzenti: PhDr. Zdeněk Bezecný, Ph.D., 
Prof. Dr. Jiří Malíř, CSc. 
 
 
 
3. AUP FP – Studia Germanica 
 
Renata Cornejo, Ekkehard Haring 
Aussiger Beiträge 2/2008 
Druhé  číslo odborného germanistického časopisu vydávaného katedrou germanistiky FF 
UJEP v Ústí nad Labem. Obsahuje  příspěvky členů katedry germanistiky i zahraničních 
germanistů z oblasti germanistické literární vědy, kulturní historie česko-německém kontextu, 
germanistické jazykovědy a didaktiky němčiny. 
Stálá redakční rada: Prof. Dr. Andrea Bartl (Bamberg), Dr. Hana Bergerová, Dr. Renata 
Cornejo, DDr. Ekkehard W. Haring (Wien), Dr. Klaus Johann (Münster), Prof. PhDr. Marie 
Maroušková, CSc., Mgr. Marek Schmidt, Prof. Dr. Georg Schuppener (Leipzig) 
 
 
 
4. AUP FP – Studia Politologica 
 
Daniel Kroupa, Vlasta Christovová 
Současné teorie moci 
Sborník je věnován současné problematice moci z různých aspektů. Stati předkládají autoři: 
Doc. R. Kučera: Teorie dělby moci v dnešních podmínkách 
Dr, R, Joch: Postoj Západu k moci 
Prof. M. Novák: Politická a ekonomická moc podle R. Arona 
Prof. J. Trojan: Moc v teologické perspektivě 
Dr. I. Miller: Moc a právo 
Dr. V. Christovová: Záhada moci jinak (Foucaultova analýza mocenských vztahů) 
Mgr. D. Kroupa: Moc a ideologie 
Dr. A. Havlíček: Moc a násilí 
Dr. J. Moural: Searlovská teorie moci 
Téma statí je naznačeno již v názvech. Sborník jako takový je průřezem relevantních oblastí 
zkoumání moci a tvoří významný příspěvek k současné české politické filozofii. 
Vědecký redaktor: doc. PhDr. Jiří Kocián, CSc., recenzenti: Jakub Jirsa, PhD., doc. PhDr. Ján 
Pavlík 
 
 
 
5. AUP FP – Studia Philosophica  
 
Veronika Konrádová 
Zpracování kosmogonického motivu v Hésiodově Theogonii   
( vyjde v rámci edičního Plánu UJEP) 
Cílem práce je sledování kosmogonického motivu v řecké tradici, konkrétně jeho 
systematické zpracování v Hésiodově Theogonii. Theogonie je vybrána jako primární zdroj 
k dokumentaci dané problematiky jakožto nejobsažnější a nejucelenější kompozici 



z dochovaných materiálů archaické doby. Práce vychází z disertační práce, obhájené na 
Ústavu filozofie a religionistiky Filozofické fakulty UK v roce 2006. 
Vědecký redaktor: Ing. Aleš Havlíček, Ph. D., recenzenti: Mgr. Sylva Fišerová Ph.D., doc. 
Zdeněk Kratochvíl, DrSc. 
 
Martin Nitsche 
Bytnost člověka v Heideggerových Příspěvcích k filosofii 
(vydání závisí na fin. zdrojích) 
Studie Bytnost člověka v Heideggerových Příspěvcích k filozofii sleduje dvojí odborný 
záměr. V první řadě usiluje o to, co deklaruje svým názvem: analyzovat pojetí lidství 
v klíčovém díle Heideggerovy textové pozůstalosti, v Příspěvcích k filosofii. Druhým 
záměrem je pokusit se o využití analýz problematiky bytnosti člověka k interpretaci myšlení 
Příspěvků jako takových. 
Práce má tři přípravné oddíly. V prvním je analyzována Geudeggerova kritika antropologie a 
interpretována jako poukaz na antropomorfii vztahových struktur světa. Možnost tematizace 
vztahových struktur se metodologicky opírá o fenomenologii. Tomu se věnuje druhý oddíl, 
který vykládá Heideggerův důraz na pojmy „střed“ (die Mitte) a „(to) mezi“ (das Zwischen) 
jako jednu z podob fenomenologické práce s intencionalitou. Třetí oddíl analyzuje 
Heideggerův fundamentálně-ontologický přístup k intencionalitě vztahu bytí a člověka 
v pojmu pobytu z Bytí a času a reinterpretační  využití tohoto přístupu v okruhu Příspěvků. 
Hlavní část práce má dva oddíly. Čtvrtý (v celkovém pořadí) interpretuje pojem „byti-tu“ (das 
Da-sein) z příspěvků jako označení pro středově strukturované vztahové pole vztahu bytí a 
člověka. Provádí analýzu základních dynamismů, pomocí kterých Heidegger toto pole 
popisuje (odepření, protikyv, obrat). Pátý oddíl představuje Heideggerův výklad bytnosti 
člověka jako zakladatele a strážce na základě excentrizace lidského postavení ve vztahovém 
poli (die Inständigkeit im Da-sein). Excentrizace středových struktur (textově doložená 
z přednášek o Hölderlinovi) je pochopena jako krok, který zabraňuje jejich antropocentrizaci. 
Práce byla jako disertační obhájena v roce 2007 na FF UK  Praze.  
Vědecký redaktor: Doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc., PhDr. Martin Šimsa Ph.D., ing. 
Mgr. Prokop Sousedík, Ph.D., recenzenti:  Prof. PhDr. Pavel Kouba, prom. chem. Jiří 
Michálek, CSc., prom. fil. Karel Novotný, M.A.m Ph.D., Mgr. Aleš Novák, Ph.D. 
 
 
 
Náhradní tituly v řadě Studia Philosophica: 
 
Hynek Tippelt: Vztah ideje a afektu u Spinozy. Inkrementálně holistická interpretace 
Studie se zabývá Spinozovou teorií mysli s důrazem na dva motivy: konstitutivní vztah ideje 
k afektu a tzv. moc rozumu nad afekty. Závěry interpretace těchto motivů jsou využity 
k prozkoumání možnosti aplikace Spinozovy filosofie jako filosofického základu některých 
aspektů.  
Vědecký redaktor: Mgr. Jiří Hoblík, Th.D. , recenzenti: Mgr. Petr Bláha, Ph.D., doc. PhDr. 
Martin Hemelík, CSc. 
 
Petr Bláha: Odpor k lenosti a její přátelé (Filozofický průvodce nástrahami lenosti) 
 Konfrontací rozličných chronologicky na sebe navazujících zpřístupňování obsahu pojmu 
lenosti se publikace snaží zachytit argumentační odůvodnění toho, proč lze současnost nazvat 
věkem kontraproduktivity. Zaměřuje se především na stoické pojetí, na křesťanské 
ztotožňování lenosti se smrtelným hříchem. Ve svém zkoumání nabízí určité porozumění 



renesančním a reformačním zvratům, jakož i následnému vývoji chápání lenosti 
v novověkých kontrastech.  
Vědecký redaktor: Mgr. Jiří Hoblík, Th.D. , recenzenti: Mgr. Marek Hrubec, Ph. D., Mgr. 
Hynek Tippelt 
 


