
Ediční plán FF UJEP na rok 2011 
 

Studia Historica 
 
Sudetská župa jako protiletecký kryt říše? Letecká válka a protiletecká ochrana v Říšské žup ě 
Sudety 1939-1945  
autor: Mgr. Martin Veselý, Ph.D. 
vydavatel: FF UJEP 
edice: Studia Historica 
zdroj financování: GAČR 
 
Ulrich Creuz  
Autor: doc. Michaela Hrubá 
Vydavatel: FF UJEP 
edice: Studia Historica 
zdroj financování: prostředky na institucionální výzkum 
 
Historie 2009  
Editor: dr. David Tomíček 
Vydavatel: FF UJEP 
edice: Studia Historica 
zdroj financování: prostředky na institucionální výzkum 
 

Studia Philosophica 
 
Problém idejí a zbožnosti v Platónov ě dialogu „Euthyfrón“  
autor: doc. Aleš Havlíček 
vydavatel: FF UJEP 
počet stran: 240 
edice: Studia Philosophica 
zdroj financování: prostředky na institucionální výzkum 
 

mimo edice FF UJEP 
 
Socha řská výzdoba kostela sv. Floriána v Krásném B řezně 
autoři: doc. Michaela Hrubá, doc. Michaela Ottová, prof. Jan Royt, Ing. Martin Frouz a kol.   
vydavatel: FF UJEP 
počet stran: 200 
edice: reprezentativní publikace 
zdroj financování: prostředky na institucionální výzkum 
 
Mikro- und Makrogeschichte. Eine Anwendung in der geisteswissenschaftlichen For schung/ 
Mikro- a makrohistorie. Praktické použití v humanit ních v ědách  
Editoři kol. monografie: doc. Michaela Hrubá, Mgr. Vilém Zábranský, doc. Dana Štefanová-Cerman 
vydavatel: FF UJEP, UNI Wien 
počet stran: 200 
zdroj financování: prostředky na institucionální výzkum, AKTION, ČNFB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



publikace vydávané ve spolupráci s externími naklad atelstvími 
 
Doma mezi dv ěma jazyky a kulturami. Čeští n ěmecky píšící auto ři a autorky po r. 1968  
autor: doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. 
vydavatel: HOST 
počet stran: 400 
zdroj financování: prostředky na institucionální výzkum 
 
Cílem publikace je představit v ucelené podobě nový fenomén současné literatury v německé 
jazykové oblasti, a sice autory a autorky českého původu, kteří v souvislosti s r. 1968 opustili 
Československo a zvolili si jako svůj literární jazyk jazyk německý. Dnes tvoří důležitou součást 
německy psané literatury, jak dokazují četná ocenění. Tato první monografická práce se věnuje 
otázce, jak se pozice mezi dvěma jazyky a kulturami promítá do  literární tvorby těchto autorů po 
stránce tematické, jazykové a formální. Zároveň jsou pojednány pojmy tzv. migrační a interkulturní 
literatury a s nimi související literární teorie, tvořící základ pro analýzy reprezentativně zvolených 
literárních děl.  
Součástí publikace jsou také dosud v českém jazyce nepublikované rozhovory s těmito autory a 
autorkami (Jiří Gruša, Jan Faktor, Ota Filip, Katja Fusek, Libuše Moníková, Pavel Kohout, Jaromír 
Konecny, Milena Oda, Milan Ráček, Michael Stavarič a Stanislav Struhar). 
 
 
Johannes Urzidil (1896-1970). „Pozanárodní“ spisova tel z Čech 
Editoři kolektivní monografie: Dr. phil. Mirek Němec, Dr. phil. Klaus Johann, prof. Dr. Steffen Höhne 
vydavatel: Böhlau Verlag Köln am Rhein, Weimar und Wien 
počet stran: 600 
zdroj financování: prostředky na institucionální výzkum 
 
Stand und perspektiven der Erschlie βung mittelalterlicher und Fruehneuzeitlicher Stadtb ücher    
Editoři kol. monografie: doc. Michaela Hrubá, Mgr. Vilém Zábranský, doc. Ludmila Sulitková, prof. 
Johhanek 
vydavatel:  Böhlau Verlag Köln am Rhein, Weimar und Wien ve spolupráci s UNI Münster a FF UJEP 
počet stran: 400 
zdroj financování: prostředky na institucionální výzkum 
 
Rasismus, antisemitismus, holocaust  
autor: prof. Miroslav Kryl a kol. 
vydavatel: Doplněk – Jan Šabata 
počet stran: 270 
požadovaný/schválený příspěvek: 60 000 
zdroj financování: prostředky na institucionální výzkum 
 
Dějiny českého politického myšlení II/1  
Dějiny českého politického myšlení II/2  
autor: doc. A. Havlíček a kol. 
vydavatel: OIKOYMENH + FF UJEP 
počet stran: 520 
požadovaný/schválený příspěvek: 68 000 
zdroj financování: prostředky na institucionální výzkum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



časopisy 
 
Monumentorum Custos 2011  
vydavatel: FF UJEP, NPU 
počet stran: 200  
zdroj financování: prostředky na institucionální výzkum 
 
 
Ústecký sborník historický 2011  
vydavatel: FF UJEP, Muzeum ÚnL 
počet stran: 200 
zdroj financování: prostředky na institucionální výzkum 
 

Studia Germanica 
 
Aussiger Beiträge 2011  – Klíčové kompetence – germanistika. Její profily a persp ektivy. 
editoři: Mgr. Hana Bergerová, Dr., Mgr. Marek Schmidt 
vydavatel: FF UJEP 
edice: Studia Germanica 
zdroj financování: prostředky na institucionální výzkum 
Cílem je umožnit přípravu a následné vydání dalšího čísla germanistického časopisu Aussiger 
Beiträge (5/2011), který se nachází na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik 
vydávaných v ČR. Obsahové zaměření časopisu (Schlüsselkompetenz Germanistik. Profile und 
Perspektiven einer Disziplin im Wandel) reflektuje mj. 20. výročí založení KGER FF UJEP, kterou je 
časopis vydáván, a proto zastřešuje netradičně široké tematické spektrum příspěvků: 
1. Změna postavení germanistiky v systému humanitních věd a vysokoškolského vzdělávání na 
pozadí jazykové politiky České republiky a Evropské unie. 
2. Aktuální trendy badání germanistické jazykovědy. 
3. Aktuální trendy bádání literární vědy a literární historie. 
4. Metodika vysokoškolského vzdělávání v oboru germanistická jazykověda. 
Součástí recenzovaného časopisu budou i recenze nově vydaných titulů odborné literatury k výše 
uvedeným tématům, jakož i zprávy z germanistických konferencí.   


