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Po první světové válce se ve středoevropském prostoru masivně rozšířily myšlenkové 
směry korporativismu požadující nahrazení liberálně-kapitalistického hospodářského 
systému profesně-stavovským řádem, který měl být založen na „přirozeném“ členění 
hospodářského sektoru do samosprávných korporací – stavů. Ty měly převzít 
podstatnou část funkcí dosud příslušejících státu a současně řídit ekonomické vztahy 
po vzoru předmoderního cechovního systému. Mezi mnoha meziválečnými teoriemi 
korporativismu dominovala ideologie tzv. univerzalismu rakouského národohospodáře 
a sociologa Othmara Spanna, která si získala řadu příznivců v prostředí 
radikálněkonzervativních a katolických kruhů po celé střední Evropě, zejména 
v německy hovořícím prostředí. Právě podrobnějšímu zkoumání Spannovy nauky 
a jejímu zasazení do kontextu konzervativních a korporativistických směrů 
meziválečné epochy je zasvěcena tato kniha. Kromě kritické analýzy univerzalismu se 
v ní čtenáři seznámí rovněž se vztahem nacionálně-socialistické ideologie 

a nacistického režimu k univerzalismu a k ideám stavovské přestavby hospodářství a státu a v krátkém 
exkurzu také s pronikáním univerzalistických myšlenek do sudetoněmeckého radikálněkonzervativního milieu 
v meziválečné době. 
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Jen málo pojmů politické a právní teorie je v odborné literatuře i každodenní politické 
debatě tak nadužívaných a zneužívaných jako pojem suverenity. V souvislosti 
s nadnárodní integrací a erozí moderní státnosti se hovoří o oslabování, sdílení, 
přenášení či dokonce úplném konci suverenity. Pro jedny je suverenita cílem o sobě, 
který je třeba hájit za každou cenu, pro jiné je naopak synonymem nacionalismu či 
absolutní moci státu. Velmi často mají přitom různí autoři pod pojmem suverenity na 
mysli zcela různé fenomény. Stejné zmatení se týká rovněž subjektu, jehož má být 
suverenita predikátem. Pro někoho je jím lid, pro jiného stát, individuální nositel moci, 
jednotlivec či nadnárodní společenství. Z pojmu suverenity se tak čím dál více stává 
zbraň v intelektuálních i politických sporech, jež jako by ztrácela jakýkoli analytický 
význam. Vojtěch Belling se s inflací pojmu suverenity vyrovnává tím, že podrobně 
rozebírá jeho interpretace u klíčových představitelů moderního právního a politického 
myšlení. Na základě této analýzy a vymezení moderního pojmu suverenity coby 

specifického způsobu sociální legitimizace vůči alternativním konceptům politické legitimity se následně 
pokouší nalézt místo pro udržení relevance tohoto pojmu v současné době. Odpovědí na otázku, nakolik je 
pojem suverenity schopen být nástrojem konstituování sociální reality, resp. 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. 
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Kniha zkoumá volební chování v Libereckém kraji v letech 1992 až 2010 s využitím 
metod explorační prostorové analýzy dat (exploratory spatial data analysis, ESDA), 
které se snaží řešit problémy spojené se statistickou analýzou prostorových dat. 
Využití klasických statistických metod čelí při analýze voličského chování výraznému 
metodologickému problému. Charakteristickými rysy prostorových dat jsou prostorová 
závislost (prostorová autokorelace) a prostorová heterogenita (prostorová 
nestacionarita), mající za následek nemožnost aplikace standardních statistických 
a ekonometrických metod. Proto jsou použity Moranovo I kritérium popisující globální 
míru prostorového shlukování (prostorové autokorelace) analyzovaných jevů, lokální 
indikátory prostorové asociace znázorňující v mapové podobě oblasti s rozdílným 
charakterem prostorové autokorelace a geograficky vážená regrese hledající 
souvislosti mezi volební podporou politických stran a základními charakteristikami 
obcí a jejich populací. Tyto metody jsou přitom poměrné nové a v českém prostředí 

dosud nepříliš využívané. Voličská podpora politických stran je vysvětlována pomocí kombinace kompozitního 
a kontextuálního přístupu, které jsou ve volební geografii užívány k vysvětlení prostorové variability volebních 
výsledků a změn voličského chování. 
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Kniha se zabývá dějinami státu od založení v roce 1949, přes sjednocení Německa 
v roce 1990 až do současnosti. Popisuje jak politický systém a ekonomiku země, tak 
vývoj společnost a kultury. Zvláštní pozornost věnuje problematice znovusjednocení 
Německa a vývoje na území bývalého východního Německa (NDR) a vztahům 
s Československem, resp. Českou republikou. 
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Při bližším politologickém pohledu se ukazuje, že se v politické oblasti stále znovu 
objevují a střídají stejné typy politických režimů, i když v nových podobách. Místo 
nových demokracií liberálního typu se po pádu železné opony objevily nové varianty 
tyranie, oligarchie, principátu a někdy dokonce despocie. Abychom těmto variantám 
porozuměli, je třeba se vrátit nazpět do historie Evropy, ale i Blízkého východu a 
prozkoumat trochu blíže, jak všechny tyto typy politických režimů vznikly a jak se 
vyvíjely, až po moderní liberální demokracii v podobě založené na principu 
demokratické reprezentace. 
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Kniha seznámí čtenáře s vývojem největší spolkové země Německa od formování 
Bavorů a raného středověku, kdy území patřilo nejprve do franské a poté 
východofranské říše, přes vznik vlastního vévodství a jeho vztahy s panovníky 
římskoněmecké říše, s rolí za reformace i třicetileté války, se začleněním do 
sjednoceného Německa a proslulým Kulturkampfem. Jedná se o první souhrnné 
zpracování dějin této země v naší literatuře, a to včetně vzájemných vztahů, někdy 
přátelských, jindy naopak. 
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In der alttestamentlichen Forschung wird schon seit Langem die Frage nach den 
Kriterien für die Unterscheidung zwischen der so genannten wahren und falschen 
Prophetie gestellt. Die bisherige Diskussion hat zwar mehrfach die Eindeutigkeit einer 
solchen Klassifizierung sowie der ihr zugrunde liegenden Beurteilungskriterien 
problematisiert, nie allerdings ganz konsequent. 
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Monografie se po vymezení pojmu rasismu a antisemitismu a přiblížení jejich 
historického i teoretického pozadí věnuje pronásledování židovských obyvatel v době 
druhé světové války. V doplňujících kapitolách popisuje romský holocaust, úlohu 
Terezína, osud slovenských Židů a dějiny popírání holocaustu. Publikace je dílem 
kolektivu autorů, z nichž každý danou problematiku obohatil o svůj badatelský vklad. 
Součástí jednotlivých kapitol je také seznam použité a zejména další doporučené 
(rozšiřující) literatury. Kniha má populárněvědecký charakter a je určena široké 
veřejnosti, zejména zájemcům o totalitní režimy a ideologie nových a nejnovějších 
dějin a studentům vysokých škol. 
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