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… je ediční řada spravovaná katedrou historie Filozofické fakulty UJEP. V jejím rámci vycházejí monografie
zaměřené na stěžejní výzkumná témata katedry, jimiž jsou zejména regionální dějiny severozápadních
a severních Čech jako specifické příhraniční oblasti s akcentem na významnou roli kulturního transferu, který
tato oblast v průběhu svého historického vývoje zprostředkovávala, dále v ČR ojedinělá specializace na
studium středověkých a raně novověkých měst, zejména v oblasti editování a zpřístupňování městských knih
a dalších písemností, zvláštní pozornost edice věnuje i výzkumné oblasti dokumentace a digitalizace
kulturního dědictví (hmotných a nehmotných pramenů, včetně popularizace výsledků), tématu církevních
dějin, tématu novějších a moderních dějin ve vazbě na česko-německé vztahy, na dějiny Němců v českých
zemích, včetně úzce zaměřeného výzkumu česko-saských vztahů, otázek nacionalismu a národovectví.

Tomáš Okurka
„VYNIKAJÍCÍ HOSPODÁŘSKÝ A NÁRODNÍ ČIN“
Průmyslové a všeobecné výstavy v Čechách 1891–1914
Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem a Scriptorium 2016
ISBN 978-80-7561-010-2

cena 293,- Kč
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Kniha nejprve vymezuje čtyři skupiny aktérů průmyslových a všeobecných výstav
v Čechách před první světovou válkou: pořadatele a podporovatele; vystavovatele;
veřejnost; „dodavatele“. Zkoumá přitom především institucionální základnu (spolky,
obchodní a živnostenské komory, orgány obecní a zemské samosprávy, státní úřady
atd.) a socioprofesní složení. Následně jsou důkladně analyzovány nejdůležitější
motivy a cíle, které tyto aktéry vedly k účasti na výstavách: podpora průmyslu, řemesel
a obchodu a ekonomický profit, poučení a zábava, přínos městu a prezentace
komunální politiky, nacionální motivy a zemský patriotismus a v neposlední řadě
společenská prestiž. V závěru se práce zabývá otázkou, do jaké míry výstavy plnily
funkci komunikačního média jednak mezi jednotlivými socioprofesními skupinami a
jednak napříč národnostní hranicí.

Tomáš VELÍMSKÝ – Kristina KAISEROVÁ (eds.)
DIE REGION AN DER GRENZE
Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, 2015
ISBN 978-80-7414-970-2

Neprodejné
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Gesellschafts-, Kultur- und Ideentransfers in der Geschichte der Grenzregion
spielten als das gestaltende Bauelement eine entscheidende Rolle. Durch eine
detaillierte Forschung dieses Phänomens erhält man das plastische Bild von
kollektiver Identität auf dem komplizierten Gebiet Nordwestböhmens, in dessen
Rahmen es zur Fluktuation von Werten, ihrem Ausmaß, aber auch von sozialen Verhältnissen und materiellen Gütern. Diese kollektive Monografie stellt das Ergebnis
jener Bemühungen dar, diese Transfers im geschichtlichen Kontext zu präsentieren
und zwar mit der Betonung der Grenze als einer dynamischen Variablen.
Jedná se o německou mutaci knihy Region na hranici.

Tomáš VELÍMSKÝ – Kristina KAISEROVÁ (eds.)
REGION NA HRANICI
Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, 2015
ISBN 978-80-7414-971-9

Neprodejné
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Společenské, kulturní a ideové transfery hrají v historii příhraničního regionu zásadní
roli v podobě formujícího stavebního prvku. Detailním průzkumem tohoto fenoménu
lze získat plastický obraz kolektivní identity komplikované oblasti severozápadních
Čech, v rámci níž docházelo k permanentní fluktuaci hodnot, hodnotových rámců, ale
i sociálních vazeb a materiálních statků. Tato kolektivní monografie představuje
vyústění snahy prezentovat ony transfery v historickém kontextu s akcentem hranice
jako dynamické proměnné.

Martin VESELÝ – Jaroslav ROKOSKÝ (eds.)
Distribuci zajišťuje Doplněk
PAMĚŤ A MÍSTO. Proměny společnosti ve 30. až 60. letech 20. století
Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem a nakladatelství Doplněk 2015
ISBN 978-80-7414-765-4
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Období mezi 30. a 60. lety 20. století znamenalo pro tehdejší Československo a jeho
společnost dobu převratných změn. Existence dvou totalitních režimů zcela zásadním
způsobem poznamenala její fungování, strukturu a vnitřní uspořádání. Jakkoliv se
může zdát, že zvláště s první dekádou tohoto období se česká i zahraniční
historiografie dokázala již „vypořádat“, existují mnohá témata, jež zůstala poněkud
stranou — ať už jimi jsou například karikatury ve službách Henleinovy strany,
sebevraždy vojáků československé armády, kolaborace za druhé světové války či
uprchlíci z hroutících se částí nacistického Německa. Aktuálním tématem naší
historiografie je epocha komunistického Československa. Politické násilí nenávratně
změnilo životy lidí i v regionu severozápadních Čech. Jaké byly počátky odporu proti
bezpráví, jak vypadal místní protikomunistický odboj a jak probíhaly politické procesy
v regionu? To jsou jen některá z dalších témat této kolektivní monografie zabývající se
tragickým obdobím našich moderních dějin.

Petr RAK
SPRÁVA MĚSTA KADANĚ V LETECH 1465 - 1620
Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem a Scriptorium 2014
ISBN 978-80-7414-643-5
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Práce si klade za cíl rozšířit okruh dosavadních poznatků o dějinách správy českých a
moravských královských měst. Vychází ze studia kadaňských městských knih a
personálního složení městských rad a zabývá se funkčními obdobími, konfesní
orientací a pozicí měšťanů v jednotlivých orgánech městské správy.

Petr HRUBÝ, Vít HONYS
ŠLECHTICKÉ SEPULKRÁLNÍ PAMÁTKY LOUNSKA

cena 319,- Kč

Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, 2012
ISBN 978-80-7414-549-0
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V průběhu let 1999 – 2004 byla provedena první kompletní dokumentace
sepulkrálních památek okresu Louny. Katalog 95 sepulkrálních památek v kostelích
okresu Louny (náhrobníky, epitafy, mj. od Brykcího z Cynperka a Jörga Meyera)
včetně analýzy je významným zdrojem informací pro historiky a další badatele.

Martin VESELÝ
SUDETSKÁ ŽUPA JAKO PROTILETECKÝ KRYT ŘÍŠE? (1939 – 1945)
Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, 2011
ISBN 978-80-7414-383-0

VYPRODÁNO
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Monografie se věnuje otázkám vlivu a dopadu bombardovací ofenzivy britského a
později amerického letectva proti nacistickému Německu na dění v sudetské župě.
Přestože k prvnímu vážnému náletu na sudetskou župu došlo až na jaře 1944,
zprostředkovaně se zde letecká válka projevila již na konci roku 1940. Tehdy župa
přijala první tisíce říšských dětí z ohrožených oblastí „staré Říše“. Byl to první krok k
tomu, aby se župa stala tzv. přijímací župou, kam se v letech 1942-1945 přemístily
stovky zbrojních závodů a přijížděly sem desetitisíce vybombardovaných nebo
evakuovaných říšských Němců. Jak však byla sudetská župa, kterou její představitelé
označovali jako „protiletecký kryt Říše“, připravena na leteckou válku? Jakým
způsobem se zde vybudoval systém říšské protiletecké ochrany a jak fungoval? Co
znamenal pro Sudetskou župu fakt, že se stala přijímací župou a jak se vyrovnávala s
množstvím problémů a komplikací, které to s sebou neslo? Jak zde probíhala letecká
válka a jak se promítla do posledního roku existence župy? Jakým způsobem
přistupovali sudetští obyvatelé k protiletecké ochraně a jak se letecká válka promítla do jejich postojů a
nálady? To jsou jen některé z otázek, na něž se zaměřil autor knihy, jenž nahlíží na historii Říšské župy
Sudety z jiného pohledu, než doposud publikované práce.

Václav DRŠKA
DIVISIONES REGNI FRANCORUM.
Královská moc a říšské elity franské říše do vzniku císařství
Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, 2010
ISBN 978-80-7414-255-0

VYPRODÁNO
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Monografie představuje rozšířenou verzi disertační práce. Analyzuje metody a formy
dělení franského království v raném středověku a jejich vliv na utváření sociálních
struktur franského gens.

Petr HRUBÝ
ŠLECHTICKÉ SEPULKRÁLNÍ PAMÁTKY LITOMĚŘICKA
do počátku 18. století jako historický pramen
Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, 2010
ISBN 978-80-7414-254-3

cena: 308,- Kč
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Studie je podrobným soupisem a interpretací dochovaných sepulkrálních památek
v prostoru bývalého okresu Litoměřice. Tyto významné památky zahrnující především
období renesance a baroka jsou v práci důkladně popsány a zpřístupněny formou
katalogu, který je nedílnou součástí práce. Nad rámec popisu se autor zabývá i
sepulkráliemi jako nositeli historické paměti.

Zuzana SAFRTALOVÁ
ODĚV, SCHRÁNKA LIDSKÉHO TĚLA I DUŠE.
Renesanční odívání měšťanských elit v metropolích zemí Koruny české
Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, 2010
ISBN 978-80-7414-253-6

VYPRODÁNO
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Jedná se o úspěšně obhájenou doktorskou práci, která byla oponenty i školitelem
velmi oceněna a jednoznačně doporučena k tisku. Práce se detailně a z různých úhlů
pohledu zabývá odíváním vrstvy měšťanských elit v nejvýznamnějších metropolích
zemí Koruny české v době renesance, a to na základě dochovaných obrazových i
písemných pramenů. Vzhledem k tomu, že česká historiografie dosud věnovala
dějinám odívání pozornost pouze ve všeobecné rovině, lze předkládanou práci z
hlediska zvoleného tématu i pramenné základny označit za průkopnickou a zároveň
vybízející k dalšímu bádání na poli dějin odívání. Práce mapuje podobu oblečení
měšťanských elit v jednotlivých velkoměstech, vzájemně ho porovnává a všímá si
specifik a prostřednictvím oděvu tak přibližuje hmotnou kulturu a každodenní život
měšťanských elit v metropolích zemí Koruny české.

Jaroslava ČEČRDLOVÁ
PETR ZENKL. Jeden z tvůrců československé demokracie
Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, 2010
ISBN 978-80-7414-332-8
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Práce se zabývá především politickou činností významného československého politika
Petra Zenkla. Již po první světové válce vstoupil do služeb hlavního města Prahy, kde
se soustředil zvláště na sociální péči. Jak stoupal v hierarchii magistrátu, stoupal také
ve strukturách Československé strany národně socialistické. V krizovém roce 1938,
kdy už byl primátorem hlavního města, se jako odpůrce ustupování německé politice
dostával také do soukolí nejvyšší politiky. Během druhé světové války byl vězněn
v koncentračních táborech a jeho přežití jistě napomohlo postavení jednoho
z prominentních vězňů. Po skončení války se stal předsedou strany a jedním z
hlavních představitelů protikomunistických sil. Po únorových událostech roku 1948 se
rozhodl pro emigraci. Usadil se ve Spojených státech amerických, kde se zapojil do
činnosti exilových organizací a zůstal činný do velice vysokého věku. Jeho osobnost a
činy je nutné vnímat v kontextu jednotlivých životních období − v každém z nich
zastával významné veřejné funkce, ovšem pokaždé jeho činnost musíme hodnotit
jinak.

Martin VESELÝ
VYPRODÁNO
DO KRYTU! Protiletecká ochrana v severozápadní části sudetské župy (1939 – 1945)
Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, 2008
ISBN 978-80-7414-000-6
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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.

NOTUM FACIMUS UNIVERSIS COLEGIS…
K životnímu jubileu Ludmily Sulitkové
Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, 2006
ISBN 80-7044-844-X

cena: 35,- Kč
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Sborník je ohlédnutím za publikační činností oslavenkyně, která se věnuje převážně
otázkám městské diplomatiky ve středověku a raném novověku. Jedná se o výbor
studií staršího i novějšího data, které tvoří kompaktní pohled na danou problematiku.
Sborník je doplněn též bibliografií.

