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Rudolf KUČERA 

ISLÁM A POLITIKA 

Vznik a vývoj islamistické ideologie 
 

 

198 stran         cena 279,- Kč 

Filozofická fakulta UJEP, 2017     ISBN 978-80-7561-063-8 

 

Cílem publikace Islám a politika. Vznik a vývoj islamistické ideologie je 

pochopení motivů islámského terorismu v širším historickém a 

politickém kontextu. Kniha je rozdělena do tří rozsáhlejších oddílů. 

V závěru práce autor vyslovuje hypotézu, že v současné době už se 

nejedná o jakési opakování studené války v nových podobách, ale o 

počínající konflikt mezi ruskou civilizací a civilizací západní, proti nimž 

stojí islamistické síly, které si uzurpují novou historickou roli ve vývoji 

islámské civilizace. 

 

 

 

 

Aleš HAVLÍČEK – Jiří CHOTAŠ a kol. 

LIDSKÁ PRÁVA 

Jejich zdůvodnění a závaznost 
 

210 stran         cena 285,- Kč 

Filozofická fakulta UJEP, 2016     ISBN 978-80-7561-039-3 

 

Publikace se věnuje dvěma základním problémům: jak zdůvodnit 

existenci lidských práv ‒ jejich původ a obsah ‒ a jak zdůvodnit jejich 

závaznost. V minulosti byly oba tyto aspekty vysvětlovány 

přirozenoprávní koncepcí lidských práv. Definice přirozeného práva a 

zákona a jejich vztah k právu pozitivnímu však zůstávají dodnes nejasné 

a jsou předmětem sporů, které se týkají jak vztahu morálky a politiky, 

tak kulturních hodnot dané společnosti. Autoři předložené publikace se 

zamýšlejí nad různými způsoby zdůvodnění lidských práv a pokoušejí se 

vyložit jejich závaznost. 
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Rudolf KUČERA 

FILOSOFICKÉ KOŘENY POLITICKÉHO ROZHODOVÁNÍ 

 

204 stran         cena: 179,- Kč 

Filozofická fakulta UJEP, 2014     ISBN: 978-80-7414-776-0 

 

Kniha se zabývá filosofickými kořeny tří základních způsobů 

politického rozhodování, rozhodování většinového, konsensuálního a 

konsociačního. Současně ukazuje jejich slabiny a rizika. Důraz je kladen 

na praktické problémy politiky, na konkrétní příklady. Rozebírá také 

hlavní novověké teorie zastupitelské demokracie na příkladech analýz J. 

S. Milla, R. Dahla, S. Huntingtona, J. Schumpetera a hlavně pak Arenda 

Lijpharta. V závěru jde o pokus vytvořit vlastní teorii dvou typů 

demokracie v dnešním světě, etablované demokracie odlišné od 

fragilních demokracií. V celé práci jde o pokus o rehabilitaci politické 

filosofie v jejím vztahu k dnešní politické praxi.      
 

 

 

 

Aleš HAVLÍČEK (vyd.) 

LIDSKÁ A PŘIROZENÁ PRÁVA V DĚJINÁCH 
 

235 stran          cena: 218,- Kč 

Filozofická fakulta UJEP, 2014     ISBN: 978-80-7414-620-6

        

Moderní pojetí lidských práv je tradičně odvozováno z myšlenek a 

deklarací 18. století, kdy lidská práva byla chápána jako práva přirozená. 

Za předpokladu, že lidská práva jsou práva přirozená, nacházíme 

myšlenková východiska lidských práv již v antické filosofii. V tomto 

smyslu autoři předložené kolektivní monografie hledají v dějinách od 

antiky až po současnost odpověď na otázku, zda lidská práva existují a 

zda je lze chápat jako práva přirozená. 
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Aleš HAVLÍČEK – Lubomír KRBEC (vyd.) 

HODNOTY, STÁT A SPOLEČNOST 

 

196 stran          cena: 218,- Kč 

Filozofická fakulta UJEP, 2014     ISBN: 978-80-7414-735-7 

 

Kolektivní monografie je zaměřena na pojetí hodnot a jejich úlohu 

ve státě a ve společnosti. Po celkové analýze hodnot zkoumají autoři 

hodnoty jako základní principy demokratického systému (svoboda a 

rovnost), a také vztah hodnot a lidských a občanských práv. Zaměřují se 

přitom na demokratickou formu uspořádání státu, na roli institucí a 

úlohu občanské společnosti ve státě a také na úlohu vzdělanosti 

a kultury. Na publikaci se autorsky podílejí odborníci z různých vědních 

oborů, jako je filosofie, politologie, ekonomie a historie. 

 

 

 

 

Ivan ŠTERN 

OŠIDNOSTI ODPOVĚDNÉ SVOBODY 

Část první 
325 stran          cena 299,- Kč 

Filozofická fakulta UJEP, 2013     ISBN: 978-80-7414-619-0 

 

Cílem monografie je popsat užití některých vybraných hodnot politické 

filosofie v mediální a politické praxi. Za základ jsou vzaty hodnoty, které 

demokratické strany bez ohledu na politickou orientaci sdílejí, svoboda, 

spravedlnost a solidarita. Práce jednak zobrazuje prakticko politickou 

podobu těchto hodnot, jednak si v kapitolách o národní identitě, o 

antisemitismu a o aplikaci křesťanského sociálního učení v řešené 

sociální otázky líčí jejich proměny a často až protichůdná politická 

pojetí, umožňující na jedné straně prohlubování svobodného a 

emancipovaného rozvoje lidského společenství, na straně druhé 

představující pro takový vývoj významná až zničující rizika. 
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Pavel MAŠKARINEC – Petr BLÁHA 

KRAJSKÉ VOLBY 2012 V ÚSTECKÉM KRAJI 
 

154 stran          cena 249,- Kč 

Filozofická fakulta UJEP, 2013     ISBN: 978-80-7414-623-7

         

Publikace zkoumá různé dimenze krajských voleb v roce 2012 

v Ústeckém kraji. V knize je kromě celkových výsledků voleb do 

krajského zastupitelstva rozebrána podoba volební kampaně 

jednotlivých politických subjektů, kterým se podařilo získat mandáty 

v krajském zastupitelstvu. Další z okruhu zájmů, jimž se kniha věnuje, 

je volební geografie, sledující prostorové vzorce voličské podpory 

politických stran a stabilitu jejich voličského zázemí. Na popis 

celkových výsledků voleb navazuje v další části textu analýza krajského 

volebního klání z pohledu teorie voleb druhého řádu a opomenut není ani 

popis způsobu vytváření krajských koalic. Konečně v závěru je bližší 

pozornost věnována dvěma radikálním politickým stranám, které v Ústeckém kraji dosahují 

nadprůměrných výsledků, konkrétně Komunistické straně Čech a Moravy a Dělnické straně 

sociální spravedlnosti. 

 

 

Lukáš NOVOTNÝ – Petra TACHECÍ 

KOMUNÁLNÍ VOLBY V ÚSTÍ NAD LABEM 

 

128 stran         cena 229,- Kč 

Filozofická fakulta UJEP, 2013     ISBN: 978-80-7414-622-0

       

 

Publikace „Komunální volby v Ústí nad Labem“ ukazuje na specifika 

komunální politiky tohoto významného severočeského města. Věnuje 

se komunální politice od prvních voleb v roce 1990 do současnosti a 

přispívá k poznání průběhu fungování politického systému ČR na 

regionální úrovni. Záměrem této studie je akcentovat především pohled 

politického marketingu a zachytit jednotlivé fáze předvolební kampaně 

a samotných komunálních voleb v Ústí nad Labem v roce 2010 a 

porovnat tyto údaje s výsledky předchozích voleb do zastupitelstev. 

Pozornost je věnována též v městě Ústí nad Labem vždy 

komplikovanému procesu tvorby povolebních koalic. 
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Aleš HAVLÍČEK (vyd.) 

SVOBODA OD ANTIKY PO SOUČASNOST 
 

400 stran          cena: 216,- Kč 

Filozofická fakulta UJEP, 2012     ISBN: 978-80-7414-444-8 

 

Kniha je výkladem různých koncepcí svobody od antiky až do 

současnosti, mj. Aristotelova a stoického pojetí svobody, svobody vůle u 

Tomáše Akvinského, svobody v renesanční filosofii, u Spinozy, Hobbese 

či Locka, ale také u Huma, Rousseaua, Hegla, Fichta, dále liberálního 

pojetí svobody u Constanta, Marxova, Millova a Nietzscheho pojetí 

svobody, a také svobody v kritické teorii, u Berlina, Heideggera, Patočky 

a Hejdánka. Kniha je opatřena seznamem literatury a jmenným 

rejstříkem. 
 

 

 

 

Petr BLÁHA 

ZOTROČENÍ SVOBODOU 
 

360 stran          cena: 218,- Kč 

Filozofická fakulta UJEP, 2010     ISBN 978-80-7414-286-4

   

 

Kniha je filosofickým pokusem o genealogii otroctví. Sleduje vývoj 

rozumění vztahu mezi svobodou a otroctvím. Zaměřuje se zejména na 

antické, stoické a křesťanské pojetí. V následném novověkém vývoji se 

snaží vysledovat důvody, které zesilovaly protikladové chápání 

svobody a otroctví. Z tradičního rozumění těmto pojmům nabízí 

porozumění vzájemné podmíněnosti svobody a otroctví, které se 

v novověkém filosofickém myšlení oslabuje přílišnou absolutizací 

svobody. Kniha se pokouší nalézt předpoklady této absolutizace 

svobody v souvislosti s prosazujícími se společenskými tendencemi. 
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Daniel KROUPA (edd.) 

SOUČASNÉ TEORIE MOCI 
144 stran         cena: 120,- Kč 

Filozofická fakulta UJEP, 2010      ISBN 978-80-7414-015-0

       

 

Kolektivní monografie je věnována současné problematice moci 

z různých aspektů, představuje průřez relevantními oblastmi zkoumání 

moci a tvoří významný příspěvek k současné české politické filozofii. 

Téma statí je naznačeno již v názvech. Kolektivní monografie jako 

taková je průřezem relevantních oblastí zkoumání moci a tvoří 

významný příspěvek k současné české politické filozofii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studia Politologica je ediční řada vyčleněná pro politologicky zaměřené monografie 

vydávané Katedrou politologie a filozofie Filozofické fakulty UJEP. Její výzkum se 

systematicky zaměřuje zejména na témata současných teorií demokracie, zvláště pak z hlediska 

regionální demokratické samosprávy, a témata z oblasti politologie, jako například téma vývoje 

svobody a demokracie nebo aktuální analýzy voleb. 

 

 

 

 

 

Knihy prosím objednávejte prostřednictvím Univerzitního knihkupectví:  

Univerzitní knihkupectví 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem 

https://knihkupectvi.ujep.cz 

knihkupectvi@ujep.cz 
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