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Foret M., Prokůpek T.: Před komiksem (Akropolis) 
 

      Po úspěšné publikaci se polovina jejího autorského 
týmu vydala ještě hlouběji do minulosti, k samotným 
počátkům domácí tradice obrázkového seriálu, které lze 
klást do poloviny 19. století a které dosud zůstávaly zcela 
neprozkoumány a nepopsány.     
       Předkládaná kniha si neklade za cíl stanovit přesné 
datum či konkrétní dílo coby „počátek domácího 
obrázkového seriálu“, ale podrobně mapuje tendence, 
které k ustavení domácí varianty komiksové tvorby vedly, 
a sleduje vlivy, jež toto formování spoluutvářely.  
      Publikace určená všem zájemcům o domácí obrázkový 
seriál, ale i obecněji vizuální či tiskovou kulturu 19. století, 
nahlíží optikou „komiksu před komiksem“ i práce 
známých českých výtvarníků, ilustrátorů a karikaturistů, 
jako byli např. Josef Mánes, Karel Václav Klíč, Mikoláš 

Aleš nebo Artuš Scheiner, jejichž tvorba je tak v tomto kontextu nově interpretována.  
      Bohatě ilustrovaný svazek ale samozřejmě představuje i tvorbu řady dalších, dnes 
mnohdy pozapomenutých autorů, kteří se různým variantám obrázkového seriálu v 
dobových tiskovinách věnovali (např. Karel Ladislav Thuma nebo Karel Krejčík). 
 
 

Knobloch I., Vondráček R.: Design v českých zemích 1900 – 2000 
(Academia) 

 
      Vývoj posledních desetiletí dává za pravdu všem, 
kteří v designérské tvorbě již dříve spatřovali 
důležitý integrující faktor moderní či postmoderní 
kultury a poukazovali na jeho zprostředkující roli 
mezi oblastí materiální každodennosti a světem 
umění.      
      Publikace představuje dějiny designu v českých 
zemích prizmatem institucí, jež jeho vývoj 
ovlivňovaly (školy, spolky, výrobní podniky a 
družstva ad.), přičemž design chápe v širokém záběru 
designu interiéru, užitkových předmětů, 
průmyslového a grafického designu, módy a 
textilního designu, užité fotografie a designu nových 
hmot 20. a 21. století.  
      Ve dvaceti kapitolách jsou zde instituce 

kontextuálně vztaženy ke stylovému vývoji designu souběžně s periodizací dějin 
výtvarného umění. Dílo představuje vůbec první systematické zhodnocení dějin 
moderního designu v českých zemích. 
      Rukopis publikace vznikl jako výsledek výzkumného grantu Uměleckoprůmyslového 
musea v Praze, které zapojilo do svého autorského týmu také externí spolupracovníky z 
dalších muzejních institucí a vysokých škol. 
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Kepler Lars: Lovec králíků (Host) 
 

      Joona Linna je už dva roky ve vězení s vysokou 
ostrahou. A teď ho odvezli na tajnou schůzku. Po vraždě 
jednoho ze švédských ministrů totiž policie potřebuje, aby 
jí pomohl vypátrat a zastavit pachatele, který nejspíš 
plánuje další vraždy v politických kruzích. Policie pracuje 
s verzí teroristického pozadí případu, Joona však tuší, že 
oběti spojuje cosi jiného. On i Saga Bauerová musejí 
pracovat tajně a proti rozkazům svých nadřízených, aby 
vraha zastavili dřív, než bude příliš pozdě. Hříčka osudu 
nečekaně postaví do centra dění populárního kuchaře 
Rexe Muellera. Má v plánu poprvé se postarat o svého 
syna Sammyho. Ale místo tří týdnů dovolené ho čeká 
děsivý boj o přežití. Až se z vašeho telefonu ozve dětský 
hlas odříkávající básničku o králících, dejte se na útěk, 

protože právě tu slyšely všechny oběti před smrtí.  

 
Binmore Ken: Teorie her (Argo, Dokořán) 
 

      Pokaždé, když se setkají dva lidé, hrají spolu nějakou hru 
– nebo aspoň pokaždé, když mají cíle, kterých chtějí 
dosáhnout, a strategie, které k tomu mohou využít. Hry tedy 
hrají úplně všichni – obchodníci s akciemi i řidiči v dopravní 
špičce, vězni na útěku i účastníci internetových aukcí, 
zamilované páry při romantických námluvách i politici při 
vyhlašování ultimát. Teorie her studuje otázky, které jsou 
všem těmto hrám společné, například jak budou postupovat 
racionální hráči či jak předvídat výsledek hry. Tato poutavě 
napsaná kniha umožní pochopit teorii her bez složitého 
matematického aparátu. Ukazuje, jak lze z několika 
jednoduchých předpokladů vybudovat značně složitou teorii, 
která – i když byla původně určena pro aplikace v ekonomii – 

stačila za svoji relativně krátkou dobu existence ovlivnit natolik rozdílné obory, jako je 
politologie a etika na jedné straně a evoluční biologie na straně druhé.  
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