
Dějiny kultury 

cyklus H/M Člověk-kultura-společnost a M Člověk a společnost a Dějiny kultury I a II 

Knihy v knihovně UTB 

Příběh umění / E.H. Gombrich  (pouze studovna 3. patro) 

73/76/GOMBRICH,E.H. 

Dějiny umělecké kultury. (I) / Miloš Jůzl  (pouze studovna 3. patro) 

73/76/JŮZL,M. 

Dějiny umělecké kultury. (Il) / Miloš Jůzl (pouze studovna 3. patro) 

73/76/JŮZL,M. 

Dějiny výtvarné kultury. 1 / Bohumír Mráz (pravěk, antika, středověk: románský sloh, 

gotika, byzantské umění) 

Dějiny výtvarné kultury. 2 / Bohumír Mráz   (novověk: středověk, renesance, baroko,  

neevropské umění) 

Dějiny výtvarné kultury. 3 / Bohumír Mráz   (2. pol. 19. stol. a 1. pol. 20. stol.) 

Dějiny výtvarné kultury. 4 / Bohumír Mráz   (20. stol.) 

72/76/MRÁZ,B. 

Dějiny umění.  1-11. díl / José Pijoan 

72/76/PIJOAN,J. 

Vybrané kapitoly z dějin kultury: [(od pravěku do počátku 19. století)] / Alena 

Odehnalová 

Vybrané kapitoly z dějin kultury XX. století / Alena Odehnalová 

7/ODEHNALOVÁ,A. 

Přehled evropských dějin kultury a umění: Kapitoly o kultuře chování a jednání / 

Dagmar Rusková 

S93/99/RUSKOVÁ,D. (skriptum) 

Doporučená středoškolská učebnice od Vladimíra Prokopa Kapitoly z dějin výtvarného 

umění ve fondu naší knihovny není. 

Dějiny našeho umění : rozbor a přehled / Jakub Pavel (vyd. 1947, vol. výběr i 

depozitář) 

72/76/PAVEL,J. 

Dějiny umění : malířství, sochařství, architektura / Jacek Debicki ... [et al.] 

72/76/DĚJINY 
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Česká secese / Petr Wittlich  

72/76/WITTLICH,P. 

Malíři české secese / Petr Wittlich   

75/WITTLICH,P (jen 3. patro) 

Dějiny výtvarného umění / Černá Marie 

72/76/ČERNÁ, M. (jen ve 3. patře) 

Průvodce výtvarným uměním II / Jaromír Adamec, Pavel Šamšula 

72/76/PRŮVODCE 

Průvodce výtvarným uměním III / Jaroslav Bláha, Pavel Šamšula 

72/76/PRŮVODCE 

Gombrich: tajemství obrazu a jazyk umění : pozvání k dějinám a teorii umění / 

František Mikš 

7.01/MIKŠ,F. (jen 3. patro) 

Cesty malířského umění: Přehled vývoje malířství od pravěku do současnosti / H.W. a 

Dora Jane Jansonovi ; z angl. vyd. ... přel. Klement Benda (vyd. 1969) 

75/JANSONOVI 

Edice Umění a lidstvo 

Encyklopedie umění středověku / hlavní vydavatel René Huyghe 

Encyklopedie umění renesance a baroku / hlavní vydavatel René Huyghe 

72/76/UMĚNÍ (jen 3. patro) 

DuMonts Kunstlexikon des 20. Jahrhunderts: Künstler, Stile und Begriffe / ed. Karin 

Thomas 

7(03)/DUMONT’S (pouze 3. patro) 

Umění 20. století : [malířství, skulptury a objekty, nová média, fotografie] / Ruhrberg 

... [ et al.] 

72/76/UMĚNÍ 

Ismy: umění 20. století: s esejem Poznámky k interpretaci umění 20. století. /Jaroslav 

Sedlář 

7(03)/SEDLÁŘ,J 

Dějiny surrealismu a surrealistické dokumenty / Maurice Nadeau 

7.01/NADEAU,M. (pouze 3. patro) 

Historický nábytek: terminologický slovník historického nábytku od gotiky po počátek 

20. století / Milan Togner  (pouze ve 3. patře) 

74/TOGNER,M. 
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Ornament - oděv - šperk: archaické projevy materiální kultury / Alena Křížová a 

kolektiv 

391/KŘÍŽOVÁ,A. (pouze 3. patro) 

Člověk a výtvarné umění / Igor Zhoř 

7.01/ZHOŘ,I. (pouze depozitář) 

Přehled antropologických teorií kultury / Václav Soukup 

316.7/SOUKUP,V. 

Strukturální antropologie / Claude Lévi-Strauss ; [přeložil Jindřich Vacek] 

572/LÉVI-STRAUSS,C. – I. 

 

Paradigma kultur / Zuzana Lehmannová a kolektiv 

316.7/LEHMANNOVÁ, Z. (jen 3. patro) 

Antropologie: teorie člověka a kultury / Václav Soukup 

572/SOUKUP,V. (jen 3. patro) 

Okno do antropologie / Petr Skalník a Lívia Šavelková (eds.) 

572/OKNO 

Kulturní vzorce / Ruth Benedictová 

39/BENEDICT,R. 

Dejiny etického myslenia v Európe a USA / editorka Anna Remišová 

17/DEJINY (pouze 3. patro) 

Čítanka z dějin ruské kultury / Nina Manková 

S808.2/MANKOVÁ,N. (skriptum) 

Co je kulturní historie? / Peter Burke ; [z anglického originálu ... přeložil Stanislav 

Pavlíček] 

1/BURKE,P. 

Jednota filosofické zkušenosti / Étienne Gilson ; [z anglického originálu ... přeložil 

Václav Frei] 

1/GILSON, É 

Filozofie člověka v historickém kontextu / Stanislav Stark 

1/STARK,S. 

Myšlení a obraz v dějinách kultury: …studie, eseje, reflexe… / Josef Válka 

943.7/VÁLKA,J. 
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Krajinami cizích časů: vnímání prostoru a času usazenými a nomádskými kulturami / 

Eva Čermáková 

572/ČERMÁKOVÁ,E. 

Místa, kde se lidé setkávají s bohy: historický atlas / Colin Wilson (pouze ve 3. patře) 

2/WILSON,C 

Příběh archeologie: sto velkých objevů / Paul G. Bahn  

93/99/PŘÍBĚH (pouze ve 3. patře) 

300 nej...  (100 největších objevů archeologie / Jacqueline Dinnenová ; přeložil 

Lubomír Kotačka -- 100 největších lékařských objevů / Angela Roystonová ; přeložila 

Eva Karásková -- 100 největších katastrof / Michael Pollard ; přeložila Zdena 

Skoumalová 

001/TŘI STA 

Staletí kolem nás: přehled stavebních slohů / Jaroslav Herout  

72/HEROUT,J. (2. p. i depozitář, je i starší vyd.) 

 

 

…a další knihy vyhledatelné na zadané heslo  „dějiny umění“   

Naučné slovníky  jako  Technický slovník naučný : Ilustrovaná encyklopedie věd 

technických / redakce Václav Kotyška, Vladimír Teyssler  a (u pultu ve 2. patře) 

Časopis odebíraný knihovnou: Dějiny a současnost http://dejiny.nln.cz 

internetová adresa časopisu v místě, kde je jeho poradna: http://dejiny.nln.cz/poradna 

Časopis mám v čítárně ve 4. patře. Internetová podoba časopisu umožňuje rešerše, 

přístup k plným textům však neposkytuje. 

Další internetové adresy 

http://www.olympos.cz/Antika/AO2.htm  databáze Antického odd. AV „Antika a česká 

kultura“ – pro znalce, nutno dávat konkrétní dotaz, v kombinovaném hledání lze ale nastavit 

dataci a lze se dopátrat i rejstříků a vybrat z nich. Úplné texty lze vidět pouze v oddíle „antika 

v nápisné kultuře českých zemí“, jinak pouze bibliografie, odkazy na knihy nejsou zastoupeny, 

přehled inscenací antických dramat v našich divadlech je bohatý. 
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