Vážení čtenáři,
v tyto horké dny Vám nabízíme osvěžení v podobě nové nabídky lehce poškozených knih se slevou 50 % (v první tabulce) spolu se staršími tituly zdarma (ve
druhé tabulce).
Pokud Vás kterákoliv z nabízených knih zaujala, anebo byste rádi věděli více ohledně stavu zvolené knihy, kontaktujte prosím Mgr. Evu Riedlovou na e-mailu
riedlova@flu.cas.cz nebo na telefonu 221 183 315.
Svou objednávku si budete moct osobně vyzvednout ve Filosofickém ústavu, Jilská 1, pouze po předchozí domluvě a potvrzení termínu. V případě, že si
nemůžete svou objednávku vyzvednout osobně, rádi Vám ji zašleme za symbolické poštovné 30 Kč (pokud objednáte 6 a více knih bude poštovné 70,- Kč).
Aktualizovanou tabulku najdete vždy pouze na stránkách www.filosofia.flu.cas.cz, v sekci Aktuality. Vzhledem k tomu, že některé knihy jsou k dispozici pouze
v 1 exempláři, může se stát, že Vámi zvolený titul již bude vyprodaný. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaše objednávky!
Hezký srpen s dobrou literaturou přeje
Vaše Nakladatelství Filosofia! 

Tituly za polovinu
Titul
Acta Comeniana 20-21
Acta Comeniana 25
Athletae Christi. Raně křesťanská
hagiografie mezi nápodobou a
adaptací
Beckett. Filosofie a literatura
Cesta k pramenům smyslu
Člověk a jeho svět
Darwinovská levice
Domov a dálava
Etika péče

Webový odkaz
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=59
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=378
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=385

http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=39
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=382
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=54
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=456
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=405
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=446

Ex definitione
Filosofie čísla
Filosofie logiky
Filosofické poznámky
Formy jazyka
Foucault, jeho myšlení, jeho
osobnost
Franz Kafka a perspektivy minority
George Berkeley. Průvodce jeho
filosofií
Hledání české filosofie
Imaginace a forma
Jak rozumíme druhým?
Jaké to je, nebo o čem to je?
K filosofii socialismu
K Labyrintu světa
Kapitoly z analytické filosofie
Karel Vorovka
Kontradikce/Contradictions 1-2
Korektiv Masarykovy filosofie
Krize a politické křižovatky
Logika a přirozený jazyk
Machiavelli mezi republikanismem a
demokracií
Martin L. King proti nespravedlnosti
Masarykův realismus a filosofie
pozitivismu
Maurice Merleau-Ponty
Moderní univerzita
Morální odpovědnost a její aspekty
Myslitel Karel Kosík

http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=509
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=10
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=490
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=439
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=448
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=438
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=372
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=4
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=392
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=521
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=471
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=494
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=442
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=474
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=424
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=41
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=495
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=355
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=376
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=45
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=367
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=347
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=459
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=383
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=440
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=416
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=42

Myšlení Jana Patočky očima dnešní
fenomenologie
Náboženství a sekularita
Návrat metafyziky?
Ne pro zisk
O čem se nedá mluvit, …
O pojmu vědosloví
Podstaty a „názor“ podstat u
pozdního Merleau-Pontyho
Podzim postmodernismu
Poznámky o barvách
Přístupy k etice I.
Přístupy k etice II.
Přístupy k etice III.
Rilke, svědek spirituálního života
Social and Cultural Dimension of
Innovation in Knowledge Societies
Současné přístupy v historické
epistemologii
Studie k filosofii Nelsona Goodmana
Vysvětlování a rozumění

http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=28
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=488
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=47
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=485
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=491
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=30
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=350
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=454
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=341
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=432
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=447
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=478
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=398
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=370
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=420
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=388
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=393

Tituly k objednávce zdarma
Titul
Alternativní teorie jednání
Básnivé nápovědi Husserlovy
fenomenologie
Bernard Bolzano. Cesta k logické
sémantice

Webový odkaz
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=266
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=100
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=123

Cogito, ergo sum
České myšlení
Dějiny novověké filosofie od
Descarta po Hegela
Die menschliche Person
Emanuel Chalupný, česká kultura,
česká sociologie a Tábor
Filosofické dílo R. Descartesa
Filosofie a život – život a umění
Formální a transcendentální logika
Hermeneutická svoboda
Impulsy Kantovy etiky
Intentionalität-Werte-Kunst
(Husserl-Patočka-Ingarden)
Josef Winternitz a teorie relativity
Konvence ve vědě a filosofii
Logika Gottloba Frega
Máme-li kulturu, je naší vlastí
Evropa
Mezi epistemologií a sémantikou
Mezi jazykem a vědomím
Mezi řádky / Entre les lignes
Mimo princip identity
Model a analogie ve vědě, umění a
filosofii
Možnost, skutečnost, nutnost
Možnosti hodnotové etiky
Na cestě ke scholastice
Nedostatek soudnosti?
O čem mluvíme?
Otázka po realitě a možnost
metafyziky

http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=111
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=279
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=306
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=238
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=240
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=250
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=290
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=93
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=308
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=309
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=291
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=292
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=227
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=200
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=256
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=284
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=245
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=246
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=87
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=313
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=132
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=230
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=171
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=85
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=285
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=297

Politiky přátelství
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=314
Pravda a fakt
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=204
Problémy fenomenologie. Od
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=77
Husserla k Derridovi
Právní symbolismus
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=82
Problém dějinného vědomí
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=315
Proč Gorgiás mluví
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=139
Racionální činnost a svět artefaktů
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=128
René Descartes a české baroko
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=286
Rozepře
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=261
Sapientia Nostra
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=142
Sociologie v USA
https://www.kosmas.cz/knihy/169870/sociologie-v-usa/
Současná filosofie a metodologie
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=189
vědy
Soukromý jazyk, pravidla,
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=92
Wittgenstein
Svět pojmů a logika
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=234
Technologické myšlení a usuzování
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=262
The European Dimension of St.
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=329
Anselm´s Thinking
The Nature of Truth (if any)
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=278
Technologický úděl
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=277
Ústavní zakotvení sociálních práv
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=144
Úvahy o pravdivosti
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=220
Věda, poznání, komunikace
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=178
Vnímání
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=206
Zbavovat se svéprávnosti
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=80
Znalost a její lidské, společenské a
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=207
epistemické dimenze
 v případě, že byste měli zájem pouze o některý z titulů zdarma, je možné jej získat jen v případě, že si jej budete moct vyzvednout osobně ve FLÚ
v Jilské

