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praha: národní muzeum – náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kul-
tur. may, 2006.

– (2007). Mincovnictví Mexika. [exhibition] praha: národní muzeum – náprstkovo mu-
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national museum. august 7 – november 11, 2007.

– and kumpán, p. (2007). Mizející Jemen. Fotografie z expedic 1995 – 2006. [exhibition] 
praha: národní muzeum – náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kul-
tur. January 15 – march 15, 2007.

– and Škňouřil, e. (2007). Jemen (bank note exhibition) [exhibition] praha: národní mu-
zeum – náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur. January, 2007.



13

B
iB

l
io

g
r

a
p

h
y

– and okáč, f. (2008). Šťastná Arábie. [exhibition] praha: národní muzeum – náprstko-
vo muzeum asijských, afrických a amerických kultur. march 13 – may 25, 2008.

–, mašek, p. et al. (2012) Po stopě Karla Maye. [exhibition] praha: národní muzeum 
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–, klápšťová, k. et al. (2014). Rituály smrti/ Death Rituals. [exhibition] prague: national 
museum – náprstek museum of asian, african and american Cultures. october 31, 
2014 – september 20, 2015.

–, maříková-kubková, J. et al. (2015). Dědictví Karla Velikého. [exhibition] praha: správa 
pražského hradu, archeologický ústav akademie věd. July 17 – october 14, 2015.

–, Buriánová, m. et al. (2018). 2 x 100. [exhibition] praha: národní muzeum. october 
28, 2018 – June 30, 2019.

– et al. (in preparation). Mincovní kabinet – Příběh peněz od starověku po současnost (per-
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