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Adamec, Milo‰ a kolektiv:
Transplantace slinivky bfii‰ní
Praha, Karolinum 2006, broÏ., 164 str.,
1. vydání, cena 220 Kã.
Publikace shrnuje zku‰enosti lékafiÛ s dnes stále ãas-
tûj‰í transplantací pankreatu. V úvodu se zab˘vá
chorobou diabetes mellitus obecnû, poté pfiechází
k vlastní transplantaci a její historii. Pohledem lékafiÛ
z mnoha oborÛ provádí ãtenáfie vlastní operací – od
indikace k transplantaci, pfies odbûr orgánu, tech-

niku zákroku, pooperaãní péãi i moÏné komplikace.V závûru se vûnuje
také perspektivû transplantace Langerhansov˘ch ostrÛvkÛ, endokrinní
tkánû pankreatu, v nichÏ je syntetizován hormon inzulin.
ISBN 80-246-1166-X

Bahr, Ehrhard:
Dûjiny nûmecké literatury, 1. ãást
Praha, Karolinum 2006, broÏ., 384 str.,
1. vydání, cena 250 Kã.
Bahrovy tfiísvazkové Dûjiny nûmecké literatury
zahrnující období od raného stfiedovûku po sou-
ãasnost patfií dnes jiÏ ke klasick˘m pracím literární
historie. Dûjiny vy‰ly poprvé koncem 80. let jako
zhu‰tûn˘ pfiehled literatury a literární vûdy pro stu-
denty vAmerice. Pfiedev‰ím díky vysoké uÏivatelské

hodnotû se poté ujaly také mezi studenty germanistiky i laiky
v Nûmecku. Cel˘ text byl pro vydání, ze kterého vychází ná‰ pfieklad,
aktualizován a upraven. KaÏdé literárnûhistorické období je pojednáno
v samostatné kapitole specialistou na dané období. Základem v˘kladu je
historická interpretace reprezentativních dûl. Cílem tûchto literárních
dûjin je nejen ukázat kontinuitu a promûny literárních forem a ÏánrÛ, ale 
sledovat také pÛsobení literatury ve spoleãnosti. Na to berou ohled
v˘bûrové bibliografie jednotliv˘ch spisovatelÛ vãetnû doporuãené litera-
tury pro zájemce o dal‰í studium. Obsahem prvního svazku jsou
nûmecké literární dûjiny od raného stfiedovûku po baroko.
ISBN 80-246-0642-9

Bobková-Valentová, Katefiina:
KaÏdodenní Ïivot uãitele a Ïáka jezuitského
gymnázia
Praha, Karolinum 2006, broÏ., 282 str.,
1. vydání, cena 250 Kã.
V knize Katefiiny Bobkové-Valentové se pfied ãte-
náfiem otevírá kaÏdodenní Ïivot obyvatel ranû
novovûkého jezuitského gymnázia. První ãást knihy
pfiiná‰í charakteristiku pfiedpisÛ urãujících chod
‰koly a Ïivot komunity. Druhá kapitola pojednává

o organizaci jezuitského niÏ‰ího ‰kolství a o v‰ech základních prvcích
uplatÀovan˘ch ve v˘uce. Autorka se mj. detailnû vûnuje divadlu a jeho
v˘znamu v jezuitském vzdûlávacím systému. Tfietí ãást ãtenáfie provádí
v‰edním i sváteãním dnem jezuitského gymnázia, tak jak jej spoleãnû
i oddûlenû proÏívali jeho Ïáci a uãitelé. TûÏi‰tû práce spoãívá v anal˘ze
jezuitského gymnázia (praÏské Klementinum) v relativnû klidném
období, mezi lety 1650–1730.
ISBN 80-246-1082-5

Humpál, Martin – Kadeãková, Helena 
– Parente-âapková,Viola:
Moderní skandinávské literatury 1870–2000
Praha, Karolinum 2006, váz., 474 str.,
1. vydání, cena 400 Kã.
Kniha tfií odborníkÛ z Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze pfiedstavuje v ãe‰tinû první celkové
zpracování dûjin v‰ech hlavních moderních skandi-
návsk˘ch literatur, tedy písemnictví vznikajícího
v dán‰tinû, nor‰tinû, ‰véd‰tinû, island‰tinû a fin‰tinû.

Autofii publikace zasazují severskou tvorbu do ‰ir‰ích spoleãensk˘ch
a literárnûhistorick˘ch souvislostí a podávají pfiehledn˘ a syntetick˘
obraz jejích nejdÛleÏitûj‰ích v˘vojov˘ch trendÛ. ZároveÀ charakterizují
stûÏejní díla v‰ech v˘znamn˘ch skandinávsk˘ch spisovatelÛ, od moder-
ních klasikÛ aÏ po souãasné autory. Text je doplnûn seznamem
seversk˘ch nositelÛ Nobelovy ceny a Ceny Severské rady za literaturu
a v˘bûrovou bibliografií pfiekladÛ skandinávsk˘ch literatur do ãe‰tiny.
ISBN 80-246-1174-0

Kazbunda, Karel 
(k vydání pfiipravil Kuãera, Martin):
Sabina – neuzavfien˘ pfiípad policejního 
konfidenta
Praha, Karolinum 2005, broÏ., 517 str.,
1. vydání, cena 390 Kã.
Kniha pojednává o pfiípadu nejproslulej‰ího ães-
kého policejního konfidenta, ale také politického
radikála a spisovatele Karla Sabiny (1813–1877).
Karel Kazbunda (1882–1982), kter˘ svoji práci

zpracovával ve 30.– 60. letech 20. století, se v ní jako historik vyrovnává
s realitou protektorátního a poúnorového konfidentství. Nedokonãenou
publikaci z Kazbundovy pozÛstalosti editoval Martin Kuãera.
ISBN 80-246-1168-6

Hrbata, Zdenûk – Procházka, Martin:
Romantismus a romantismy
Praha, Karolinum 2006, váz., 419 str.,
1. vydání, cena 350 Kã.
Rozsáhlá monografie romanisty ZdeÀka Hrbaty
a anglisty Martina Procházky o romantismu a roman-
tismech zkoumá pomocí komparace ideovou
pluralitu romantismu a hledá základní rysy, vyskytující
se v jeho odli‰n˘ch fázích i v rÛzn˘ch národních
podobách. V tvorbû autorÛ anglick˘ch, francouz-

sk˘ch, americk˘ch, nûmeck˘ch a ãesk˘ch pfiedstavuje hlavní pojmy,
proudy, koncepce, kontexty i diskursy a jejich promûny.Autofii si v‰ímají
zobrazování a smyslu urãit˘ch krajinn˘ch forem v díle K. H. Máchy ãi 
V. Huga, hledají ústfiední pojmy romantick˘ch cest u F. R. Chateaubrianda,
A. de Lamartine, J. V. Friãe a lorda Byrona. Sledují promûny estetick˘ch
koncepcí vzne‰ena a imaginace v dílech E. Burkeho, I. Kanta a v básních
Wordsworthov˘ch ãi v tvorbû Shelleyovû a Blakeovû. Dále se vûnují este-
tice a ideologii gotiãna a pfiecházejí k anglickému a americkému
gotickému románu a francouzské frenetické literatufie. Rozebírají histo-
rické romány W.Scotta ãi G. Flauberta a na základû dûl májovcÛ, ruchovcÛ
a lumírovcÛ charakterizují problémy pozdního ãeského romantismu.
ISBN 80-246-1060-4

Sochor,Antonín:
Metamatematika teorií mnoÏin
Praha, Karolinum 2006, broÏ., 204 str.,
1. vydání, cena 260 Kã.
Kniha je vûnována jedné ze základních disciplin
matematiky – teorii mnoÏin. V˘klad se t˘ká
v˘stavby, vlastností a vztahÛ nejdÛleÏitûj‰ích axio-
matick˘ch systémÛ teorie mnoÏin, které byly
formulovány v první polovinû 20. století a inten-
zivnû jsou zkoumány a pouÏívány dodnes.
Publikace seznamuje ãtenáfie s prostfiedky uÏíva-

n˘mi pro prokazování bezespornosti nebo nedokazatelnosti dÛleÏit˘ch
mnoÏinovû teoretick˘ch sentencí. Tím prostfiedkem jsou syntaktické
modely vãetnû Cohenovy metody generick˘ch roz‰ífiení. V ãeském
jazyce je poprvé v knize podán v˘klad permutaãních modelÛ a ukázány
relativní bezespornosti tvrzení, které jsou nesluãitelné s axiomem
v˘bûru. Kniha je urãena studentÛm matematiky a logiky na vysok˘ch
‰kolách, doktorandÛm a odborníkÛm zajímajícím se o základy a logickou
v˘stavbu matematiky.
ISBN 80-246-1160-0

Vachek, Josef:
Lingvistick˘ slovník PraÏské ‰koly
Praha, Karolinum 2005, broÏ., 291 str.,
1. vydání, cena 290 Kã.
Pod názvem lingvistick˘ slovník PraÏské ‰koly
vychází první ãeská verze slavné knihy Dictionnaire
de linguistique de l'École de Prague (1960). Slovník
je citaãní, zaloÏen˘ na excerptech autentick˘ch
autorsk˘ch pasáÏí z celkem 154 publikovan˘ch indi-
viduálních zdrojÛ. Vedle vlastního slovníku kniha

obsahuje pÛvodní pfiedmluvu Josefa Vachka a novou pfiedmluvu Franti‰ka
âermáka, anglicko-ãesk ,̆ francouzsko-ãesk˘ a nûmecko-ãesk˘ hesláfi
a editory roz‰ífien˘ kompletní ãesk˘ hesláfi. Kniha je v˘znamn˘m dílem
vûnovan˘m terminologii PraÏského lingvistického krouÏku.
ISBN 80-246-0933-9
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