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Radek Malý
Příběhy básní
a jejich autorů

Karel Komárek
Čep, Durych
a několik příbuzných

Literární vědec a zkušený
překladatel poezie nabízí
v devíti kapitolách své
monografie devět pohledů na stejné téma: jak se
vyrovnat s mnohafasetovou
problematikou překladu
poezie. Kniha nabízí čtivý
vhled do translatologické
problematiky, přitom se
opírá o zcela konkrétní
materiál – devět německy
psaných básní a spektrum
jejich českých překladů.

Literárněvědné interpretace
vybraných děl českých spisovatelů křesťanské orientace (Jan Čep, Jaroslav Durych,
Jaroslav Mazáč, Zdeněk
Rotrekl, Pavel Švanda, Albert
Vyskočil, Jan Žáček). Jde o
autory s různými uměleckými postupy, kteří však tvoří
duchovní společenství a je
jim společné křesťanské vidění světa, které hledá smysl
a naději jako protihodnoty
absurdity a negace.
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Lenka Doová
Islandské středověké
zákoníky

Jedinec a evropská
společnost od středověku do 19. století

Šedá husa – Železné kování
– Jónova kniha

A. Kalous – J. Stejskal
– J. Šrámek (eds.)

Obsáhlá kniha věnovaná
problematice islandského
středověkého práva. Autorka přibližuje historický
vývoj ostrovní společnosti
skrze nařízení tří zákoníků
uvedených v podtitulu.
Zaměřuje se i na důležité mezníky islandských
středověkých dějin (přijetí
křesťanství, uznání svrchovanosti Norska).

Kniha je dílem více než
dvou desítek autorů, kteří
se spojili nad tématem
postavení jedince ve společnosti. Jednotlivé texty
byly inspirovány vědeckým historickým zájmem
prof. Libuše Hrabové,
v jehož středu vždy stál
osud jedinečné osobnosti
uprostřed společnosti,
napříč dějinami.

Elektronické vydání monografie z roku 2012. Autor
v ní podrobuje analýze dva
pozoruhodné církevněslovanské paraliturgické
texty, Modlitbu sv. Řehoře
a Modlitbu vyznání hříchů,
a srovnává je s jejich dosud
neznámými a v nedávné
době autorem objevenými
latinskými předlohami.

Monografie předkládá
výsledky současného
paleoslovenistického
a historického bádání, které
se zabývá počátky slovanského písemnictví
a kultury ve velkomoravském prostředí. Byla
sepsána při příležitosti
výročí 1150 let od příchodu byzantské misie bratrů
Konstantina a Metoděje na
Velkou Moravu roku 863.
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Miroslav Vepřek
Modlitba sv. Řehoře
a Modlitba vyznání hříchu v církevněslovanské a latinské tradici

Velká Morava
a velkomoravská
staroslověnština
Miroslav Vepřek (ed.)

Petr Pořízka
Tvorba korpusů
a vytěžování
jazykových dat

Denisa Janečková
Cirkadiánní
preference

Metody, modely, nástroje

Rozdílný život ranních
ptáčat a nočních sov

Metodologický bedekr
sumarizující a promýšlející
moderní vědecké nástroje, bez nichž se neobejde
žádný současný lingvista.
Monografie těží z autorova
dlouhodobého angažmá
v korpusové lingvistice, ale
přesahuje ji směrem k počítačovému a technickému
zpracování lingvistických
dat obecně.

Diurnální rytmicita je
nám vrozená, přesto své
preference dnes a denně
podřizujeme pracovním
povinnostem a společenskému životu. Studie
založená na empirickém
výzkumu mezi studenty
vysokých škol ukazuje
znepokojivé trendy vedoucí mj. k narušení spánkového režimu.
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