
2010 
 

Isidor ze Sevilly: Etymologiae X - Etymologie X (Překlad a 
komentář Lucie PULTROVÁ). 
http://www.oikoymenh.cz/etymologie-x/ 

Praha: Oikúmené 2010, 353 str., ISBN 978-80-7298-410-7. 
  

Latinsko-české vydání základní středověké encyklopedie významného 
autora raného středověku, sevillského biskupa Isidora, zahrnující 
témata od svobodných umění přes antropologii a přírodovědu až po 
theologii. Obsahem desáté knihy De vocabulis je výkladový slovník 
latinských substantiv a adjektiv označujících především lidské vlastnosti 

a chování. 

 
Homér: Ilias (přeložil Vladimír ŠRÁMEK, k vydání 
připravila Pavlína ŠÍPOVÁ). 
http://www.academia.cz/ilias.html 

Praha: Academia 2010, 588 s.,  
ISBN 978-80-200-1839-7. 

 
 
 
 
 
 
 



2009 
 

Martin BAŽIL: Centones Christiani – Métamorphoses 
d’une forme intertextuelle dans la poésie latine 
chrétienne de l’Antiquité tardive. 
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-
9782851212276-1  
Paris: Institut d’Etudes Augustiniennes – Brepols 2009, 342 str., 
ISBN 978-2-85121-227-6. 
 
První monografie věnovaná pozdněantické centonové poezii 
(„citátovým básním“) s křesťanským obsahem. Vergiliovými 
vlastními slovy se v nich vypráví o stvoření světa, Adamovi a Evě, o 
Ježíšově životě nebo o průběhu křesťanské bohoslužby. 

  
Oceněna jako mezi "excelentními monografiemi UK“ za rok 2009, a to na 7. místě v rámci UK, 
na 2. místě v rámci FF , navržena na Cenu GA ČR. 

 
 

Lucie DOLEŽALOVÁ (ed.): Strategies of Remembrance: 

From Pindar to Hölderlin. 
http://www.c-s-p.org/Flyers/Strategies-of-Remembrance--From-Pindar-to-
Holderlin1-4438-1261-7.htm 

Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2009, 253 
str., ISBN 978-1-4438-1261-0. 
 
Kolektivní monografie o paměti sestavená z vybraných příspěvků 
mezinárodní konference Memories medieval and Non-Medieval 
(Praha, CTS, září 2006). 
 
 

 
 

Lucie DOLEŽALOVÁ (ed.): The Charm of a List: From the 

Sumerians to Computerised Data Processing. 
http://www.c-s-p.org/Flyers/The-Charm-of-a-List--From-the-Sumerians-to-
Computerised-Data-Processing1-4438-0237-9.htm 

Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2009, 203 
str., ISBN 978-1-4438-0237-6. 
 
Kolektivní monografie o seznamech sestavená z vybraných 
příspěvků mezinárodní konference The Potential and Limitations 

of a List (Praha CTS, listopad 2007).  
 
 

 
 



Lucie DOLEŽALOVÁ (ed.): The Making of Memory in the 

Middle Ages.  
http://www.brill.nl/making-memory-middle-ages 

Later Medieval Europe 4. Leiden: Brill 2009, 520 str., ISBN: 978-90-
04-17925-7. 520 s.  
 
Kolektivní monografie o paměti ve středověku se soustředí 
zejména na středověkou mnemotechniku, rekonstrukci minulosti a 
sociální kontexty. 
 
 
 

 
 

Petr KITZLER (ed.): Příběhy raně křesťanských 
mučedníků. Výbor z nejstarší latinské a řecké 
martyrologické literatury (překlad a komentáře textů 
Iva ADÁMKOVÁ, Petr KITZLER, Pavel DUDZIK).  
http://www.ivysehrad.cz/filosofie-a-teologie/rane-krestanska-literatura/1643-
2/pribehy-rane-krestanskych-mucedniku-/-vybor-z-nejstarsi-latinske-a-recke-
martyrologicke-literatury) 

Praha: Vyšehrad 2009, 395 str., ISBN 978–80–7021–989–8.  
 
Svazek zahrnuje přes dvacet nejvýznamnějších martyrologických 
spisů (bez ohledu na jejich často jen obtížně doložitelnou 
historickou autenticitu), vzniklých převážně ve 3. a 4. století. 

 

 
 

Isidor ze Sevilly, Etymologiae XIX. Etymologie XIX–XX, 
(překlad a komentář Iva ADÁMKOVÁ, Kateřina VRŠECKÁ, 
Barbora KOCÁNOVÁ a Hana FLORIANOVÁ). 
http://www.oikoymenh.cz/etymologie-xix-xx/ 

Praha: Oikoymenh 2009, 386 str. ISBN 978–80–7298–408–4. 
 
Rozsáhlé encyklopedické dílo Etymologiae završují knihy devatenáctá a 
dvacátá, které mají asi nejpestřejší obsah. Sevillský biskup v nich 
shromáždil a pokusil se vyložit význam a původ zhruba jednoho tisíce 
výrazů, které měly čtenářům přiblížit především svět různých řemesel a 

také předmětů a činností, které tvořily nedílnou součást každodenního lidského života. 
 



2008 
 
Sylva FISCHEROVÁ, Jiří STARÝ: Mýtus a geografie. 
http://www.kosmas.cz/knihy/143906/mytus-a-geografie/  

Praha: Herrmann & synové 2008, 365 str., ISBN 978-80-8705-
413-0. 
 

Sborník Mýtus a geografie shrnuje jedenáct studií předních 
českých badatelů, jež spojuje otázka po způsobu, jakým člověk 
vnímá svět v tom nejširším smyslu slova: jako nejbližší okolí, jako 
kosmický celek, jako svět ,za naším světem. V základu všech 
příspěvků přitom stojí kontrast mezi dvěma cestami, jimiž člověk 
k těmto světům přistupuje: mezi cestou, již lze označit jako 
mytickou, a cestou geografickou. 

 

 
 

 

Václav MAREK, Pavel OLIVA, Petr CHARVÁT: 
Encyklopedie dějin starověku. 
http://www.libri.cz/kniha.php?kniha=227 

Praha: Libri 2008, 535 str., ISBN 978-80-7277-201-8. 
 

Abecedně řazený slovník, který zahrnuje všechny podstatné 
historické události včetně výkladu příslušných pojmů. Do 
slovníku nejsou jako samostatná hesla zařazeny osobnosti (pouze 
jako rejstříková hesla se základními daty). Text je faktograficky 
nabitý, ale výklad zůstává srozumitelný i laickému čtenáři. 
 

 

 



2007 
 

Sylva FISCHEROVÁ, Jiří STARÝ (eds.): Původ poezie, 

Proměny poetické inspirace v evropských a 

mimoevropských kulturách. 
http://www.argo.cz/knihy/130496/puvod-poezie/  

Praha: Argo 2007, 304 str., ISBN 80-7203-852-4. 
 
Sborník studií z pera předních českých badatelů /Král, Petříček, 
Čermák, Putna, Kalivoda a další/ se pokouší o zmapování zdrojů 
básnické inspirace v jednotlivých evropských i mimoevropských 
kulturách. Příspěvky se věnují i otázce společenského postavení a 
funkce básníka a poezie vůbec ve starých i novějších kulturách: 
čínské, indické, řecko-římské, v rabínském judaismu, v evropském 

středověku, osvícenství, romantismu i v době moderní a postmoderní. Knihu uzavírá pokus o 
komplexní pohled na básnictví a postavu básníka z pera Sylvy Fischerové.  

 
Lucie DOLEŽALOVÁ: Reception and Its Varieties: Reading, 

Re-Writing and Understanding ‘Cena Cypriani’ in the 

Middle Ages.  
http://www.wvttrier.de/top/Beschreibungen/ID898.html 

Bochumer Altertumswissenschaftliches Colloquium 75. Trier: 
Wissenschaftliches Verlag 2007, 541 str., ISBN 978-3-88476-917-1. 

 
Monografie o středověké recepci obskurního biblického dílka 
Hostina Cypriánova. Obsahuje také editio princeps komentáře 
Hervea z Burgdieu.  
 

 
Pavlína N. ŠÍPOVÁ, Alena SARKISSIAN (eds.): 
Staging of Classical Drama around 2000. 
http://www.c-s-p.org/Flyers/Staging-of-Classical-Drama-around-2000.htm 
 
Cambridge Scholar Publishing 2007, ISBN 9781847183187. 
 
Classical drama on the modern stage as a cultural and political 
phenomenon is scholarly trailed since the 1950s and 60s and 
intensified in the last third of the twentieth century. The evidence is 
being extensively documented, pioneered by Walton (1987) and 
McDonald (1992) and subsequently developed by collaborative 
research projects which include published databases. 
It is clear from the work of these projects that performance of 

classical drama is a major feature in all types of theatre – avant-garde and experimental, student, 
international and fringe, epic and classical, commercial, popular and canonical. This means that it is 
closely intertwined with the politics of locale, environment and geography as well as of language, 
translation and culture.  

 



2006 
 

Lucie PULTROVÁ, Daniela URBANOVÁ, Marie MALÁ, Jiří 
ŠUBRT: Archaická latina. 
http://cupress.cuni.cz/ink2_ext/index.jsp?include=podrobnosti&id=183306  

Praha: Karolinum 2006, 187 str., ISBN 80-246-1165-1. 
 
Skripta přinášejí komplexní pohled na latinu archaického období. 
Poskytují základní poučení o jazykové situaci v Itálii v 1. tis. př. Kr., 
o šíření písma na území Itálie a dále shrnují zvláštnosti archaické 
latiny po stránce lingvistické i literární a demonstrují je na 
konkrétních textech nápisné i literární povahy.  
 
 

 
Lucie PULTROVÁ: The Vocalism of Latin Medial 

Syllables. 
http://cupress.cuni.cz/ink2_ext/index.jsp?include=podrobnosti&id=215519&zal
ozka=2  

Praha: Karolinum 2006, 154 str., ISBN 80-246-1144-9.  
 
Résumé zde: http://urls.ff.cuni.cz/crew/lp_vocalism.htm  
 
 
 
 
 
 

 
Suger ze St.-Denis, Spisy o Saint-Denis (De 

administratione, De consecratione, Ordinatio). Překlad, 
poznámky a úvodní studii připravila Iva ADÁMKOVÁ.   
http://www.oikoymenh.cz/spisy-o-saint-denis/ 

Praha: Oikoymenh 2006 (Knihovna středověké tradice XV), 423 str., 
ISBN 80–7298–155–2. 
 
Latinsko-české vydání spisů opata Sugera ze Saint-Denis (1081–
1152), které popisují průběh přestaveb klášterního kostela v 
gotickém stylu, a umožňují tak bližší pochopení náboženského a 
kulturního života ve Francii 12. století. 
 



2004 
 

Dagmar MUCHNOVÁ: Syntax klasické řečtiny, I. vedlejší 

věty 
http://cupress.cuni.cz/ink2_ext/index.jsp?include=podrobnosti&id=183026  

Praha, Karolinum 2004, 184 str., ISBN 80-246-0760-3 
 
Učební text je určen zejména pro univerzitní studenty oborové 
řečtiny, případně i pro studenty latiny, klasické filologie, učitele 
řečtiny, překladatele či obecné lingvisty. Text, který předpokládá 
základní znalosti řečtiny, rozšiřuje znalosti v oblasti větné syntaxe 
starořečtiny a seznamuje s různými lingvistickými postupy a se 
současnou úrovní odborných znalostí o starořečtině.  
 

 
Antoník BARTONĚK, Jan JANDA, Eva KAMÍNKOVÁ, Eva 

KUŤÁKOVÁ, Bohumila MOUCHOVÁ: Latinská syntaktická 

cvičení. 
Praha, Karolinum 2004, 254 str., ISBN 80-246-0844-8. 
 
Cvičebnice je určena posluchačům klasické filologie. Jednotlivé 
lekce se člení na tři části: překlad z latiny do češtiny, procvičování 
gramatických jevů a překlad z češtiny do latiny. Cvičebnici 
doplňuje latinsko-český a česko-latinský slovník. Předpokladem ke 
zvládnutí textu je dobrá znalost morfologie a základních 
syntaktických jevů.  
 

 
 

Eva KUŤÁKOVÁ, Anežka VIDMANOVÁ a kol.: Slovník 

latinských spisovatelů. 
http://www.leda.cz/jazykove-slovniky-ucebnice.php?i=31  

Praha, Leda 2004, 672 str., ISBN 80-7335-042-4. 
 
Přepracované a doplněné vydání díla, ojedinělého šíří 
zpracovaného materiálu, zachycuje zhruba v 1300 heslech odkaz 
latinského písemnictví, které se vytvářelo v průběhu více než dvou 
tisíciletí a stalo se jedním z opěrných pilířů evropské kultury. 
Přehledné informace o životě a díle jak latinských spisovatelů 
období starověku, tak o latinsky píšících autorech středověkých, 
humanistických a barokních, a to v širokém evropském kulturním 
kontextu, jsou doplněny údaji o překladech, edicích a 

nejdůležitější odborné literatuře české i zahraniční. Úvodní studie začleňuje jednotlivé autory 
do hlavních vývojových proudů a svazek uzavírá aktualizovaná bibliografie odborné literatury 
a chronologická tabulka, obsahující důležité společensko-historické události a životní data 
významných autorů působících do konce 5. století.  



 
 

Eva KUŤÁKOVÁ, Dana SLABOCHOVÁ: Ad Fontes. Cursus 

Latinus. 
http://cupress.cuni.cz/ink2_ext/index.jsp?include=podrobnosti&id=203574   

Praha: Karolinum 2004, 345 str., ISBN 80-246-0928-2. 
 
Úkolem učebnice latiny je přivést posluchače historických, 
filosofických, uměnovědných, filologických a humanitních oborů 
FFUK k vlastní četbě latinských autorů v originále. Třetí doplněné a 
rozšířené vydání.  
 
 
 
 

2003 
 

Jochen BLEICKEN: Athénská demokracie (překlad Jan 
SOUČEK). 
http://www.oikoymenh.cz/athenska-demokracie/   

Praha: OIKOYMENH 2003, 792 str., ISBN 80-7298-055-6. 
 
Systematický přehled a výklad athénské demokracie 5. a 4. stol. 
př. Kr. Kniha je zajímavá pro historiky i politology.  
 
 
 

 
 
 

2002 
 

Eva KUŤÁKOVÁ, Václav MAREK, Jana ZACHOVÁ: 
Moudrost věků. 
http://www.kosmas.cz/knihy/106338/moudrost-veku-lexikon-latinskych-
vyroku-prislovi-a-rceni/  

Praha: Leda 2002, 512 str., ISBN 80-7335-014-09. 
 
Rozšířené a přepracované vydání obsáhlého souboru několika tisíc 
latinských starověkých, biblických i středověkých okřídlených 
rčení, přísloví, citátů ze slavných autorů a obecně kulturních i 
odborných obratů a termínů, z nichž velká část se vztahuje k 
důvěrně známým tématům, situacím a zkušenostem. Každý 
latinský citát je doprovázen českým překladem a komentářem. 
Hledání usnadňují rejstříky latinských i českých klíčových slov a 



českých paralelních přísloví a rčení, jež umožňují najít i pozapomenutý citát. Připojen je 
ovněž přehled citovaných autorů a poučení o latinské výslovnosti.  
 

 
Marcus Tullius Cicero: Listy přátelům I (překlad a 
poznámky Václav MAREK). 
http://www.baset.cz/tituly/anticka-knihovna/listy-pratelum-i  

Praha: Arista/Baset 2001, 568 str., ISBN 80-86410-03-X/80-86223-
30-2. 
 
Ciceronovy dopisy mají dnes nedocenitelný historický význam, 
protože obsahují spoustu autentických informací, záznamů 
skutečnosti a údajů o soudobém životě. Mají mistrný styl, kterým 
byl jejich tvůrce proslulý a jímž udával tón literatuře své doby, ale 
zároveň si uchovaly živost dobové zprávy, a tím jsou dodnes 
čtenářsky velmi přitažlivé. Z původního nesčíslného množství 

Ciceronových dopisů se v úplnosti dochovalo 864 listů, které jsou rozděleny podle adresátů 
do 4 sbírek: Listy přátelům, Listy Attikovi, Listy bratru Quintovi a Listy M. Brutovi. Václav 
Marek připravil pro Antickou knihovnu dvousvazkový výbor nejvýznamnějších a 
nejzajímavějších dopisů, které uspořádal v časovém sledu jejich vzniku. První svazek 
obsahuje listy z let 68-50 a zachycuje etapu Ciceronova politického a literárního zrání.  
 

 

Dagmar MUCHNOVÁ: Souhrn starořecké gramatiky. 
 

Praha: Holman 2000, 4 str., ISBN 80-85848-09-0. 
 
Barevný laminovaný dvojlist (2 × A4), který v koncentrované 
podobě zahrnuje rozsah středoškolské učební látky.  


