

PŘEDMLUVA

KE DRUHÉMU VYDÁNÍ
Psát předmluvu ke druhému (nebo dokonce ještě dalšímu)
vydání knihy je velká radost. Znamená to, že první vydání
zaujalo čtenáře natolik, že se vyprodal celý náklad a posléze
i dotisk a že lze předpokládat, že bude zájem i o edici no
vou. Zájem čtenářů pak signalizuje nejen prodejní úspěch,
ale, a to především, ohlasy od kolegů i diskuse se studenty
a posléze dotazy typu: „A chystáte nové vydání?“ provázené
často doporučením, co by se ještě mohlo / mělo udělat troš
ku nebo víc jinak.
Pro autora to pak znamená, že se bude muset znovu
zamyslet nad rozsáhlým materiálem, podívat se, jak mno
ho se toho v oboru změnilo, sednout si na pár (hodně) ve
čerů a víkendů k počítači, přesvědčit mnoho kolegů, aby
udělali totéž, domluvit se s redakcí a vydavatelem, a ještě
spoustu dalších věcí. Ale jak říkám, je to opravdu radost,
potěšení a pocit, že člověk dělá něco, co snad dává trochu
smysl.
Před čtenářem potom leží nové dílo a autoři se musí jen
obávat, kolika nedostatků si nevšimli, na kolik upozornění
nereagovali a naopak kolik nových chybiček se nám vlou
dilo na místa, kde původně nebyly… Ale ne. Snažili jsme
se opravdu zohlednit připomínky recenzentů, kolegů i stu
dentů, samozřejmě i redaktorů a jazykových korektorů. Tak
jestli nám něco uniklo, ať laskavý čtenář promine.
INTERNA 2015 je opravdu významně přepracovaná,
ponechat beze změny bylo možno opravdu jen některé
obecné a spíše historické kapitolky. Rozsah přepracování
reflektuje především rozvoj v jednotlivých oborech, v ně
kterých případech je přepracování rozsáhlejší se změnou
hlavního autora (ta však byla spíše výjimečná, a autorský
kolektiv zůstal vesměs původní). Asi nejvíce se změnila

kardiologie a gastroenterologie, významně i revmatologie
a metabolismus a také… Takže ono se měnilo docela hodně.
Knížka bude barevnější, obrazová dokumentace je myslím
o dvě třídy výš. Rádi bychom dotáhli ke zdárnému konci za
mýšlený projekt pravidelného „updatu“ a umístění širší ob
razové dokumentace na internetových stránkách učebnice.
Tak uvidíme, jak se nám to podaří.
Do předmluvy patří (právem) poděkování. Za sebe bych
chtěl poděkovat především čtenářům za zájem, který pro
jevili tím, že naši knihu otevřeli a dokonce se i v předmluvě
dostali až na toto místo . Samozřejmě obrovské poděko
vání patří spoluautorům, na nich ležel největší díl zásadní
práce. V současné době nelze vydat (a předat čtenáři za ro
zumných podmínek) knihu bez podpory partnerů a spon
zorů. Také jim upřímně děkuji a dovolím si tvrdit, že taková
spolupráce je tou nejlepší odpovědí na často démonizova
nou a očerňovanou spolupráci farmaceutického průmyslu
a lékařů. Sám bych chtěl vyjádřit poděkování nakladateli
a celému jeho týmu, především za trpělivost. Je to s námi
lékaři dost komplikované, ale neděláme to schválně. Větši
na z nás píše kapitolky po večerech a „ukradených“ minu
tách mezi studenty, pacienty a vědeckými projekty.
Za pana vydavatele a za sebe bych chtěl také vyjádřit ve
liký dík Mgr. Lence Svobodové a Ing. Lucii Votavové za lo
gistickou a administrativní podporu při přípravě i finalizaci
rukopisu.
Ale teď už hlavně a především, hezké čtení a ať v kni
ze najdete vždy (nebo aspoň většinou) to, co právě potře
bujete.
R. Č., Praha, prosinec 2014
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