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Nakladatelství – oděvní salón příběhů: nakladatelství Gaudeamus 

Petra Mikulecká, doplnila Ing. Michaela Loukotová 

            V minulém čísle zpravodaje jsme vám blíže představili liberecké nakladatelství Bor. Tentokrát se přesuneme do Hradce 

Králové, kde nás opět bude zajímat nakladatelství, tentokrát však bude univerzitní, vydávající literaturu odbornou. 

            Přímo na Univerzitě Hradec Králové vydává publikace určené převážně pro výuku nakladatelství Gaudeamus. 

Nakladatelství vzniklo na základě vydavatelského oprávnění Ministerstva kultury ze dne 15.1.1991 z původního edičního 

střediska Pedagogické fakulty v Hradci Králové. Ediční středisko mohlo od r. 1989 přidělovat ISBN, jeho činnost byla ale 

z kapacitních důvodů omezená, vydávalo okolo 15 titulů ročně. Hlavní náplní střediska byl tisk formulářů, tiskopisů a 

kopírování pro potřeby školy.    

            Nyní je nakladatelství plně soběstačné po výrobní stránce - probíhají zde všechny procesy od sazby přes tisk až po 

vazbu a prodej publikací. Tiskárna nakladatelství je vybavena moderním digitálním tiskovým strojem, automatickou lepičkou a 

laminátorem. Nakladatelství připravuje, technicky zajišťuje a distribuuje neperiodické publikace, které jsou výsledkem činnosti 

pracovníků univerzity, slouží potřebám školy a jejích pracovišť. Od roku 1991 zde bylo vydáno něco přes 1000 publikací. 

            Univerzitní nakladatelství vydává na rozdíl od nakladatelství krásné literatury neperiodické publikace didaktického 

charakteru určené především pro studijní účely. To znamená, že poskytuje studentům, učitelům a v neposlední řadě také 

knihovnám učební texty, vědecké monografie, sborníky a odborné časopisy. Od roku 2008 vydává studijní texty i na CD nebo 

DVD. Beletrii byste zde zkrátka hledali těžko. 

            Zajímavé také je, že nakladatelství samo si nevybírá autory, kterým vydá texty. Celý tento proces podléhá edičním 

radám fakult. Ředitelka nakladatelství Ing. Michaela Loukotová mi celý proces vysvětlovala tak, že zaměstnanec univerzity, 

který by rád vydal svůj text, musí nejdříve jít za svým vedoucím katedry. Ten následně může doporučit navrženou publikaci do 

ediční rady k vydání. Vedoucí katedry navrhuje i recenzenty, které každý text vydávaný v nakladatelství musí mít, čímž se 

v podstatě zaručí kvalita budoucí publikace. Podle nové vyhlášky nad ediční radou fakult stojí ještě vědecká redakce 

nakladatelství, která odpovídá za odbornost a kvalitu vědeckých publikací. Autoři jsou obvykle tedy zaměstnanci univerzity. 

Výjimkami se mohou stát osobnosti z daného oboru, které ne vždy musí být na univerzitě zaměstnány. 

            Nakonec se rukopis dostane k šesti lidem pracujícím v nakladatelství, které se skládá z edičního střediska, pracoviště 

DTP (desktop publishing), tiskařského střediska a prodejny skript. Nejprve se provedou úpravy textu dle typografických 

pravidel a požadavků na digitální tisk. Poté se publikace v elektronické podobě posílá do tiskárny, kde se vytiskne, slepí, 

ořízne, případně laminuje. V konečné fázi se do publikace vkládá CD nebo DVD. Nakonec hotová publikace končí v prodejně, 

která se také nachází přímo v budově univerzity. 

            Kromě klasické prodejny publikací má nakladatelství i prodejnu internetovou. Prodej přes internet funguje celkem 

jednoduše. Zaškrtnete si vybrané tituly, zadáte fakturační  

a doručovací adresu a můžete se těšit na balíček zaslaný až domů. 

            Univerzitní nakladatelství tvoří důležitou součást univerzit. Ve spolupráci s akademickými pracovníky připravují 

k vydání odborné publikace, které mají své významné místo ve fondech vědeckých knihoven. Těsné sousedství nakladatelství 

Gaudeamus, sídlícího v rozrůstajícím se kampusu Univerzity Hradec Králové, a Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové 

umožňuje těsnou spolupráci obou institucí. 
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