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Nakladatelství Gaudeamus a čtvrtstoletí jeho činnosti

Marie Otavová

V roce 2016 si nakladatelství Gaudeamus Univerzity Hradec Králové připomnělo 25 let od svého založení. A to je 

jistě důvod ke krátkému zamyšlení a bilancování.

Jak víte, publikační činnost náleží ke stěžejním odborným aktivitám každé vysoké školy, proto má Univerzita 

Hradec Králové (dále UHK) od roku 1991 vlastní nakladatelství. Zřízeno bylo na základě povolení Ministerstva 

kultury ČR dne 15. 1. 1991 jako účelové zařízení zabezpečující ediční a vydavatelskou činnost pro akademické 

pracovníky. Nakladatelství původně sídlilo na náměstí Svobody, v budově dnešní Filozofické fakulty UHK. 

Nacházely se zde nejen kanceláře redakce, ale také veškeré zázemí tiskárny. Ředitelkou nově založeného 

nakladatelství byla jmenována Ing. Michaela Loukotová a prací technického redaktora byl pověřen Ing. Miloslav 

Prokeš. V roce 1997 se sídlo nakladatelství přemístilo do nově vystavěné budovy Objektu společné výuky UHK 

v ulici Hradecká 1227 a zde vznikly mnohem komfortnější prostory pro ediční středisko, technickou redakci, 

tiskárnu, prodejnu skript i sklady. Tiskárna byla vybavena digitálním tiskovým strojem OCE Varioprint a špičkovou 

lepičkou Bourg BB 3002, které byly pořízeny z projektu Svět tisku 2005. Dále vybavení tvořily laminátor Foliant, 

řezačka Maxima a další technická zařízení. Tisk zabezpečovali Jiří Tylš, Ludmila Kellerová a Miroslava Müllerová. 

Postupně však tiskárna nedokázala zcela uspokojit náročnější požadavky akademických pracovníků a investice do 

nového moderního vybavení byly velmi vysoké. Proto bylo rozhodnuto od dubna roku 2016 tisk zadávat externě a 

využít raději služeb tiskáren s nejmodernějšími technologiemi. V té době se nakladatelství stalo součástí 

Univerzitní knihovny, která byla od počátku jeho nejbližším partnerem. Nakladatelství zůstaly veškeré jeho stěžejní 

služby s výjimkou tisku. Zabezpečovalo tak poradenskou činnost, předtiskovou přípravu děl, návrhy obálek, 

komunikaci s tiskárnami, veškerou agendu ISBN a ISSN, prodej a propagaci odborných textů, učebnic, skript 

a monografií. Tyto služby jsou od dubna 2016 zajišťovány pro akademické pracovníky a fakulty UHK zcela 

zdarma. Veškeré ediční služby poskytuje nakladatelství i pro externí zadavatele, ovšem zde již s poplatkem.

Za 25 let činnosti vydalo nakladatelství Gaudeamus více než 1 500 titulů převážně odborné literatury. Z hlediska 

počtu se tak řadilo a řadí do první desítky nejproduktivnějších univerzitních nakladatelství u nás. Publikace 

tematicky vycházely především z oborů vyučovaných na UHK a postupně se tento okruh rozšiřoval tak, jak rostl 

oborově význam univerzity. Přehled vydaných publikací naleznete na webové stránce nakladatelství.[1] Široké 

spektrum titulů nabízí také prodejna odborné literatury, která se nachází v Objektu společné výuky UHK.

Kdybychom si položili otázku, v čem vlastně spočívá jedinečnost univerzitních nakladatelství, zjistili bychom, že se 

akademické práce často tisknou v malých nákladech, přesto ale s velkou pečlivostí. Ve srovnání s populárně 

naučnou literaturou vyžadují mnohem odbornější a často mnohem složitější redakční práci, a to zejména 

kvůli náročnější struktuře, bibliografickým odkazům, grafům, rejstříkům i cizojazyčným resumé. To samozřejmě 

klade zvýšené nároky nejen na nakladatelskou práci, ale také na autory samotné.

Práce nakladatelství Gaudeamus odráží a dokladuje vědecké, výzkumné, vzdělávací, umělecké a tvůrčí aktivity 

UHK a je tak její spojitou nádobou. Jsou zde nastaveny procesy s přísnou časovou posloupností a návazností a 

každá z nově vydaných publikací je originálem s odlišným stupněm potřebných grafických a redakčních prací. 

Velká část procesu vzniku publikace je tvůrčím procesem, má-li vzniknout skutečně kvalitní dílo.

Abychom získali zpětnou vazbu od autorů, zeptali jsme se čtyř akademických pracovníků, jak spolupráci 

s Gaudeamem hodnotí:

„Založení nakladatelství Gaudeamus naší univerzity v roce 1991 považuji za důležitý krok, který vedení naší alma 

mater tehdy udělalo. Velký dík patří zejména doc. Lesákovi, který na tom měl bezesporu největší podíl. Já osobně 



spolupracuji s kolegy z nakladatelství přes 20 let a vždy jsem byl s jejich prací a vstřícným přístupem velmi 

spokojen. Jejich práce v podmínkách, které měli a mají, zaslouží velký obdiv. … Jde o jeden ze základních 

informačních a komunikačních prvků standardní akademické instituce. Přeji hodně dalších publikačních výstupů, 

hodně renomovaných autorů a jejich textů, které určitě přispějí naší UHK k budování její akademické 

prestiže.“ (prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., Katedra chemie Přírodovědecké fakulty UHK)

„S nakladatelstvím Gaudeamus jsem úzce spolupracoval v letech 2005-2006 při vydání publikace Úvod do 

kastelologie I.-II. Šlo o publikaci rozsáhlou, náročnou tím, že je v ní velké množství vyobrazení a schémat. 

Spolupráce byla vynikající, pracovníci mně pravidelně posílali zpracované části publikace ke korekturám, pomáhali 

i s vyhledáváním kvalitnějšího obrazového materiálu na internetu. Rád na tuto spolupráci vzpomínám.“ (prof. 

PhDr. František Musil, CSc., Historický ústav Filozofické fakulty UHK)

„Děkuji nakladatelství Gaudeamus za vzornou spolupráci při přípravě textů mé práce – Matematika jako 

pedagogický problém.“ (prof. RNDr. František Kuřina, CSc., Katedra matematiky, Přírodovědecká fakulta UHK)

„S nakladatelstvím Gaudeamus jsem spolupracovala od samého počátku vzniku, nejprve jako členka ediční rady 

pro UHK (dříve tedy VŠP),[2] posléze jako členka ediční rady Fakulty informatiky a managementu (FIM, dříve 

FŘIT),[3] od roku 2008 jsem pracovala jako výkonná tajemnice ediční rady FIM. Ve všech těchto pozicích jsem se 

setkala s profesionalitou, ochotou a vstřícností. Pracovníci nakladatelství se vždy snažili být nápomocni i při řešení 

nadstandardních požadavků a vyhovět často i velmi náročným časovým potřebám autorů, pořadatelů konferencí a 

workshopů. Jako autorka, která publikovala v nakladatelství Gaudeamus celou řadu skript i v několika vydáních 

a monografii, mohu se vyjádřit pouze pochvalně a poděkovat za perfektní výkony.“ (prof. PhDr. Ilona Semrádová, 

CSc., Katedra aplikované lingvistiky Fakulty informatiky a managementu UHK)

U příležitosti nedávného 25. výročí vzniku nakl. Gaudeamus bych chtěla jeho zaměstnancům poděkovat a popřát, 

aby nakladatelství bylo vzácnou, ceněnou a vyhledávanou značkou a aby publikace z jeho produkce získávaly 

stále častěji prestižní ocenění a sympatie čtenářů z řad odborné i široké veřejnosti. Přála bych nakladatelství 

Gaudeamus, aby se mu dařilo spolupodílet se na pěstování vzdělanosti jako priority Univerzity Hradec Králové. 

Potěšilo by nás, kdyby akademičtí pracovníci i externí zájemci rádi využívali služeb nakladatelství i v budoucnu a 

podařilo se, aby na půdě univerzity vznikala díla cenná svým obsahem, lákavá a atraktivní svou nezaměnitelnou 

podobou.

Kontakt na autorku: marie.otavova@uhk.cz

Informace o nakladatelství na webu UHK: https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Centralni-pracoviste/Nakladatelstvi-

Gaudeamus/ 

[1] https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Centralni-pracoviste/Nakladatelstvi-Gaudeamus/nabidka-publikaci#UHK-Article

[2] Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové

[3] Fakulta řízení a informačních technologií
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