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VYDAVATELSTVÍ

Posláním Vydavatelství Univerzity Palackého
(dále jen VUP) je zajišťovat publikování 
a šíře ní odborných textů v souladu s posláním 
uni verzity v národním i mezinárodním 
měřítku. 

V rámci tohoto poslání: 
• zprostředkovává výsledky vědecko-výzkumné 
 a vzdělávací činnosti UP, 
• zajišťuje vydávání a distribuci děl v úzce 
 specializovaných a nově vznikajících vědeckých
 oborech, které nemají dostatečně široký okruh 
 čtenářů, aby zaujaly komerční vydavatele, 
• dbá o kvalitu, úroveň a věrohodnost akademických publikací prostřednictvím lektorování odborníky
 stejného zaměření a napomáhá zvyšovat kvalitu vědecké práce přísnými kritérii redakční práce, 

profesionálním přístupem k redakčnímu zpracování a výtvarnému řešení, jakož i mezinárodní distribucí 
publikovaných prací, 

• podporuje práci začínajících vědecko-pedagogických pracovníků a napomáhá růstu její kvality tím, 
 že publikuje jejich první knihy, jimiž si tito autoři budují své jméno a rozvíjejí zkušenosti s publikováním, 
• vydává původní i překladové vysokoškolské učebnice odpovídající současným potřebám učitelů 

i studentů, 
• vydává publikace obecného zaměření představující UP jako univerzitní instituci širokého profi lu 
 ve společenském a kulturním kontextu, 
• usiluje o partnerskou spolupráci mezi vydavateli odborné literatury především z vysokoškolské sféry
 na úrovni národní i mezinárodní a je otevřeno autorům z i mimo UP.

O NÁS

Specifi ckým rysem činnosti Vydavatelství Univerzity Palackého je dokumentační, archivní a  historická 
funkce, neboť formou tištěných či elektronických dokumentů uchovává výsledky pedagogických, vědecko-
-badatelských, uměnovědných a celé řady dalších aktivit univerzity, a slouží tak nepřetržitě přenosu informací 
v čase a prostoru. 

Nakladatelská a vydavatelská činnost náleží k nejdůležitějším úkolům každé kvalitní univerzity. VUP bylo 
založeno v roce 1991 a navázalo tak na předchozí činnost Edičního střediska. Od té doby se značně změnila 
úroveň poskytovaných služeb, a tím i skladba zakázek. Svou produkcí zaujímá přední místo mezi vydavateli 
odborné literatury v České republice. Ročně vydává kolem 300 titulů. Činnost VUP je nezisková.

Legislativně je ediční činnost vymezena zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání 
periodického tisku (tiskový zákon), zákonem č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, a zákonem 
č. 121/ /2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským, vyhláškou č. 52/2000 Sb., 
o příslušnosti příjemců povinného výtisku periodického tisku, a vyhláškou MK č. 156/2003 Sb., o provedení 
zákona o neperiodických publikacích v platném znění.

RNDr. Hana Dziková,
ředitelka VUP
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Ediční činnost UP vykonávaná prostřednictvím VUP se realizuje na základě oprávnění k živnostenskému 
podnikání v oboru vydavatelské a nakladatelské činnosti. Odpovědným zástupcem vydavatele – Univerzity 
Palackého v Olomouci – je ředitelka VUP.

Vydavatelství je členem Svazu českých knihkupců a nakladatelů, pravidelně se zúčastňuje knižních veletrhů 
a výstav, festivalů, odborných konferencí a seminářů. Aktivní účastí na těchto akcích a propagací vlastní 
produkce Vydavatelství Univerzity Palackého zprostředkovává seznámení široké odborné i laické veřejnosti 
s vědeckým a pedagogickým potenciálem UP v Olomouci.

Ve vydavatelství zajišťujeme vydávání titulů v rozmanitých edicích (skripta, studijní opory, původní a pře-
kladové vysokoškolské učebnice, monografi e, příručky, vědecké spisy, reprezentativní a příležitostné tisky) 
pro nejširší odbornou veřejnost. Využíváme bohatého autorského, lektorského i didaktického zázemí naší 
univerzity. Pomocí nejnovějších informačních technologií vydáváme elektronické edice Biomedical Pa-
pers, AUPO Gymnica, e-Pedagogium a od r. 2009 Journal of Technology and Information Education.

Ediční činnost na UP je vymezena Směrnicí rektora UP č. B3–09/2 – SR. V souladu s ní je řízena Ediční ko-
misí UP, která je poradním orgánem rektora ve věcech ediční činnosti. Pro spolupráci při řízení a provádění 
ediční činnosti UP jsou na fakultách ustanoveny ediční komise. Tyto vytvářejí systém záruk věcné a odbor-
né úrovně titulů schválených k vydání. Rukopisy do VUP přicházejí přímo z fakult, na základě schválení 
ediční komise příslušné fakulty, popř. řádné objednávky vystavené objednávajícím pracovištěm. Vyrobené 
publikace jsou (po zaplacení) majetkem fakulty. Prodejna je přebírá do komisního prodeje a každý měsíc 
přeúčtovává tržby (ve výši 70 % z prodejní ceny) za prodané zboží fakultám. 

VYDAVATELSTVÍ

Výstava knižní produkce UP v prostorách vydavatelství
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Organizačně je členěno VUP na 4 oddělení:
 VYDAVATELSKÁ REDAKCE  (6 pracovnic) 
 DTP  (8 pracovníků)
 POLYGRAFICKÉ STŘEDISKO  (9 pracovnic)
 PRODEJNA UČEBNIC A ODBORNÉ LITERATURY  (5 pracovníků)

Ve vydavatelství pracovalo v roce 2009, stejně jako v roce 2008, celkem 28 zaměstnanců. V průběhu roku 
jsme byli nuceni přijmout jednoho pracovníka na DPP, posléze na DPČ (tj. úvazek 0,5) vzhledem k novým 
požadavkům, které na nás byly směrovány v souvislosti s řešením projektů z OP VK. Konkrétně se jedná 
o zajišťování všech předmětů pro potřebu publicity, které bohužel nelze poskytovat na základě směrnice 
rektora UP B3-07/6-SR Zadávání veřejných zakázek na UP.

V souladu s aktualizací Dlouhodobého záměru byly detailně zpracovány popisy jednotlivých procesů a činností 
probíhajících ve VUP. Nyní se zpracovávají popisy rozhraní mezi těmito procesy, včetně stanovení kompe-
tencí, zodpovědností atd., což považujeme za velmi důležitý předpoklad dobrého chodu celého vydavatelství 
a s tím jistě související spokojenost našich zákazníků. Byla také ustanovena pracovní skupina, která provedla 
analýzu tiskových technologií používaných v polygrafi ckém středisku VUP. Tato analýza bude sloužit jako 
podklad při výběru nových technologií, popř. obnově stávajícího strojového parku.

Soft ware informačního systému VUP jsme rozšířili o nové funkce – provoz elektronického obchodu VUP 
a automatizace některých pravidelně se opakujících činností VUP. S  tím souviselo velké množství práce 
vydavatelských redaktorů spojené s doplněním všech potřebných informací do rozšířené databáze zakázek. 
V březnu 2009 vedení UP rozhodlo o změně hodnocení publikačních aktivit zaměstnanců UP. Bylo stano-
veno, že všechna díla (pedagogická i vědecká) vytvořená v rámci plnění pracovních povinností a odbornosti 
zaměstnance budou chápána jako díla zaměstnanecká. V návaznosti na tuto skutečnost byla zcela přepracována 
a nově vydána směrnice rektora UP B3-09/2-SR Ediční činnost Univerzity Palackého v Olomouci. 

Hospodaření probíhalo podle modelu schváleného v polovině roku 1997 (výrobní náklady zahrnují mate-
riálové náklady, autorské honoráře a celkovou režii vydavatelství vyjma osobních nákladů, ve výrobní ceně 
nejsou také zahrnuty náklady na energie, ostrahu a úklid budovy). Jinými slovy, z rozpočtu máme kryty osobní 
náklady, a to pouze pro 24 zaměstnanců, a příspěvek na stravování a sociální fond. Veškeré další provozní 
náklady (přímá a nepřímá režie) jsou zahrnuty v kalkulačním vzorci. 

Z následující tabulky č. 1 je zřejmý trend vývoje publikační činnosti a služeb poskytovaných ve VUP v po-
sledních letech.

VYDAVATELSTVÍ

Rok Nová vydání Dotisky Ostatní zakázky Počet zakázek
celkem 

Rozpracované 
zakázky
počet/Kč

Produkce VUP
(bez rozprac. zak.)

celkem v Kč

2000 217 43 366 669 62 / 0 780 276  5 529 495
2001 210 37 437 684 58 / 1 652 009  7 919 037
2002 191 84 367 642 46 / 1 781 137  8 293 581
2003 202 80 427 709 71 / 2 302 219  9 873 767
2004 354 31 260 645 70 / 2 009 207  9 385 155
2005 236 37 506 779 49 / 2 482 413  9 511 604
2006 337 8 536 881 49 / 1 456 264 11 740 665
2007 312 14 346 672 62 / 1 804 881 12 086 022
2008 331 12 389 732 66 / 3 221 881 14 451 721
2009 252 6 343 601 72 / 3 292 792  9 751 586

Tabulka č. 1 – SKLADBA ZAKÁZEK
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CM
TF

8
2 300

49 200,00
175 166,00

0,00
5

3 920,00
32 538,00

260 824,00
260 824,00

2,87

Lékařská fakulta
25

10 790
116 860,00

640 760,00
6 600,00

22
28 500,00

126 981,00
913 101,00

919 701,00
10,12

Filozofi cká fakulta 
56

16 034
323 104,00

1 308 989,00
226 075,00

31
20 995,00

202 436,00
1 855 524,00

2 081 599,00
22,91

FF – ICV
12

1 668
67 420,00

142 177,00
61 700,00

61
1 350,00

363 607,00
574 554,00

636 254,00
7,00

Přírodovědecká fakulta
49

16 171
96 000,00

921 213,00
238 800,00

36
12 950,00

220 585,00
1 250 748,00

1 489 548,00
16,39

Pedagogická fakulta
64

8 823
147 309,00

619 520,00
322 910,00

22
22 770,00

124 327,00
913 926,00

1 236 836,00
13,61

Fakulta tělesné kultury
14

2 630
71 030,00

214 466,00
21 200,00

19
9 520,00

97 536,00
392 552,00

413 752,00
4,56

Právnická fakulta
6

1 074
18 440,00

115 171,00
15 000,00

10
8 305,00

67 753,00
209 669,00

224 669,00
2,47

Fakulta zdravotnických věd
3

720
8 450,00

53 874,00
0,00

5
6 720,00

45 698,00
114 742,00

114 742,00
1,26

CV
T

5
1 650,00

12 861,00
14 511,00

14 511,00
0,16

KS
18

15 760,00
101 998,00

117 758,00
117 758,00

1,30

KU
P

2
15 400,00

81 435,00
96 835,00

96 835,00
1,07

RU
P

11
7 104

105 320,00
652 978,00

90 000,00
68

67 420,00
377 839,00

1 203 557,00
1 293 557,00

14,24

SKM
1

2 100,00
2 859,00

4 959,00
4 959,00

0,05

V
U

P
4

890
1 000,00

102 757,00
10 000,00

5
3 600,00

63 646,00
171 003,00

181 003,00
1,99

CELK
EM

252
68 204

1 004 133,00
4 947 071,00

992 285,00
310

220 960,00
1 922 099,00

8 094 263,00
9 086 548,00

100,00

PRO
D

U
KCE V

 Kč PRO
 U

P
1 004 133,00

4 947 071,00
992 285,00

220 960,00
1 922 099,00

8 094 263,00
9 086 548,00

EXTERN
Í ZA

KÁ
ZKY

6
1 550

31 000,00
87 894,00

0,00
33

95 545,00
450 599,00

665 038,00
665 038,00

CELKO
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D

U
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258
69 754

1 035 133,00
5 034 965,00

992 285,00
343

316 505,00
2 372 698,00

8 759 301,00
9 751 586,00
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PUBLIKACE VYROBENÉ V ROCE 2009

CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

FILOZOFICKÁ FAKULTA

1. Chalupa, Petr         Dynamika smlouvy v deuteronomistickém zpracování dějin. 
Historické pozadí, projevy a další působení          

monografi e    

2. Mikeš, František      Teilhard, evoluce a globální spiritualita           sborník    
3. Opatrný, Dominik      Studia theologica 35  periodikum    
4. Opatrný, Dominik      Studia theologica 36  periodikum    
5. Opatrný, Dominik      Studia theologica 37  periodikum    
6. Tavel, Peter       Vybrané kapitoly ze sociální psychologie        skriptum   
7. Zajícová, Lenka       AUPO Th eologica 9                AUPO    
8. Zatloukal, Leoš       Plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování  monografi e 

1. Arbeit, Marcel (ed.) Cult Fiction and Cult Film: Multiple Perspectives         monografi e          
2. Arbeit, Marcel (ed.)         Cult Fiction and Cult Film: Multiple Perspectives – dotisk        monografi e          

3. Barešová, Ivona   Politeness Strategies in Cross-cultural Perspective: 
Study of American and Japanese Employment Rejection Letters           monografi e          

4. Bednaříková, Božena          Slovo a jeho konverze   monografi e          
5. Bláha, Ondřej     Funkční stratifi kace češtiny       monografi e          

6. Burešová, Jana    Bohumil Laušman. Proměny života sociálně demokratického politika 
s nástupem komunistické moci v Československu  monografi e          

7. Cakirpaloglu, Panajotis      Psychologie hodnot      monografi e          
8. Černý, Jiří       Morfología española     monografi e          
9. Drexlerová, Alžběta          Jákob a Ezau na cestě k smíření? Dějiny židovsko-křesťanských vztahů           monografi e          

10. Fürnberg, Louis   El Šat       monografi e          

11. Gheorghe, Manuela 
Eugenia    

Boundaries in Motion: Christian Initiation and Literary Discourse in Vasile 
Andru’s and Daniela Hodrová’s Fiction          monografi e          

12. Gheorghe, Manuela 
Eugenia (ed.)         Rumunská kultura a jazyk v českých zemích     sborník  

13. Gilk, Erik (ed.)  Bohemica Olomucensia 2/2009. Symposiana       periodikum          
14. Holeš, Jan (ed.)  Romanica Olomucensia 21 vol. 2     periodikum          

15. Hudcová, Eva      Der Bürger und sein Th eater in einer mährischen Kleinstadt.
Aus der Kulturgeschichte von Mährisch-Schönberg     monografi e          

16. Jílek, Viktor     Žurnalistické texty jako výsledek působení jazykových
a mimojazykových vlivů   učebnice 

17. Kaláb, Martin     Základy anatomie a fyziologie pro studenty humanitních oborů I      skriptum 
18. Kaláb, Martin     Základy anatomie a fyziologie pro studenty humanitních oborů II     skriptum 
19. Kaláb, Martin     Základy anatomie a fyziologie pro studenty humanitních oborů III    skriptum 
20. Kholod, Ulyana    Vybrani temy z movoznavstva. Častyna perša    skriptum 
21. Kolářová, Jana (ed.)         Bohemica Olomucensia 1/2009. Litteraria       periodikum          
22. Konečný, Karel    Československá strana lidová na Novojičínsku 1948–1990 monografi e          
23. Kopecký, Jiří     Opery Zdeňka Fibicha z 90. let 19. století    monografi e          
24. Koucká, Ivana (ed.)          Historica Olomucensia 35–2009. Sborník prací historických XXIII      periodikum          

25. Krywalski, Diether           Geschichte der deutschsprachigen Literatur des Mittelalters
in den böhmischen Ländern     monografi e          

26. Kubátová, Helena  Životní svět a sociální světy      monografi e          
27. Kubátová, Helena  Sociologie   učebnice 
28. Kubátová, Helena  Rukověť autora diplomky učebnice 
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EDIČNÍ PLÁN 2006PUBLIKACE VYROBENÉ V ROCE 2009

FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY

29. Kubica, Petr (ed.)           Katalog 44. Mezinárodního festivalu populárně-vědeckých
a dokumentárních fi lmů Academia fi lm Olomouc 2009       sborník  

30. Lotko, Edvard     Srovnávací a bohemistické studie   monografi e          
31. Lotko, Edvard     Kapitoly ze současné rétoriky      monografi e          
32. Machala, Lubomír  Panoráma české literatury          učebnice 
33. Míča, Slavomír (ed.)         Romanica Olomucensia 20 vol. 2     periodikum          
34. Míča, Slavomír (ed.)         Romanica Olomucensia 21 vol. 1     periodikum          
35. Pádivý, Petr (ed.)           Katalog Doc. Port – Market for popular-scientifi c documentary fi lms sborník  
36. Pechal, Zdeněk (ed.)         Rossica Olomucensia XLVII Vol.1    periodikum          
37. Pilátová, Jindřiška          Krátká zpráva v současné ruské a české publicistice. Jazyk a text monografi e          
38. Polách, Vladimír P. (ed.)    Bohemica Olomucensia 3/2009. Lingvistica Juvenilia       periodikum          
39. Polách, Vladimír P.         Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie „cutting – edge“ sborník  
40. Reiterová, Eva    Základy statistiky pro studenty psychologie   skriptum 
41. Ryšavý, Dan (ed.) AUPO Sociologica – Andragogica 2008           AUPO     
42. Silná, Ingrid (ed.)          Hudba v Olomouci a na střední Moravě III.     sborník  
43. Šaradín, Pavel (ed.)   AUPO Politologica 6     AUPO     
44. Šaradín, Pavel (ed.)         Contemporary European Studies. Volume 3, Number 1, 2008  periodikum          
45. Šaradín, Pavel (ed.)         Contemporary European Studies 1/2009          periodikum          
46. Šimek, Dušan (ed.)           Střípky (CD) sborník  
47. Šmeral, Jiří      Řád augustiniánů eremitů na Moravě v předhusitské době   monografi e          
48. Štefanides, Jiří  Carl König v Olomouci / in Olmütz  sborník  
49. Štěpánek, Pavel   Čechy a Španělsko ve středověku. Dějiny a umění          monografi e          
50. Tárnyiková, Jarmila          AUPO Philologica 99. Anglica III. Linguistica (ed.)      AUPO     
51. Vičar, Jan        Smíšené sbory (1998–2008)          monografi e          
52. Vobořil, Ladislav Ruská anekdota – žánr, jazyk, text monografi e          
53. Vobořil, Ladislav (ed.)      Rossica Olomucensia XLVII Vol. 2    periodikum          
54. Vobořil, Ladislav (ed.)      Rossica Olomucensia XlVIII Vol. 1  periodikum          
55. Vobořil, Ladislav (ed.)      Rossica Olomucensia XlVIII Vol. 2  periodikum          
56. Znebejánek, František        Sociologie a andragogika (CD)      sborník

1. Bartková, Lenka   Daňová evidence         skriptum 
2. Bednářová, Hana   Aktivní v každém věku III.         sborník  
3. Hodaň, Bohuslav   Tělesná kultura 31/2    periodikum          
4. Hodaň, Bohuslav   Tělesná kultura 32/1    periodikum          
5. Hodaň, Bohuslav   Rekreologie  monografi e          
6. Karásková, Vlasta AUPO Gymnica 2008 38/2  periodikum          
7. Karásková, Vlasta AUPO Gymnica 2008 38/3  periodikum          
8. Karásková, Vlasta AUPO Gymnica 2008 38/4  periodikum          
9. Karásková, Vlasta AUPO Gymnica 2009 39/1  periodikum          

10. Kudláček, Martin  Inclusion of children with physical disabilities in physical education, 
recreation and sport         monografi e          

11. Miklánková, Ludmila          Tělesná výchova na 1. stupni základních škol (základní gymnastika)  skriptum 
12. Miklánková, Ludmila          Environmentální stimuly v pohybové aktivitě dětí předškolního věku  monografi e          
13. Vařeka, Ivan      Kineziologie nohy       monografi e          
14. Wittmannová, Julie           Karty aktivního stárnutí THENAPA II           ostatní        
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LÉKAŘSKÁ FAKULTA

1. Bartošíková, Lenka           Practical Physiology    skriptum 

2. Heřman, Miroslav (ed.)       Sborník abstrakt III. českého neuroradiologického kongresu. 
Čeladná, 8.–10. 10. 2009      sborník  

3. Hladíková, Zuzana, a kol.    Diagnostika a léčba onemocnění prsu           učebnice 

4. Kolářová, Hana    Fyzika stručně a jasně 
(přehled fyziky v příkladech a testových otázkách)      učebnice 

5. Koukalová, D., a kol.    Praktická cvičení z lékařské mikrobiologie I  skriptum 
6. Koukalová, D., a kol.    Microbiology I          skriptum 
7. Králová, Jaroslava           Systém psychosociální prevence pro studenty všeobecného lékařství   sborník  
8. Králová, Jaroslava           Současné trendy ve vzdělávání budoucích lékařů           sborník  
9. Krejčí, Přemysl, a kol.      Dentální radiologie     skriptum 

10. Líčeník, Radim    Klinické doporučené postupy. Obecné zásady, principy tvorby a adaptace        monografi e          
11. Malínský, Jiří    Přehled embryologie člověka v obrazech        skriptum 
12. Malínský, Jiří    Přehled histologie člověka v obrazech II. díl skriptum 
13. Marešová, Klára   5. bilaterální česko-slovenské oft almologické sympozium. Abstrakta  sborník  
14. Modrianský, Martin           Výroční zpráva Lékařské fakulty UP výroční zp.          
15. Modrianský, Martin           Konference vědeckých prací studentů DSP 2009  sborník  

16. Rohoň, Peter      Molekulární biologie v hematoonkologii 
– od základních vyšetřovacích metod ke klinické praxi         skriptum 

17. Řehák, Jiří       10. Vejdovského olomoucký vědecký den.  Abstrakta        sborník  
18. Řehák, Jiří       Abstrakta. Diabetes mellitus – oční komplikace. 10. sympozium       sborník  
19. Šimánek, Vilím    Biomedical Papers č. 152/2 2008    periodikum          
20. Šimánek, Vilím    Biomedical Papers č. 153/1 2009    periodikum          
21. Šimánek, Vilím    Biomedical Papers č. 153/2 2009    periodikum          
22. Šimánek, Vilím    Biomedical Papers č. 153/3 2009    periodikum          
23. Štosová, Taťána   Med ve školní laboratoři           učebnice 
24. Zlámal, Jaroslav  Řízení lidských zdrojů  skriptum 
25. Zlámal, Jaroslav  Ekonomika zubní ordinace           skriptum

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

1. Babická, Blanka   Praktický jazyk 1 (CD)  studijní o.          
2. Bocáková, Milada  Obecná zoologie pro učitele        skriptum 
3. Bohuš, Marek      Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache I (CD)  studijní o.          
4. Cyprian, Jens-Peter          Interkulturalität und interkulturelles Lernen. Eine Einführung (CD) studijní o.          
5. Dopita, Miroslav  Zájem žáků základních a středních škol o fyziku, chemii a matematiku.          monografi e          
6. Dostál, Jiří      Elektrotechnika 1 – díl 1 (Úvod do elektrotechniky) (CD) studijní o.          
7. Dostál, Jiří      Osnovy kurzů distančního vzdělávání 1         ostatní  
8. Dostál, Jiří      Pojmové mapy kurzů distančního vzdělávání  (CD)          ostatní  
9. Gill, Simon       Classroom English       skriptum 

10. Grecmanová, Helena           e-Pedagogium I/2008     periodikum          
11. Grecmanová, Helena           e-Pedagogium II/2008    periodikum          
12. Grecmanová, Helena           e-Pedagogium III/2008   periodikum          
13. Grecmanová, Helena           e-Pedagogium IV/2008    periodikum          
14. Hornová, Libuše   Syntax 2 (CD)           studijní o.          
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15. Ivanová, Jaroslava           Learners with Specifi c Learning Diffi  culties (CD)        studijní o.          

16. Klement, Milan    Základy programování v jazyce Visual Basic 1
Úvod do MS Visual Basic 6.0 (CD)           studijní o.          

17. Klement, Milan    Základy programování v jazyce Visual Basic 2
Začátky programování v MS Visual Basic 6.0 (CD)         studijní o.          

18. Klement, Milan    Základy programování v jazyce Visual Basic 3
Pokročilé programování v MS Visual Basic 6.0 (CD)      studijní o.          

19. Klement, Milan    Základy programování v jazyce Visual Basic 4
Pokročilé programování v MS Visual Basic 6.0 (CD)      studijní o.          

20. Klement, Milan    Grafi cké programy – CAD 1
Úvod do AutoCADu (CD)        studijní o.          

21. Klement, Milan    Grafi cké programy – CAD 2
Základy kreslení 2D výkresů v  AutoCADu (CD)       studijní o.          

22. Klement, Milan    Grafi cké programy – CAD 3
Pokročilé kreslení 2D výkresů v  AutoCADu (CD)       studijní o.          

23. Klement, Milan    Grafi cké programy – CAD 4
Základy kreslení 3D výkresů v  AutoCADu (CD)       studijní o.          

24. Klement, Milan    Grafi cké programy – CAD 5
Pokročilé kreslení 3D výkresů v  AutoCADu (CD)     studijní o.          

25. Knausová, Ivana   Základy demografi e I    studijní o.          
26. Knausová, Ivana   Základy demografi e I (CD)          studijní o.          
27. Knausová, Ivana   Základy demografi e II   studijní o.          
28. Knausová, Ivana   Základy demografi e II (CD)         studijní o.          
29. Kropáč, Jiří      Didaktika informatiky – obecné základy I. díl (CD)       studijní o.          
30. Kropáč, Jiří      Didaktika informatiky – obecné základy II. díl (CD)      studijní o.          
31. Laitochová, Jitka Matematická analýza 2. Integrální počet       skriptum 

32. Ludíková, Barbora 
Th e basic of conversation in czech language for doctors, attending 
and care taking personnel (for foreign nationals). 
Alternation English – Czech. Základy konverzace v českém jazyce 

slovník  

33. Machar, Ivo       Conservation and Management of Floodplain Forests in the Protected 
Landscape Area Litovelské Pomoraví (Czech Republic) I. díl         monografi e          

34. Machar, Ivo       History, Biodiversity, and Management of Floodplain Forest 
(Case study of National Nature Reserve of Vrapac, Czech Republic) II. díl  monografi e          

35. Machar, Ivo       Úvod do ekologie lesa a lesní pedagogiky      skriptum 

36. Machar, Jiří      Ochrana životního prostředí pro učitele přírodopisu. Díl I. 
Od globálního ekosystému ke krajině      skriptum 

37. Marešová, Hana    Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka 
na základní škole (CD) sborník  

38. Marešová, Hana    Základy historické mluvnice češtiny s texty k rozboru    skriptum 

39. Nelešovská, Alena Pedagogická praxe 2. Praktická příručka určená studentům 
bakalářského studia oboru Učitelství pro MŠ  skriptum 

40. Novák, Bohumil (ed.)         Matematický klokan 2009 sborník  
41. Petrová, Alena    Kapitoly z obecné psychologie 1    skriptum 
42. Petrová, Alena, a kol.       Žák sekundární školy 2 (CD)        studijní o.          
43. Petříková, Emílie Studentská vědecká odborná konference PdF UP 2007 (CD)   sborník  
44. Plischke, Jitka   Výuka žáka s odlišným mateřským jazykem z hlediska přípravy učitele monografi e          
45. Podlahová, Libuše Žák sekundární školy 1 (CD)        studijní o.          
46. Poláková, Jenny   Úvod do literatury 1 (CD)          studijní o.          
47. Poláková, Jenny   Úvod do literatury 1    studijní o.          
48. Serafín, Čestmír  Elektronika (digitální část) (CD)  studijní o.          
49. Serafín, Čestmír  Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2008 (CD)   výroční zp.          
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50. Spáčilová, Hana   Pedagogická diagnostika v primární škole      skriptum 
51. Svoboda, Ivo      Ekonomika, fi nanční management a pracovněprávní předpisy v životě školy        skriptum 
52. Svoboda, Ivo      Ekonomika, fi n. management a pracovněprávní předpisy v životě školy (CD)        skriptum 
53. Šimíčková-Čížková, Jitka     Přehled vývojové psychologie       učebnice 
54. Šmelová, Eva      Učitel mateřské školy v refl exi současných proměn        skriptum 
55. Šmelová, Eva      Ohlédnutí do historie předškolní výchovy      studijní o.          
56. Šmelová, Eva      Ohlédnutí do historie předškolní výchovy (CD) studijní o.          
57. Šteiglová, Taťána Významné osobnosti světové textilní tvorby a bienále v Lausanne     skriptum 
58. Valenta, Milan, a kol.       Rukověť dramaterapie II učebnice 
59. Válková, Silvie   Morfologie 2 (CD)       studijní o.          
60. Válková, Silvie   New Trends in Educating Future Teachers of English IV    sborník  
61. Vavrdová, Alena   Didaktika vlastivědy    skriptum 
62. Vomáčková, Olga   Die deutsche Sprache und Literatur im Europäischen Raum  sborník  

63. Vomáčková, Olga   Der Begriff  der Unzählbarkeit bei deutschen Nomina mit einem Blick
auf das Tschechische   monografi e          

64. Závodná, Jindřiška           Praktická příručka ke zkoušce z němčiny (CD)  studijní o.          

PRÁVNICKÁ FAKULTA

1. Bell, Ian David         Contemporary Issues in Business and Legal Matters       skriptum            
2. Bell, Ian David         Contemporary Issues in Business and Legal Matters       skriptum            
3. Bellová, Jana           Základy účetnictví pro právníky         skriptum            
4. Černý, Michal           Acta Iuridica Olomucensis Vol. III (IX), No. 4 (2008)   periodikum          
5. Dostalík, Petr          Antická státověda v díle M. T. Cicerona monografi e          
6. Grúň, Lubomír           Peníze a právo          učebnice            

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

1. Calábek, Pavel          Makos 2008              sborník             
2. Dančák, Martin          Masožravé rostliny 02   ostatní          
3. Dančák, Martin          Masožravé rostliny 01   ostatní    
4. Dobešová,  Zdena        AutoCAD Raster Design, praktické použití                učebnice            
5. Dobešová, Zdena         Hodnocení kartografi cké funkcionality geografi ckých informačních systémů                monografi e          
6. Fňukal, Miloš           Historie Katedry geografi e Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci       ostatní       
7. Hátle, Jiří (ed.)       Přírodovědný klokan 2008/2009           sborník             
8. Kameníček, Jiří         Příklady a úlohy z obecné a anorganické chemie          skriptum            
9. Kameníček, Jiří         Anorganická chemie      skriptum            

10. Křepelka, Jaromír       Výzkumné centrum pro optiku – Optické struktury, detekční systémy. 
Vybrané výsledky za rok 2008       sborník             

11. Kubáček, Lubomír        Weakly Nonlinear Regression Models      monografi e          
12. Kubáček, Lubomír        Multivariate statistical Models revisited               monografi e          
13. Kubala, Martin (ed.)    Třetí studentská konference mladých přírodovědců        sborník             
14. Kvítek, Libor           Možné cesty pozitivní změny postoje mládeže k přírodním vědám           sborník             
15. Kvítek, Libor           Možnosti motivace mládeže ke studiu přírodních věd      sborník             
16. Kvítek, Libor           Směry rozvoje spolupráce v rámci systému fakultních škol                sborník             
17. Lebeda, Aleš            Průvodce botanickou zahradou Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci     ostatní             
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FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD

18. Měkotová, Jarmila       Říční krajina 6         sborník             
19. Mikeš, Josef            Geodesic Mappings of Manifolds with Affi  ne Connection   monografi e          
20. Molnár, Josef           Rozvíjení prostorové představivosti (nejen) ve stereometrii             monografi e          
21. Motyka, Kamil           Stručný přehled separačních metod       skriptum            
22. Navrátilová, Božena     Poznáváme listy dřevin  ostatní
23. Nezvalová, Danuše       Assessing Science for Understanding – constructivist approach           monografi e          

24. Nezvalová, Danuše       A Constructivist Approach for the Improving Quality of Science Teacher 
Training: An Experience of IQST Project          monografi e          

25. Nezvalová, Danuše (ed.)  Description of the Units for Direct Teaching            sborník             
26. Opatrný, Tomáš          Výroční zpráva o činnosti Přírodovědecké fakulty UP             ostatní             
27. Opatrný, Tomáš          Výroční zpráva  PřF 2007 – anglická verze                ostatní             
28. Opatrný, Tomáš          Výroční zpráva 2008     ostatní             
29. Štěrba, Otakar, a kol.  Říční krajina a její ekosystémy         monografi e          
30. Švrček, Jaroslav        Úvod do kombinatoriky   skriptum            
31. Tkadlec, Emil           Populační ekologie. Struktura, růst a dynamika populací učebnice            
32. Toušek, Václav          AUPO Geographica 40/1   periodikum          

33. Ulovec, Andreas         Motivating and Exciting Methods in Mathematics and Science.
Případové studie            sborník             

34. Ulovec, Andreas         Motivating and Exciting Methods in Mathematics and Science. Fallstudien sborník             
35. Ulovec, Andreas         Motivating and Exciting Methods in Mathematics and Science. Case Studies                sborník             
36. Ulovec, Andreas         Motivating and Exciting Methods in Mathematics and Science. Case Studies (it.)          sborník             

37. Ulovec, Andreas         Motivating and Exciting Methods in Mathematics and Science.
Prípadové štúdie            sborník             

38. Valanides, Nicos        Floating and Sinking of an Object in a Liquid – Based on Socio-kognitive 
Constructivism monografi e          

39. Vašut, Radim            Dřeviny ostatní       
40. Vinter, Vladimír        Listy   ostatní     
41. Vinter, Vladimír        Fytolity                ostatní        
42. Vinter, Vladimír        Mikrotechniky           ostatní   
43. Vinter, Vladimír        Rostliny pod mikroskopem                studijní o.          
44. Voženílek, Vít          Geoinformační aspekty státní informační politiky ČR     monografi e          
45. Voženílek, Vít          City Logistics: dopravní problémy a logistika měst střední velikosti    monografi e          
46. Voženílek, Vít, a kol.  Atlas voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje         atlas               

47. Vysoudil, Miroslav      Sborník abstraktů. Mezinárodní konference k 50. výročí geografi e
na Přf UP v Olomouci   sborník             

48. Zimák, Jiří             Rock-forming minerals of igneous and metamorphic rocks
under the Microscope (CD)        učebnice            

49. Zimák, Jiří             Základy gemologie (CD)  ostatní          

1. Ivanová, Kateřina       Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením            skriptum            
2. Hušák, Václav           Radiační ochrana pro radiologické asistenty             skriptum            
3. Kisvetrová, Helena      Důstojné umírání II (CD)                sborník             
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RUP

1. Hamdanieh, Zuzana       International Student Guide             ostatní             
2. Hradilová, Darina       Survival Czech          studijní o.          
3. Hrbek, Tomáš (ed.)      Gaudeamus               ostatní             
4. Chalupa, Tomáš          Po škole. Průvodce absolventa vysoké školy                ostatní             
5. Chalupa, Tomáš          S námi se uplatníte     ostatní             
6. Kotlebová, Henrieta     Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2008             výroční zp.          
7. Palaščák, Radek         Výroční zpráva o činnosti UP za rok 2008                výroční zp.          

8. Palička, Vladimír       Vývoj medicíny na příkladu metabolických chorob kostí a osteoporózy. 
7. přednáška významných absolventů UP              ostatní             

9. Peřina, Jan             Proměny doby            monografi e          

10. Štreit, Jindřich        16. výroční přednáška k poctě J. L. Fischera. 
Doba tzv. normalizace ve fotografi i       ostatní             

11. Urbášek, Pavel, a kol.  Univerzita v Olomouci 1573–2009         monografi e          

1. Duda, Miloslav, a kol.  Historie chirurgie      monografi e          
2. Prášilová, Michaela     Vybrané kapitoly ze školského managementu pro pedagogické pracovníky    učebnice            
3. Valenta, Milan, a kol.  Herní specialista v somatopedii         učebnice        
4. Tillich, Josef          Z palety srdce          ostatní             

VUP

ICV

1. Bartoňková, Hana        Vzdělávací strategie    skriptum    
2. Blecha, Jaroslav        Loutkové divadlo (CD)   studijní o.  

3. Cimbálníková, Lenka     Manažerské dovednosti I.
Vybrané manažerské dovednosti + 50 manažerských cvičení a testů        učebnice    

4. Gigalová        Řízení lidských zdrojů  studijní o.  
5. Gigalová, Veronika      Teorie organizace       studijní o.  
6. Jakešová, Petra Právní propedeutika (CD)        studijní o.  
7. Klimentová, Eva Sociální politika I     studijní o.  
8. Klimentová, Eva Sociální politika II    studijní o.  
9. Michalík, David Psychologie v policejní praxi   studijní o.  

10. Michalík, David Ergonomie pro studenty psychologie (CD) studijní o.  
11. Prudká, Silvie  Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2008 (CD)  sborník     
12. Voda Eschgfäller, Sabine        Literatur und Kultur der österreichischen Aufk lärung    studijní o.  

1. Hontela, Slavoj         Rehek domácí – úvaha o stavu vědomí a nevědomí          ostatní             
2. Kolář, Bohumír          Netuctové myšlenky odtud i odtamtud     ostatní             
3. Malínský, Jiří          Nikdy není pozdě        ostatní             
4. Šiška, Zbyněk           Bosé lásky              ostatní             
5. Škutová, Daniela        Sexuální výchova dětí se zrakovým postižením. Předškolní a mladší školní věk monografi e          
6. Tillich, Josef          Z palety srdce          ostatní             

EXTERNÍ
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Ostatní (CVT, ICV, KS, RUP, VUP, Projektový servis, externí autoři)       64 ks

Celkem bylo vydáno 268 titulů s vročením 2009, z tohoto množství je 14 ks periodik 
(bez ISBN, mají ISSN a registrační číslo MK ČR – není zahrnut Žurnál).

Fakulta EP fakult 2009 dodáno do VUP z toho z EP 2009 % plnění EP

CMTF 13 8 8 62 %
FF 50 72 26 52 %
FTK 12 15 8 67 %
LF 17 24 6 35 %
PdF 54 42 16 30 %
PF 19 6 5 26 %
PřF 25 35 5 20 %
FZV 1 2 – 0 %

Celkem 191 204 74 39 %

Tabulka č. 4 – PŘEHLED PLNĚNÍ EP 2009 – publikace s vročením 2009

V roce 2009 VUP vydalo celkem 252 nových titulů, z toho bylo 224 prvních vydání, 19 titulů vyšlo podruhé, 
7 titulů bylo vydáno potřetí a 2 tituly vyšly dokonce ve čtvrtém vydání. Bylo vyrobeno 6 dotisků publikací. 
Z přehledu vyplývá, že celkově klesl počet zakázek, zejména zakázek týkajících se výroby studijní literatury. 
Považuji za nutné zde zmínit, že s tím souvisí úbytek studijní literatury pro studenty. Při snaze jednat o do-
plnění chybějící literatury se velice často setkáváme s argumentem, že na vydání studijní literatury nejsou 
peníze. Přehled vydaných titulů podle obsahu a zaměření je uveden v tabulce č. 2.

Tabulka č. 3 – ROZDĚLENÍ VYDANÝCH PUBLIKACÍ PODLE OBSAHU A ZAMĚŘENÍ

Rok
Vědecké publ. 

(AUPO,
monografi e) 

Skripta,
učebnice, 

stud. opory
Ostatní

publikace Sborníky Periodika
Celkem

vydaných 
publikací

2000 33 63 121 260
2001 29 96 85 247
2002 27 100 64 275
2003 50 107 45 282
2004 43 94 55 48 16 256
2005 48 115 26 34 13 236
2006 39 174 59 48 17 337
2007 57 101 89 50 15 + 32 ŽUP 312
2008 82 130 43 75 13 + 31 ŽUP 343
2009 55 99 33 39 32 + 31 ŽUP 258

Průměrný náklad vydávaných publikací v roce 2009 byl 275 kusů, průměrný počet stran byl 114.
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VYDAVATELSKÁ REDAKCE

SLUŽBY A ČINNOSTI

Pracovní náplň tohoto oddělení souvisí se službami, které zajišťuje. Jsou to nakladatelské služby v oblasti 
vydávání periodických a neperiodických publikací. Dále pak služby zajišťující propagaci publikační činnosti 
Univerzity Palackého v národním i mezinárodním měřítku a konzultační služby.

Se zabezpečením těchto služeb souvisí následující činnosti:

 • příprava edičních plánů, spolupráce s Ediční komisí UP a edičními komisemi fakult 
 • evidence zakázek
 • produkční zabezpečení zakázky
  – přebírání rukopisů a komplexní posouzení připravenosti a vhodnosti díla k vydání 
  – návrh celkového vzhledu díla, koordinace spolupráce autora, DTP, polygrafi ckého střediska 
  – redakční zpracování díla
  – právní ošetření vydání (licenční nakladatelská smlouva, výpočet rozsahu díla v AA, výpočet AH)
  – jazykové korektury
  – plnění nabídkové povinnosti vyplývající ze zákona o vydávání neperiodického tisku
  – plnění povinností vyplývajících z vydání periodického tisku
  – vedení evidence pro agenturu DILIA zastupující nositele autorských práv
  – inzerce nově vydaných knižních titulů v Knižních novinkách, příp. v dalším odborném tisku
  – vyúčtování nákladů na zakázku a přeúčtování odběrateli
  – vedení spisové agendy vydávaných děl
 • vedení účetnictví, vnitrofakturace, likvidace faktur
 • statistiky, přehledy (pro MK, vedení UP, fakulty a VUP)
 • kontrolní činnost spojená s dodržováním legislativy
 • inventarizace zásob, DHM a IM
 • konzultační činnost a poradenství
 • pasivní i aktivní účast na knižních výstavách a veletrzích (v ČR i zahraničí)
 • organizace spolupráce s ostatními VŠ, kooperace při tvorbě EP 
 • spolupráce se zahraničními vydavatelstvími při přípravě a realizaci vydání překladových publikací
 • realizace projektů podpořených grantovými agenturami
 • aktivity vyplývající ze sounáležitosti k UP

Mgr. Lucie Loutocká
samostatná

odborná redaktorka,
jazyková korektorka

RNDr. Hana Dziková
ředitelka VUP

Mgr. Jana Kreiselová
samostatná

odborná redaktorka

Jarmila Kopečková
samostatná

odborná redaktorka,
jazyková korektorka

ODBORNÉ REDAKTORKY VUP
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AUPO A PERIODIKA VYDÁVANÁ UNIVERZITOU PALACKÉHO V OLOMOUCI

ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS

Cyrilometodějská teologická fakulta
Th eologica   ISSN 1212-9038

Filozofi cká fakulta    

Moravica Studia Moravica ISSN 1801-7061
Philologica Anglica ISSN 1802-8667
  Canadiensia ISSN 1802-8683
  Neerlandica ISSN 1802-8691

Orientalia ISSN 1802-8705
  Ucrainica ISSN 0231-634X
Philosophica-Aesthetica Historia Artium ISSN 1802-8748
  Litteraria-Th eatralia-  
  -Cinematographica Kontexty ISSN 1802-8756
  Musicologica ISSN 1212-1193
  Philosophica ISSN 1802-8764
Politologica   ISSN 1214-3251
Psychologica Varia psychologica ISSN 1803-022X

Supplementum ISSN 1803-0238
Sociologica Andragogica ISSN 1803-0246

Fakulta tělesné kultury    

AUPO Gymnica   ISSN 1212-1185 (4× ročně)*          

Pedagogická fakulta    

Aesthetica   ISSN 0232-0002
Biologica   ISSN 0231-1348
Civilia   ISSN 1214-1348
Mathematica   ISSN 0862-9765
Musica Studia musicologica ISSN 0231-9233
Paedagogica specialis Speciální pedagogika ISSN 0231-9195
Philologica Studia philologica ISSN 0231-8075
Psychologica Studia psychologia ISSN 0231-9314

Právnická fakulta    

AUPO Iuridica Olomucensis ISSN 1212-107X (2× ročně)*   

Přírodovědecká fakulta    
Biologica   ISSN 0231-8121
Geologica   ISSN 1212-2025
Chemica   ISSN 0232-0061
Mathematica   ISSN 0231-9721
Physica   ISSN 0231-9772

VYDAVATELSKÁ REDAKCE

* Zároveň i periodikum
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PERIODIKA

Univerzita Palackého v Olomouci prostřednictvím svého vydavatelství zaregistrovala
na Ministerstvu kultury ČR vydávání těchto periodik:

AUPO Geographica 2× ročně od 5. 5. 2009 ISSN 1212-2157

AUPO Gymnica 4× ročně od 31. 8. 2001 ISSN 1212-1185

AUPO Iuridica Olomucensis 2× ročně od 16. 11. 2004 ISSN 1212-107X

Biomedical Papers 4× ročně od 31. 8. 2001 ISSN 1213-8118

Bohemica Olomucensia 4× ročně od 11. 11. 2008 ISSN 0231-634X

Contemporary European Studies 2× ročně od 6. 3. 2007 ISSN 1802-4289

e-Pedagogium 4× ročně od 8. 2. 2002 ISSN 1213-7758

e-Pedagogium – elektronicky 4× ročně od 8. 2. 2002 ISSN 1213-7499

Historica Olomucensia 2× ročně od 11. 6. 2009 ISSN 1803-9561

International and Comparative Law Review 3× ročně od 31. 5. 2002 ISSN 1213-8770

Journal of Technology and Information
Education – elektronicky 3× ročně od 20. 1. 2009 ISSN 1803-6805

Journal of Technology and Information
Education 3× ročně od 20. 1. 2009 ISSN 1803-537X

Modern Africa: Politics, History, Society od 2. 4. 2007 (dosud nevyšlo)

Moravian Journal of Literature and Film 2× ročně od 16. 2. 2009 ISSN 1803-7720

Romanica Olomucensia 2× ročně od 29. 5. 2008 ISSN 1803-4136

Rossica Olomucensia 2× ročně od 5. 8. 2008 ISSN 0139-9268

Studia Th eologica 4× ročně od 24. 1. 2001 ISSN 1212-8570

Tělesná kultura 2× ročně obnoveno 20. 4. 2007

Žurnál UP týdně od 13. 7. 2001

VYDAVATELSKÁ REDAKCE

1
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PREZENTACE PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI VUP V ROCE 2009

Leden
 Prodej publikací na semináři LF UP

Únor
 TÚ LF UP prodej publikací na semináři 
 Přednáška významného absolventa UP
 Ocenění monografi í rektorem UP 

Březen
 II. literární večer VUP s osobnostmi vědecké literatury

 (prof. Duda, doc. Šiška, prof. Přikryl, Mgr. Rusek a PhDr. Viktořík) v Muzeu umění
 Prodej publikací na konferenci České společnosti pro ekologii v Ostravě

Květen
 Mezinárodní knižní veletrh „Svět knihy v Praze“, prodejní prezentace produkce VUP na společném

 stánku s ostatními VŠ vydavateli. V rámci doprovodných programů byla uspořádána prezentace publikací 
z naší produkce. V soutěži Mapa roku 2008, jejíž výsledky jsou pravidelně vyhlašovány na tomto veletrhu, 
získala publikace HRANICKO – atlas rozvoje mikroregionu čestné uznání za kvalitní zpracování.

Červen
 Ve spolupráci s Literárním klubem Olomouc prezentace a křest nové publikace J. Tillicha Z palety srdce
 Veřejná prezentace společné publikace statistiků, kartografů a politologů Atlas voleb do zastupitelstva  

 Olomouckého kraje, jejíž vydání inicioval a autorsky vedl prof. Voženílek

Září
 Zprovoznění elektronického obchodu VUP
 Prodej knihy prof. Malínského Nikdy není pozdě v Muzeu umění na akci pořádané Ligou „100“
 Konference Aeduca 09 – Umělecké centrum UP, informační poster a výstava produkce VUP

Říjen
 Knižní veletrh v Havlíčkově Brodě. Prodejní prezentace produkce VUP na vlastním stánku.
 Tradiční účast na Mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem, kde jsme vystavovali  

 v rámci společné expozice členů Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Zapojení do činnosti 
 mezinárodní asociace vysokoškolských vydavatelů.

Listopad
 Fischerovská přednáška – aula PřF UP, prodej
 Prezentace publikace Gaudeamus (2. vyd.) u příležitosti oslav 20. výročí sametové revoluce v Muzeu umění.
 Prezentace a křest 2. svazku ediční řady Paměť UP autora Jana Peřiny Proměny doby
 Knižní veletrh Libri 2009 – samostatný stánek, v rámci doprovodných akcí autorské čtení a představení  

 publikace Univerzita v Olomouci (1573–2009). Tato publikace zde získala 1. místo v soutěži
 KNIHA LIBRI 2009 v kategorii „naučná literatura“. 

 Den otevřených dveří UP – propagace naší produkce na všech fakultách, prodej
 Aktivní účast na 11. mezinárodním veletrhu odborné knihy v Moskvě. Naše produkce byla prezentována  

 v rámci společného národního stánku. V rámci doprovodných programů byla uspořádána beseda
 s autory vystavovaných publikací (prof. Mokienko, doc. Stěpanova). O všechny vystavené publikace byl  
 velký zájem, zejména z řad ruských bohemistů. Byly získány kontakty pro prodej těchto publikací  
 na ruském knižním trhu.

Prosinec
 10. předvánoční setkání autorů, vyhlášení nejprodávanějších publikací, představení nejúspěšnějších  

 titulů vydaných v daném roce
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Stánek UP
na podzimním 
LIBRI 2009. 
Na fotografi i vpravo dole 
probíhá pořad věnovaný 
oceněné publikaci 
Univerzita Palackého
v Olomouci (1573–2009)
a publikaci Gaudeamus.

Expozice VUP 
naMezinárodním 
knižním veletrhu
ve Frankfurtu
nad Mohanem,
2009

Knižní veletrh Svět knihy, Praha 2009 Slavnostní vyhlášení MAPY ROKU na Světu knihy v Praze

II. literární večer s osobnostmi vědecké literatury

Seminář na Knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
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Seminář vysokoškolských vydavatelů v roce 2009
pořádalo VUP na domácí půdě

Po návštěvě našeho externího partnera – tiskárny v Havlíčkově Brodě, jsme navštívili Zelenou horu u Žďáru nad Sázavou   

Kolegové z VŠE Praha obdivují náš systém evidence zakázek

11. mezinárodní veletrh odborné knihy v Moskvě 10. vánoční setkání s autory
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TECHNICKÁ REDAKCE

Hlavní funkcí oddělení DTP (technické redakce) je zabezpečení kvalitní předtiskové přípravy díla v součin-
nosti s výtvarníky a typografy. Ze skladby zakázek a poskytovaných služeb opět vyplývají činnosti, které je 
na tomto pracovišti třeba vykonávat.
Jsou to: 
 • grafi cké služby (grafi cké návrhy obálek knih, informačních materiálů, 
  skenování a úpravy obrazových příloh),
 • typografi cké služby (grafi cká úprava tiskovin a počítačová sazba),
 • zpracování dat a grafi cké návrhy pro elektronické publikování 
  (CD, DVD),
 • správa, zálohování a archivování dat,
 • správa počítačové sítě, instalace a údržba SW a HW vybavení VUP,
 • tvorba a údržba www stránky VUP,
 • návrhy a realizace expozic na výstavách,
 • návrhy propagačních předmětů pro UP, zabezpečení výroby, 
 • odborné konzultace z oblasti předtiskové přípravy.

PŘEHLED ČINNOSTI ZA ROK 2009

V roce 2008 bylo dokončeno celkem:
Periodika  (sazba) 32 (z toho 18 Žurnál)
Publikace  (sazba) 102
Publikace připravené autorem k tisku – jejich doplnění a opravení 82
Tiskoviny Tiskoviny pro studenty (Seznamy přednášek, Gaudeamus) 11
 Návrhy obálek 133
 Příprava opakujících se obálek do tisku 60
 Skeny a úpravy fotografi í odhadem 1000 obrázků
 CD – vypálení a potisk 41 zakázek
 Brožurky, pozvánky, tiskopisy 120 ks
 Plakáty, bannery, postery 8 druhů
 Tiskoviny pro konference pořádané jednotlivými pracovišti UP 
 (pozvánky, programy, jmenovky, cedule, jmenovky na stůl,
 certifi káty, diplomy a osvědčení) 15 akcí
 Vizitky 80 druhů
 Certifi káta mimo konference 8 druhů
 Novoročenky 12 druhů

V roce 2009 vzniklo v naší technické redakci několik titulů, které byly obsáhlé, výpravné a časově náročné. 
Jsou to publikace Univerzita v Olomouci 1573–2009 (kolektivu autorů), dále publikace City Logistics (Vít 
Voženílek, Vladimír Strakoš a kol.) a další. Některé publikace vyjdou až v roce 2010, ale hlavní práce na nich 
byla odvedena v r. 2009. To je např. publikace autorky Aleny Kavčákové a Josefa Vineckého nebo publikace 
autora Tomáše Knofl íčka – Nástěnná malba za vlády Lucemburků na Moravě. Trend, kdy autoři volí repre-
zentativní plnobarevné publikace i za cenu větších nákladů, je stále patrnější. To klade větší nároky na práci 
celé technické redakce.

V roce 2009 se pracovníci TR zúčastnili několika školení, např. školení k programu Photoshop – pokročilé 
maskování. Metodik TR provádí podle potřeby proškolení všech zaměstnanců k novému i stávajícímu soft -
waru. Nové poznatky jsou vždy aplikovány v praxi. Podle potřeby organizujeme interní školení na aktuální 
témata, např. skenování, sken textu do souboru .doc, použití rastrů při tisku, správa barev, InDesign CS4 – 
živé záhlaví, funkce grep, tabulkové styly, PhotoShop – maskování.

Zúčastnili jsme se knižní výstavy Libri Olomouc.

RNDr. Helena Hladišová,
vedoucí technické redakce
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lené studentské demonstraci na pražské Národní t íd  

17. listopadu 1989  pád komunistického režimu v teh-

dejším eskoslovensku zahájili vysokoškolští studenti.

Olomou tí studenti se za ali výrazn ji aktivizovat již 

o víkendových dnech následujících bezprost edn  po 

17. listopadu. Na vysokoškolských kolejích se objevily 

letáky informující o údajné smrti pražského studenta 

Milana Šmída. ada student  se také v ned li 19. lis-

topadu zú astnila ve ejné diskuze v inoh e tehdejšího 

Státního divadla Old icha Stibora. Téhož dne ve ve er-

ních hodinách se shromáždilo n kolik stovek student  

v prostoru kolejního areálu na Envelop , aby následu-

jící den ráno na stejném míst  bojkotovali vojenskou 

p ípravu. Dne 20. listopadu 1989 se olomou tí studenti 

shromážd ní ve Sportovní hale UP rozhodli p ipojit se 

ke stávce zahájené pražskými vysokoškoláky.

Olomouckou studentskou revoltu organizoval dva-

ceti lenný stávkový výbor sestavený paritn  z p ti 

zástupc  každé ze ty  tehdejších fakult Univerzity 

Palackého. Po áte ní tápání, nejistoty a obavy ze zá-

sahu bezpe nostních složek p ekonali studenti 21. lis-

topadu tzv. sví kovou demonstrací, kterou podpo ila 

i ne etná delegace univerzitních pedagog  v ele s Jo-

sefem Ja abem. Po „okupaci“ p edního traktu zdejší 

 lozo  cké fakulty (22. listopadu 1989) získala zprvu 

omezená studentská stávka širokou podporu student  

i olomoucké ve ejnosti. 

Olomou tí vysokoškoláci ukon ili svoji stávku 3. ledna 

1990. B hem prosince udržovali a posilovali euforickou 

atmosféru t chto dn  adou happening  a shromážd -

ní  p edevším „sví kovým“ pochodem na tehdejším 

nám stí Míru (dnes Horní nám stí) 3. prosince, krabi-

covou „zdí“ p ed komplexem budov OV KS  na Envelo-

p  (dnes sídlo Právnické fakulty UP) i omotáním dnes 

neexistujícího sousoší Lenina a Stalina na tehdejším 

nám stí Velké íjnové socialistické revoluce (dnes Pa-

lachovo nám stí) balonky, což se uskute nilo 10. pro-

since 1989 s mottem „Odle te do teplých krajin!“. 

Významnou platformou názor  a postoj  olomouckých 

stávkujících vysokoškolák  se stal „nezávislý nepravi-

delník stávkujících student  UP“ P etlak, jehož první 

íslo vyšlo 30. listopadu 1989.

Ve druhé polovin  prosince 1989 se na jednotlivých 

fakultách ustavily zastupitelské orgány vznikajících 

akademických obcí  akademické rady. Sestávaly z vo-

lených zástupc  student  a u itel  a dále ze zástupc  

studentského stávkového výboru a Ob anského fóra. 

Tyto fakultní orgány vyslaly své zástupce do celouni-

verzitní akademické rady, jejímž prvním p edsedou 

byl zvolen Josef Tillich z P írodov decké fakulty UP. 

Dne 21. prosince uskute nila univerzitní akademická 

rada volbu nového rektora, kterým se stal s ú inností 

od 1. ledna 1990 amerikanista a literární historik Josef 

Ja ab. 

V první polovin  roku 1990 prob hly na olomoucké uni-

verzit  rehabilitace pod gescí prorektora Františka Me-

zihoráka. Naprostá v tšina ešených p ípad  spadala do 

období let 1968 1969. V rámci rehabilita ního procesu 

se 42 rehabilitovaných pracovník  vrátilo na olomouc-

kou univerzitu; u více než stovky p ípad  rehabilitace 

Na po átku studia jsou p ijímací zkoušky…

V létě jsme byli na exkurzi v tiskárně v Havlíčkově Brodě, kde jsme navázali kontakty, prohlédli si jejich 
zařízení a stroje a poté jsme zahájili spolupráci. Na exkurzích získáváme informace o trendu vývoje v našem 
oboru i v jiných vydavatelstvích a tiskárnách. Podle potřeby a aktuálnosti obnovujeme hardware i soft ware. 

PRACOVNÍCI  TR:

RNDr. Helena Hladišová vedoucí technické redakce, technická redaktorka
Mgr. Petr Jančík  správce počítačové sítě, metodik technické redakce
Ivana Perůtková  výtvarná redaktorka
Mgr. Lenka Wünschová  výtvarná redaktorka (na mateřské dovolené)
Jiří Jurečka   výtvarný redaktor (zástup za MD)
Lucie Sodomová  výtvarná redaktorka
Jitka Bednaříková  technická redaktorka
RNDr. Miroslava Kouřilová technická redaktorka
RNDr. Anna Petříková  technická redaktorka

UKÁZKA Z TITULŮ VYDANÝCH V ROCE 2009

Publikace UNIVERZITA V OLOMOUCI (1573–2009) získala na veletrhu Libri 2009
1. místo v kategorii „NAUČNÁ KNIHA“

Pavel Urbášek UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 
(1946 2009)

spo ívala v náprav  kvali  ka ních k ivd, která byla uskute n na b hem první poloviny roku 1990.Již na po átku roku 1990 formulovalo nové vede-ní Univerzity Palackého ambiciózní revitaliza ní cíle jako snahu o „velkou renesanci celého vysokého u e-ní“. V zásad  se tyto revitaliza ní úkoly soust edily na organiza ní rozší ení UP cestou vzniku nových fakult, budování nové struktury olomoucké univerzity úzce spojené s p em nou obsahu a forem u ebních obor  s výraznou snahou o jejich zapojení do evropského a sv tového kontextu, a kone n  p evzetí vojenských objekt  užívaných eskoslovenskou a sov tskou armá-dou pro pot eby sou ástí olomoucké univerzity.Po ty iceti letech se op tovn  navrátila do svazku bohoslovecká fakulta obnovená zákonem . 163/1990 z 3. kv tna 1990 pod názvem Cyrilometod jská teo-logická fakulta UP. Souhlasné stanovisko tehdejší-ho rezortního ministra Milana Adama z b ezna 1990 s návrhem olomoucké univerzity na z ízení právnické fakulty a fakulty t lesné kultury umožnilo uskute nit reálné kroky k formování t chto fakult, které zaháji-ly výuku ve studijním roce 1991 1992. V dubnu roku 2008 se ustavila osmá fakulta Univerzity Palackého, a to fakulta zdravotních v d. Tato fakulta poskytuje bakalá ské, navazující magisterské a doktorské vyso-koškolské studium v n kolika neléka ských zdravotnic-kých oborech.
Organiza ní rozvoj Univerzity Palackého po roce 1989 souvisel s výraznou poptávkou po vysokoškolském stu-diu, která vyplývala z omezené nabídky terciárního 

vzd lávání v letech autoritativního režimu, a také z nástupu popula n  mimo ádn  silných ro ník  ze sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. Na sklonku osmdesátých let 20. století studovalo na ty-ech fakultách olomoucké univerzity p es 6000 studen-t . V následujících letech se po et jejích poslucha  permanentn  výrazn  zvyšoval; v roce 2008 tak na UP ve všech studijních formách studovalo tak ka 21 000 poslucha . Po et student  vcelku dynamicky nar stal i v období po roce 2000, by  tento r st již nedosahoval tak strmých meziro ních p ír stk  charakteristických pro p edcházející desetiletí. V nadcházejících letech se hodlá Univerzita Palackého soust edit na rozvoj kombinovaných studijních forem spole n  s budováním prakticistn  zam ených bakalá ských obor . Organiza ní rozmach olomoucké univerzity doprová-zený prudkým nár stem poslucha  vyvolal naléhavou pot ebu nových budov. Ve shod  s koncepcí rozvoje olomouckého vysokého u ení z po átku devadesátých let získala univerzita n kolik historických budov, které p ed „sametovou revolucí“ užívala eskoslovenská i sov tská armáda. Tak p ešly do vlastnictví UP bývalý jezuitský konvikt (dnes sídlo Um leckého centra UP), Tereziánská zbrojnice (nejprve sídlo Informa ního cen-tra UP a po jeho zrušení sídlo jednotlivých sou ástí Rektorátu UP), bývalá sov tská komandantura (sídlo Pedagogické fakulty UP) a objekty po sov tské armád  v Ne edín  (Fakulta t lesné kultury UP a koleje). Ob-jekt v Holici, který užívá p írodov decká fakulta, ob-

Usilovn  pracujeme v univerzitní knihovn .
N kdy jen tak poklábosíme…… a také pravideln  teme denní tisk.
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i euforickou 

shromážd -

ní  p edevším „sví kovým“ pochodem na tehdejším 

nám stí Míru (dnes Horní nám stí) 3. prosince, krabi-

covou „zdí“ p ed komplexem budov OV KS  na Envelo-

p  (dnes sídlo Právnické fakulty UP) i omotáním dnes 

neexistujícího sousoší Lenina a Stalina na tehdejším 

nám stí Velké íjnové socialistické revoluce (dnes Pa-

lachovo nám stí) balonky, což se uskute nilo 10. pro-

since 1989 s mottem „Odle te do teplých krajin!“. 

Významnou platformou názor  a postoj  olomouckých 

stávkujících vysokoškolák  se stal „nezávislý nepravi-

delník stávkujících student  UP“ P etlak, jehož první 

íslo vyšlo 30. listopadu 1989.

Ve druhé polovin  prosince 1989 se na jednotlivých 

fakultách ustavily zastupitelské orgány vznikajících 

akademických obcí  akademické rady. Sestávaly z vo-

lených zástupc  student  a u itel  a dále ze zástupc

studentského stávkového výboru a Ob anského fóra. 

Tyto fakultní orgány vyslaly své zástupce do celouni-

verzitní akademické rady, jejímž prvním p edsedou 

byl zvolen Josef Tillich z P írodov decké fakulty UP. 

Dne 21. prosince uskute nila univerzitní akademická 

rada volbu nového rektora, kterým se stal s ú inností 

od 1. ledna 1990 amerikanista a literární historik Josef 

Ja ab. 

V první polovin  roku 1990 prob hly na olomoucké uni-

verzit  rehabilitace pod gescí prorektora Františka Me-

zihoráka. Naprostá v tšina ešených p ípad  spadala do 

období let 1968 1969. V rámci rehabilita ního procesu 

se 42 rehabilitovaných pracovník  vrátilo na olomouc-

kou univerzitu; u více než stovky p ípad  rehabilitace 

spo ívala v náprav  kvali  ka ních k ivd, která buskute n na b hem první poloviny roku 1990.Již na po átku roku 1990 formulovalo nové vední Univerzity Palackého ambiciózní revitaliza ní cjako snahu o „velkou renesanci celého vysokého uní“. V zásad  se tyto revitaliza ní úkoly soust edily norganiza ní rozší ení UP cestou vzniku nových fakulbudování nové struktury olomoucké univerzity úzcspojené s p em nou obsahu a forem u ebních obors výraznou snahou o jejich zapojení do evropskéhoa sv tového kontextu, a kone n  p evzetí vojenskýchobjekt  užívaných eskoslovenskou a sov tskou armádou pro pot eby sou ástí olomoucké univerzity.Po ty iceti letech se op tovn  navrátila do svazkubohoslovecká fakulta obnovená zákonem . 163/1990 z 3. kv tna 1990 pod názvem Cyrilometod jská teo-logická fakulta UP. Souhlasné stanovisko tehdejší-ho rezortního ministra Milana Adama z b ezna 1990 s návrhem olomoucké univerzity na z ízení právnické fakulty a fakulty t lesné kultury umožnilo uskute nit reálné kroky k formování t chto fakult, které zaháji-ly výuku ve studijním roce 1991 1992. V dubnu roku 2008 se ustavila osmá fakulta Univerzity Palackého, a to fakulta zdravotních v d. Tato fakulta poskytuje bakalá ské, navazující magisterské a doktorské vyso-koškolské studium v n kolika neléka ských zdravotnic-kých oborech.
Organiza ní rozvoj Univerzity Palackého po roce 1989 souvisel s výraznou poptávkou po vysokoškolském stu-diu, která vyplývala z omezené nabídky terciárního 

Usilovn  pracujeme v univerzitní knihovn .
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Hlavním úkolem polygrafi ckého střediska je poskytování tiskových, rozmnožovacích a knihařských služeb. 

V souvislosti s jejich zabezpečením vykonává tyto činnosti:
 • kopírování na kopírovacích strojích
 • tisk na digitálních tiskových strojích
 • výroba a potisk elektronických nosičů (CD a DVD)
 • montáž a příprava tiskových desek
 • ofsetový tisk do formátu A3 (jedno- i vícebarevný)
 • všechny druhy odborné knihařské práce
 • zabezpečení kooperace s externími dodavateli
 • garance odborného i technického rozvoje
 • výpočet předkalkulací 
 • kalkulace výrobních cen zakázek
 • materiálové zabezpečení výroby
 • zabezpečení údržby strojního vybavení a servisních prohlídek 
 • operativní zabezpečení výroby v krizových situacích 
  (poruchy strojů, nemoc zaměstnanců)

Polygrafi cké středisko je vybaveno odpovídajícím strojním zařízením tak, aby byla zajištěna komplexnost 
služeb. Kopírovací službu zabezpečují jednobarvové stroje zn. Xerox a barevný digitální tiskový stroj Xerox 
DocuColor, který už bohužel, vzhledem ke svému stáří, nevyhovuje současným požadavkům na barevný 
tisk. Úkolem pro nadcházející období je proto vyřešit otázku barevných tiskovin, které jsou zákazníky 
stále více požadovány. Běžný černobílý tisk zcela uspokojivě zabezpečuje výkonný typ digitálního tisko-
vého stroje XEROX Fudjin. Tato technologie umožňuje řešení problému neustále vzrůstajících požadavků 
na „malonákladový“ tisk a tisk ve velmi krátkých termínech. Díky stroji pro automatickou duplikaci a po-
tisk optických disků od fi rmy Sovte můžeme vyrábět vlastními silami vydávaná CD i DVD.

Na dvoubarvovém ofsetovém stroji Quickmaster QM 46 od fi rmy Heidelberg (pořízeném v září r. 2002) bylo 
dosaženo do konce roku 2009 cca 21 500 000 výtisků. Toto úctyhodné číslo napovídá, že i tento stroj již odvedl 
v polygrafi ckém středisku pořádný kus práce. Jeho udržení v dokonalém technickém stavu však vyžaduje čím 
dál více úsilí a fi nančních prostředků. V dokončující výrobě doplňuje standardní knihárenské vybavení (sná-
šečka, řezačka, šička na vazbu V1, rylovačka) poloautomatický stroj na výrobu lepené vazby V2. Laminovací 
stroj zn. Foliant s hydraulickým přítlakem pak doplňuje komplexní nabídku konečného zpracování publikací.

PŘEHLED ČINNOSTI ZA ROK 2009
 Celkový počet zhotovených zakázek:   601
 Počet vytisknutých vydavatelsky ošetřených publikací: 258
 Počet ostatních celoškolských zakázek:   310
 Z celkového počtu 601 zakázek bylo 33 zakázek od externích zákazníků.

ROZDĚLENÍ ZHOTOVENÝCH ZAKÁZEK PODLE
     
způsobu zpracování:   024 xerox + priport
     168 ofset
     255 digitál
     043 CD
     111 externě

POLYGRAFICKÉ STŘEDISKO

Monika Reichlová,
vedoucí polygrafi ckého střediska
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PRACOVNICE PS:

Monika Reichlová vedoucí PS
Iveta Ptáčková obsluha kopírek
Milena Romanová obsluha kopírek
Karolína Marešová obsluha digitálních tiskových strojů 
 a stroje pro výrobu a potisk CD a DVD
Silvie Šmídová montáž, výroba ofsetových desek 
Ladislava Večeřová tisk na ofsetovém stroji
Jitka Grofk ová knihařka
Drahomíra Bartoňková knihařka
Jana Kučerová knihařka († srpen 2009)
Jana Gregůrková knihařka 

POLYGRAFICKÉ STŘEDISKO

CMTF 13
PF 16
FTK 33
LF 47
FF 87
PdF 86
PřF 85
FZV 8
Celkem 375

KUP 2
SKM 1
CVT 5
VUP 9
KS 18
ICV 73
RUP* 79
Celkem 187

* včetně 31 čísel Žurnálu a tiskovin na Gaudeamus

V přepočtu na pracovní dny produkce představuje cca dvě a půl dokončené zakázky denně. 

Optical Disc Publisher SE

Montáž

Heidelberg QM 46
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PRODEJNA UČEBNIC A ODBORNÉ LITERATURY

Prodejna zajišťuje především pro studenty a zaměstnance široký sortiment skript, učebnic a monografi í, vě-
decké a odborné literatury, cizojazyčných publikací, disket, CD-ROMů a odborných časopisů – jak nákupem 
zboží od jiných vydavatelů, tak především z vlastní produkce UP. Pravidelná spolupráce v dodavatelsko-odbě-
ratelských vztazích je realizována přibližně se 160 institucemi. V souvislosti s touto stručnou charakteristikou 
vykonává prodejna tyto služby:

• internetový obchod (e-shop)
• prodej přes pokladnu
• prodej na faktury
• distribuci titulů vydaných VUP
• nákup a prodej, popř. komisní prodej zboží od jiných vydavatelů
 na základě poptávky studentů a vyučujících z UP
• vedení skladové evidence fakult
• komisní prodej zboží fakult
• měsíční vyúčtování prodeje komisí fakult
• inventarizace zboží a zásob jednotlivých fakult
• zásilková služba na dobírky a faktury
• marketing – prodejnost titulů, požadavky trhu, cenová politika
• denní aktualizace dostupných titulů
 v internetovém obchodě VUP
• rozesílání titulů na základě trvalých objednávek knihoven
 v rámci ČR
• prodej publikací při různých přednáškách a seminářích
 pořádaných UP
• příprava knižních výstav a veletrhů, propagace, reklama
• návrhy, zajišťování a prodej propagačních předmětů UP
• vedení účetní agendy
• externí zajištění údržby a správy sw a hw potřebného 
 pro správu skladů fakult

PŘEHLED ČINNOSTI ZA ROK 2009

PRODEJ, DISTRIBUCE A ZÁSILKOVÁ SLUŽBA NA DOBÍRKU

INTERNETOVÝ OBCHOD

V září 2009 byl zprovozněn internetový obchod (e-shop). Zájemci o tituly vydané Univerzitou Palackého si 
tak mohou prostřednictvím internetu objednat publikace ze všech osmi fakult, tituly vydané rektorátem UP 
a ostatní publikace z produkce Vydavatelství UP. V rámci internetového obchodu rovněž nabízíme a prodává-
me upomínkové a propagační předměty UP. Tržby za první tři měsíce provozu představovaly částku 88 194 Kč.

Charakteristika prodeje
Prodejna učebnic a skript nabízí především tituly z produkce Vydavatelství UP. Kromě těchto publikací na-
jdete v naší prodejně i odbornou literaturu od jiných vydavatelů a nakladatelů. Množství takto nabízených 
titulů je ovlivněno různými aspekty (tvorba autorů v rámci UP, poptávka studentů i vyučujících po knihách 
jiných vydavatelů a nakladatelů, dostupnost a nabídka zboží aj.). Z tohoto je zřejmé, že se počet nabízených 
publikací a zboží na prodejně VUP stále mění. Lze však konstatovat, že prodejna nabízí v průběhu roku 
průměrně cca 2  500 položek zboží (publikace, propagační předměty, kazety, CD, informační materiály 
aj.), ze kterých si mohou zákazníci vybrat převážně samoobslužným a částečně pultovým prodejem. V naší 
prodejně mohou zákazníci využívat bezhotovostní úhrady prostřednictvím platebního terminálu a vybrané 
zboží uhradit platební kartou. Všem studentům a zaměstnancům je v prodejně VUP při nákupu přes 
pokladnu poskytována 10% sleva na publikace z produkce UP.

PhDr. František Minář,
vedoucí prodeje a distribuce
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Faktury
Prodej na fakturu (distribuce) je realizován v několika úrovních. Jednak v rámci UP, dále zásilkovou službou 
(tj. rozesílání balíků poštou podle objednávek, platba převodem) a vlastní distribucí do některých měst, od-
kud je objednáváno větší množství titulů a zasílání poštou by bylo neefektivní. Při této distribuci je rovněž 
realizován nákup zboží pro naši prodejnu od cca 65 jiných vydavatelů a nakladatelů – což přispívá, kromě 
rozšíření nabídky titulů na prodejně, rovněž k rentabilitě využívání služebního vozidla. 

Dobírky
Prodej na dobírky představuje rozesílání zboží na základě objednávek, tj. příprava, balení, evidence a odvoz 
na poštu. U dobírek je platba realizována v hotovosti na základě poštovní poukázky. Zásilky, které nebyly 
adresátem z různých důvodů převzaty, se vrací zpět na naši prodejnu a  je třeba se těmito případy znovu 
zabývat a řešit je ke spokojenosti zákazníka.

Zahraniční prodej
V  rámci distribuce bylo vystaveno 62 zahraničních faktur do  15 států (Slovensko, Německo, Švýcarsko, 
Rakousko, Holandsko, USA, Polsko, Nový Zéland, Maďarsko, Uruguay, Francie, Litva, Čína, V. Británie, 
Portugalsko) v celkové hodnotě 72 700 Kč. Celkem bylo zasláno 264 publikací.

VEDENÍ SKLADOVÉ EVIDENCE FAKULT
Kromě vlastních skladů VUP vede prodejna rovněž skladové zásoby jednotlivým fakultám. Pro všechny 
fakulty tato činnost představuje převzetí daného množství vydaných publikací z výroby (viz tabulka příjem 
titulů), převoz a uložení balíků publikací do skladů. Dále navedení těchto titulů do počítačového programu 
a zveřejnění na internetu. Při vlastním prodeji jsou sledovány skladové zásoby jednotlivých titulů. Při vy-
prodání titulu prodejna upozorní na tuto skutečnost a redaktorky VUP realizují ve spolupráci s fakultami 
případné dotisky nebo nové vydání. Dále prodejna na návrh fakulty realizuje slevy, případně vyřazení nepro-
dejných skript. Každoročně provádí fyzickou inventuru zásob a celkovou inventarizaci zpracovává a předává 
do účtárny RUP a v kopii fakultám. Zpracovává přehled o konečných stavech zásob a rozdělení obchodní 
marže a tyto soubory rozesílá každý měsíc tajemníkům fakult a edičním komisím. Soubor „rozdělení obchodní 
marže“ umožňuje sledovat prodej publikací podle jednotlivých kateder, pokud bude u každého titulu (auto-
ra) uvedeno číslo hospodářského střediska katedry, kterému tato publikace náleží (věcně, popř. fi nančně).

Prodejna sleduje a eviduje prodej ze skladů fakult a měsíčně předává podklady účtárně pro přeúčtování 
příslušné hodnoty prodaných publikací fakultám.

KNIŽNÍ VÝSTAVY, VELETRHY, PROPAGACE, REKLAMA
Účast na knižních veletrzích představuje výběr publikací, přípravu výstavy – zpracování propagačních mate-
riálů, katalogu nabízených publikací z VUP – účast, případně prodej na veletrhu. Čísla dokumentující prodej, 
distribuci a ostatní služby zajišťované prodejnou jsou v příslušných tabulkách č. 5, 6 a 7.

PRODEJNA UČEBNIC A ODBORNÉ LITERATURY

* Průměr vypočítán pouze z pracovních dnů, kdy byla prodejna otevřena 

Tabulka č. 5 – NÁVŠTĚVNOST PRODEJNY A TRŽBA

  Rok Celkem platících 
zákazníků

Průměr platících 
zákazníků denně

Průměrná
denní tržba*

Průměrná denní
návštěvnost cca

2002   17 462   70  22 500 Kč    120 osob
2003   17 588   79   24 420 Kč    126 osob
2004   17 349   79   27 700 Kč    115 osob
2005   18 058   82  30 037 Kč    128 osob
2006   17 897   81  30 330 Kč    125 osob
2007   19 014   86  34 277 Kč    130 osob
2008   16 523   75  28 431 Kč    118 osob 
2009   14 625   66  27 370 Kč    115 osob 
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PRODEJNA UČEBNIC A ODBORNÉ LITERATURY

Tabulka č. 7 – PŘEHLED PRODEJE A DISTRIBUCE

Výnosy z prodeje publikací jsou použity na údržbu a obnovu  IT, soft warové vybavení pro evidenci zakázek 
a skladů, pro zabezpečení provozu prodejny, pro realizaci distribuce a pro propagaci knižní produkce UP.

PRACOVNÍCI:

PhDr. František Minář vedoucí prodeje a distribuce
Dana Suchá odborná pracovnice obchodu a knihkupec
Hana Sedláčková odborná pracovnice obchodu a knihkupec
Hana Šnajdrová odborná pracovnice obchodu a knihkupec
Pavla Zemčáková knihkupec – prodavačka odborné literatury VŠ

Tabulka č. 6 
CELKOVÝ PŘEHLED PŘIJATÝCH VÝROBKŮ A NAKOUPENÉHO ZBOŽÍ DO PRODEJE

Celkový přehled přijatých výrobků a zboží na prodejnu v r. 2009 podle skladů

Sklad Počet titulů Počet publikací    Hodnota v Kč
(pořizovací ceny)

CMTF    19      1 251       118 523
FF    16     12 748      2 252 646
FTK     9   1 053     130 898
LF    15      8 347       716 130
PdF    23      7 595       682 040
PF     8      1 134       163 510
PřF    23      3 928       709 870
FZV     2       750        57 000
Mezisoučet za fakulty   159     36 716     4 830 617
sklad RUP     7      2 040       305 820   
sklady VUP     5       987       220 443
Přijaté zboží 
od jiných vydavatelů

 2 001     31 595     2 184 964

Celkem přijato  2 172     71 338     7 541 844
Průměrně přijato měsíčně    181      5 945       628 487

Rok Prodané
zboží v ks 

Počet
dobírek 

Dobírky
v Kč

Počet vysta-
vených faktur

Hodnota 
faktur v Kč

Prodej v Kč 
celkem

2000 35 481   217 65 000   624   870 000 3 050 000
2001 44 648   170 39 300   706 1 445 064 4 346 000
2002 43 755   242 81 274   687 1 560 880 4 719 438
2003 45 055   351 115 242   918 1 972 599 5 494 380
2004     44 818   287 124 941   990 2 207 013 6 094 941
2005     47 870   349 163 329  1 004 2 327 352 6 608 098
2006     51 192   335 128 937   961 2 326 163 6 672 597
2007     52 776   369 192 639  1 004 2 917 899 7 541 004
2008     45 190   358 168 467   929 2 370 824 6 283 325
2009     42 308   374 149 237   843 2 088 157 6 021 445
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Účet Název účtu 11 19 11+19 90
501–100 spotřeba materiálu 1 098 611 1 098 611 61 976
501–101 spotř. mat. – opravy a údržba 50 792 50 792
501–102 spotř. mat. – kancelářské potřeby 18 820 18 820 1 500
501–103 spotř. mat. – čistící prostředky 20 766 20 766 1 590
501–105 spotř. mat. – spotř. mat. na VT 119 901 119 901 9 320
501–107 spotř. mat. – aktivace mat. a zb. 219 252 219 252 38 420
501–200 spotř. mat. – knihy a časopisy 2 294 2 294 1 981
501–400 spotř. mat. – PHM 42 089 42 089 3 300
501–500 spotř. mat. – ochranné pomůcky 12 160 12 160 890
501–600 spotř. mat. – propagace a reklama 8 391 8 391 29 813
501–974 spotř. mat. – DHM od 3 000 Kč 54 339 54 339 4 320
501–984 spotř. mat. – DHM do 3 000 Kč OE 11 209 11 209 7 566
501–999 spotř. mat. – daňově neuznatelné 3 068 3 068 8 929
504–100 prodané zboží 63 350 63 350 1 332 875
511–100 opravy a udržování 72 973 72 973 63 500
512–100 cestovné 29 725 29 725 14 120
512–200 cestovné – zahraničí 97 177 97 177 7 870
513–100 náklady na reprezentaci 4 486 4 486 22 667
518–100 ostatní služby 43 355 6 898 675 6 942 030 127 701
518–102 ost. služby – ubytování a stravování 30 567 30 567 12 800
518–200 ost. služby – poštovní poplatky 118 774 118 774 9 350
518–201 ost. služby – telefonní poplatky 64 850 64 850 5 160
518–300 ost. služby – nájem 12 312 12 312
518–400 ost. služby – přeprava 12 603
518–500 ost. služby – kurzy, školení 10 701 10 701 820
518–700 ost. služby – odvoz odpadu
518–920 ost. služby – přefakturace
518–973 ost. služby – NM od 7 000,–
518–983 ost. služby – NM do 7 000,– 6 569 6 569 450
518–999 ost. služby – daňově neuznatelné
521–100 mzdové náklady – tarify 3 848 879 608 728 4 457 607
521–101 MN – proplac. náhr. za dovol. z min. období 5 792 5 792
521–110 náhrady za dovolenou 827 167 196 238 1 023 405 44 734
521–200 mzd. nákl. – dekretní příplatky 599 644 84 246 683 890
521–300 mzd. nákl. – ostatní příplatky 1 227 72 650 73 877
521–400 mzd. nákl. – odměny 118 101 817 033 935 134 484 500
521–500 mzd. nákl. – dohody s poj. 135 250 135 250
521–600 mzd. nákl. – dohody bez poj. 221 000 221 000
521–800 mzd. nákl. – AH 188 538 188 538
524–100 zákonné zdravotní pojištění 488 278 163 101 651 379 53 033
524–200 zákonné sociální zabezpečení 1 350 203 459 204 1 809 407 147 318
524–201 zákonné sociální zabezpečení – slevy –22 009 –5 021 –27 030 –919
524–202 zákonné soc. zabezp. – mimoř. sleva –38 026 –6 323 –44 349 –89
527–100 zákon. soc. nákl. – příspěvek stravné 166 221 166 221
527–200 zákon. soc. nákl. – preventivní prohl. 600 600
527–300 zákon. soc. nákl. – tvorba soc. fondu 108 016 35 578 143 594 10 585
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527–400 ON – čerpání soc. fondu 30 000 30 000
527–401 ON – čerp. soc. fondu – penzijní poj. 122 800 122 800
527–402 ON – čerp. soc. fondu – závod. strav. 17 500 17 500
527–403 ON – čerp. soc. fondu – rehab., zdr. potř. 4 500 4 500
527–404 ON – čerp. soc. fondu – spol. a sport. akce 2 000 2 000
528–200 OSN – MN náhrady za nemoc 11 702 5 303 17 005 847
531–100 daň silniční – roční
531–101 daň silniční – denní 175 175 25
545–100 kurzové ztráty 366 366 28
549–100 jiné ostatní náklady 110 446 110 446
549–700 poplatky 30 692 30 692 1 050
549–801 JON – úrazové pojištění 21 690 8 622 30 312 2 270
549–901 JON – neuplat. nár. na odpoč. DPH 4 479 4 479
549–920 JON – přefakturace –742 –742
549–995 JON – haléřové vyrovnání –2 –2
549–999 JON – daňově neuznatelné 16 862 16 862 5 330
551–100 odpisy dlouhodobého NM, HM 401 722 401 722
551–101 odpisy dlouhod. NM a HM – dotace 37 350 37 350
554–100 prodaný materiál

CELKEM NÁKLADY: 7 530 240 12 834 746 20 364 986 2 528 233

Účet Název účtu 11 19 11+19 90
601–100 tržby za vlastní výrobky 310 941 310 941 42 959
602–100 tržby z prodeje služeb 1 023 131 1 023 131 741 919
602–200 tržby z prodeje služeb – nájemné
602–400 tržby z prodeje služeb – propag. a rekl.
604–100 tržby za prodané zboží 678 049 678 049 1 746 056
613–100 změna stavu zásob výrobků 1 928 1 928 –27 550
621–100 aktivace materiálu a zboží 220 443 220 443 38 420
645–100 kurzové zisky 2 813 2 813
648–200 zúčtování sociálního fondu 176 800 176 800
648–700 zúčtování fondu účelově urč. prostř. 5 000 5 000
649–100 jiné ostatní výnosy 546 883 546 883
649–551 jiné ost. výnosy – odpisy z dotací 37 350 37 350
654–100 tržby z prodeje materiálu 750 750
710–100 služby – autodoprava
710–300 služby – stravování závodní –15 960 –4 495 –20 455 4 495
710–310 služby – stravování – akce UP –4 495
710–360 služby – prodej zboží 322 347 322 347
710–370 služby – prodej vlastních výrobků 36 114 36 114
710–400 služby – skripta, publikace 7 493 404 7 493 404
710–692 přeúčtování příspěvků 7 560 000 7 560 000
710–900 služby – ostatní 1 990 448 1 990 448

CELKEM VÝNOSY: 7 544 040 12 841 906 20 385 946 2 541 804
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