
Katalog služeb 

Vydavatelství 

Univerzity Palackého

v Olomouci





SLOVO ÚVODEM
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vám představit Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci (dále též VUP), které 
v roce 2018 vstoupilo do již 27. roku své existence. Vydavatelské oprávnění získala Univerzita Palac-
kého v roce 1964. V polovině roku 1965 bylo zřízeno ediční středisko, jehož činnost byla zaměřena 
zejména na před  skovou přípravu a výrobu skript a dalších učebních materiálů pro vlastní potřebu 
školy. V roce 1991 pak proběhla transformace edičního střediska na vydavatelství, moderní praco-
viště, jehož cílem bylo, je a bude vyhovět vždy všem požadavkům na ně kladeným.

Organizačně je VUP členěno na 4 oddělení:  • vydavatelská redakce,
  •  DTP (Desk Top Publishing – technická redakce),
  •  polygrafi cké středisko,
  •  prodejna učebnic a odborné literatury.

Mezi hlavní činnos   Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci patří poskytování komplexní 
podpory v procesech souvisejících s vydáváním neperiodických i periodických publikací (časopisů). 
Zajišťujeme kompletní před  skovou přípravu a následně  sk na vlastních strojích, popř. v rámci 
kooperace s externími  skárnami. Prioritou je pro nás vždy kvalita, cena a výběr op  málních a spo-
lehlivých partnerů při případné kooperaci. 

Vedle  sku publikací a periodik nabízíme  sk provozních materiálů, vyhotovení reprezenta  vních 
a příležitostných  sků, informačních letáků, pozvánek, dále výrobu posterů atd., které Vám v přípa-
dě potřeby grafi cky připraví naše DTP.

Prodej vydávaných publikací je zajištěn ve vlastní prodejně a prostřednictvím internetového obcho-
du. Vedle toho zabezpečujeme distribuci a prodej našich publikací jak v rámci ČR, tak i do zahraničí. 

V neposlední řadě Vám nabízíme zhotovení grafi ckých návrhů Vašich publikací nebo jakýchkoliv 
jiných  skovin, sazbu knih i další rozličné služby související s  skem, které nejsou výše uvedeny.

V současnos   tak Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci poskytuje celou řadu služeb, které 
Vám v tomto katalogu představíme. Pevně věříme, že budete s našimi službami spokojeni a budete 
se do Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci rádi vracet.

kolek  v zaměstnanců Vydavatelství 
Univerzity Palackého v Olomouci



Rozsahem své produkce již léta patří VUP mezi největší vydavatele v ČR. 
Ve sta  s  kách za poslední roky byly před námi pouze Euromedia Goup, 
Praha, a Albatros Media, Praha. 

VUP spolupracuje se zahraničními vydavateli při přípravě a realizaci vy-
dání překladových publikací.

Propagaci naší publikační činnos   zajišťujeme především ak  vní účas   
na knižních výstavách a veletrzích jak v České republice, tak v zahraničí. 
Dále inzercí v odborných časopisech, popř. na různých portálech zabýva-
jících se vědou (např. www.osel.cz – Objec  ve Source E-learning).





JSME TU PRO VÁS, PŘESVĚDČTE SE!

Chystáte se publikovat?
Obraťte se na Vydavatelství UP.
Rádi Vám pomůžeme.

Publikační činnost se řadí mezi hlavní výstupy každé vysoké školy. Vydavatelství Univerzity Palac-
kého v Olomouci Vám nabízí při publikační činnos   maximální podporu, součinnost a poradenství. 

Naším cílem je stav, kdy se Vy jako autorka/autor publikace soustředíte pouze na vlastní obsah, 
nikoli na formu. Plně si uvědomujeme náročnost autorské tvorby, a chceme Vám proto pomoci 
v oblas  , která je zase naší doménou. V rámci této nabídky zajišťujeme:

• redakční zpracování rukopisu, jazykové korektury, konzultační činnost a poradenství,
• typografi cké a grafi cké práce spojené s před  skovou přípravou rukopisu (grafi cká úprava  skovin 

a počítačová sazba, grafi cké návrhy obálek knih, informačních materiálů, skenování a úpravy 
obrazových příloh, odborné konzultace z oblas   před  skové přípravy),

• katalogizační záznam Národní knihovny,
• formální správnost díla vyžadovanou pro přidělení ISBN, ISSN, ISMN, včetně přidělení,
• přidělování DOI (Digital Object Iden  fi er) za účelem zvýšení citovanos   autorů, spolupráci s re-

gistrační agenturou CrossRef (bližší informace najdete na adrese www.doivup.upol.cz),
• splnění všech zákonných povinnos   vydavatele (povinné vý  sky, nabídková povinnost),
• jednou ročně odeslání vybraných neperiodických publikací do Web of Science (WOS),
• inzerci nově vydaných knižních  tulů v časopise Knižní novinky, příp. v dalším odborném  sku.

 2014 2015 2016 2017
Počet přidělených DOI s prefi xem UP – periodika 69 300 342 576
Počet přidělených DOI s prefi xem UP – neperiodika 27 20 20 51
Počet vyhledávaných DOI s prefi xem UP – viz graf: 1 418 16 158 36 897 37 403

rok 2014

rok 2015

rok 2016

rok 2017



Detailnější informace týkající se naší činnos  , včetně pokynů pro styk s VUP, předávání objednávek 
a podkladů pro zpracování ve VUP, jsou k dispozici na adrese www.vydavatelstvi.upol.cz. 
Informace o našich ak  vitách, nových  tulech, nabídkách grantových organizací atd. zveřejňujeme 
na Facebooku vydavatelství (www.facebook.com/vydavatelstviUPOL).

Tisk se realizuje na digitálních  skových strojích ve VUP, popř. v externí  skárně – to pouze v pří-
padech, kdy výstup nejsme schopni sami technologicky zrealizovat. Nebo také v případě většího 
nákladu, kdy by byl  sk u nás fi nančně nevýhodný. Větší náklady jsou určené pro ofsetový  sk. Jsme 
přesvědčeni, že s našimi službami budete spokojeni a ušetříte si spoustu času a mnohdy i staros  , 
jelikož text je někdy neposedný více, než se na první pohled může zdát. A v neposlední řadě bude 
Vaše publikace také adekvátně vypadat. Ruku na srdce – sazba ve Wordu není to pravé ořechové.

Prům
ěrný náklad vydávaných publikací  

v roce 2017 byl 220 kusů,

prům
ěrný počet stran

u  štěných publikací byl 160.

Výtvarníci připravili celkem

108 nových obálek.
U každé z nich zákazníkovi

nabídnou tři až čtyři varianty. 

Je to tedy přes 400 návrhů obálek

za loňský rok.

V roce 2017 pracovníci prodejny 
obsloužili 5 020 pla  cích
zákazníků, s průměrnou
denní tržbou 7 107 Kč.

V přepočtu
 na pracovní dny

představuje produkce

polygrafi c
kého střediska

1,57 dokončených zakázek denně.

Na prodejně učebnic

a odborné  literatury
vystavili v roce 2017

celkem 756 faktur

v hodnotě 1 485 921 Kč.



Nabídka služeb technické redakce (DTP)

... i takto mohou vypadat jazykové korektury, 
samozřejmě text upravíme vždy ke spokojenos   autora...

Zpracování grafi ckých návrhů

Zajis  me pro Vás grafi cké návrhy obálek publikací, časopisů, plakátů, letáků atd. V rámci zadání po-
třebujeme fi nální texty a Váš vlastní obrazový materiál, pokud z tohoto materiálu máme vyjít. Poté 
je Vám předložen grafi cký návrh, většinou v několika verzích, k výběru, resp. ke korektuře. 

Sazba knih a příprava elektronických knih

Jak už bylo uvedeno v úvodu, u Vašich připravovaných publikací rádi v našem DTP zabezpečíme 
profesionální počítačovou sazbu. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci nabízí i zpracování 
publikací do formátu stále populárnějších e-knih (.pdf, .epub). 



Teologický asopis 

Cyrilometod jské teologické fakulty Univerzity Palackého,
Teologické fakulty Jiho eské univerzity,
Teologické fakulty Trnavské univerzity

a Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy
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S U P P L E M E N T

Václav Houk, Rolf Klee & Hiroyuki Tanaka 

ATLAS OF FRESHWATER CENTRIC DIATOMS 

WITH A BRIEF KEY AND DESCRIPTIONSSecond emended edition of Part I and II

Melosiraceae, Orthoseiraceae, Paraliaceae 

and Aulacoseiraceae.

Editor-in-Chief Aloisie Poulí ková
ISSN 1802-5439
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Lidská pohybová determinanta 

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 

Olomouc 2016

SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ

ISBN 978-80-244-5228-9

Lucie Křeménková

Univerzita Palackého v Olomouci
2017
Formát: pdf

Poradenské služby v podmínkách školy 
a jejich zařazení do školních poradenských služeb

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 

ISBN  978-80-244-4995-1
Olomouc 2016

v  literárněhistorické 
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Sofi e 

Podlipské 
a kulturní refl exi

Soňa Lemrová

Univerzita Palackého v Olomouci
Olomouc 2017
Formát: pdf

 Pedagogická psychologie  Pedagogická psychologie 

ISBN 978-80-244-5261-6

Irena Plevová

     Univerzita Palackého v Olomouci
           2017
              Formát: pdf

   Psychologické metody 
pro výchovné poradce 

ISBN 978-80-244-5229-6

Kariérní poradenství I, II
Michaela Pugnerová

Univerzita Palackého v Olomouci
2017
Formát: pdf

ISBN 978-80-244-5225-8



Tiskneme dobře,
tiskneme rádi!

V polygrafi ckém středisku  skneme na různé formáty a gramáže papíru do velikos   A3+. Rádi Vám 
poradíme s výběrem nejvhodnějšího způsobu zpracování Vaší zakázky. Opera  vně podle dohodnu-
tého zadání připravíme předkalkulaci.

Možnos    sku v polygrafi ckém středisku VUP

Polygrafi cké středisko zajišťuje:

•  barevný i černobílý digitální  sk na moderních výkonných strojích Xerox. Barevná produkční  s-
kárna Xerox D 136 Mahagony nabízí vynikající kvalitu obrazu srovnatelnou s ofsetovým  skem,

•  výrobu a po  sk elektronických nosičů (CD a DVD).



Dokončovací knihařské práce

Vydavatelství Univerzity Palackého prostřednictvím svého polygrafi ckého 
střediska zabezpečuje i služby z oblas   dokončovacích knihařských prací. 
Přímo u nás nabízíme zhotovení několika druhů knižních vazeb (kroužko-
vou, kalendářovou, šitou V1 i lepenou V2 na nejmodernější lepičce Bourg 
3002), ořez různých  skovin na profesionálním stroji, falcování (ohýbání), 
rylování (ohýbání s vytlačením drážky) a laminaci volných listů do formá-
tu A4. Ostatní požadavky, nejčastěji pevnou vazbu V8, zprostředkujeme 
u těch externích dodavatelů, se kterými máme díky dlouhodobé spolu-
práci ty nejlepší zkušenos  .



Časový horizont zpracování zakázek

Z důvodu dodržení technologických postupů a respektování kapacit našich strojů většinou není 
možné zakázky zpracovávat na počkání. Ale dobrá komunikace dokáže divy. Neváhejte a zkuste to 
i Vy. Obraťte se s důvěrou na naše „styčné důstojníky“ – vedoucí jednotlivých pracovišť VUP (kon-
takty v zadní čás   katalogu), sdělte jim svůj požadavek, zcela jistě se najde řešení vyhovující všem 
zúčastněným.

Nabídka veškerých výše uvedených služeb samozřejmě pla   i pro Vaše 
mimopracovní zakázky. Na požádání Vám rádi připravíme kalkulaci 

a dohodneme všechny potřebné náležitos  .

NABÍDKA ORGANIZACE SJEZDUXXIV. VÝROČNÍ SJEZDČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP22.–24. září 2016
Olomouc

Konferenční servis

XXIV. výroční sjezdČeské oftalmologické společnostiČLS JEP
22.–24. září 2016

Olomouc

Konferenční servisUniverzita Palackého v OlomouciBiskupské nám. 1
771 11 Olomouc
Tel.: 585 631 125

NABÍDKA ORGANIZAČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ SJEZDU

JEP

Univerzita Palackého v Olomouci 
Česká lékařská komora JEP

POTVRZENÍ ÚČASTIo absolvování vzdělávací akce v rámci kontinuálního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory

14. OLOMOUCKÉNEUROIMUNOLOGICKÉ SYMPOZIUMS MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

17.–18. května 2018
Místo konání: Arcibiskupský palác, Biskupské náměstí, Olomouc

Akce je ohodnocena 9 kredityEvidováno ČLK pod číslem 51729             Číslo akreditace: 0043/16/2001

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN odborný garant a předseda organizačního výboru sympoziapřednosta Neurologické kliniky LF UP a FN v Olomouci 

MUDr. Vladimíra Sládková, Ph.D. vědecká sekretářka sympozia

prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBApředseda sympozia

garant akce:

MUDr. Jana ADÁMKOVÁ  

Chybí Vám 
kniha? Napište nám!

Knihovna PřF UP

Chybí Vám v našem knihovním fondu konkrétní kniha? 
Máte tip, které skriptum by knihovna měla zakoupit? Napište nám a my se pokusíme splnit Vaše přání.

http://www.knihovna.upol.cz/struktura-up/univerzitni-zarizeni/knihovna/top/

soucasti-knihovny/oborova-knihovna-prf/chybi-vam-kniha/

zitni-zarizeni/knihovna/top/m-kniha/



Prodejna učebnic a odborné literatury

Ve VUP publikace nejen vydáváme, ale i prodáváme. Aktuální nabídku lze sledovat na našem e-sho-
pu na adrese www.vydavatelstviupol.cz. Zájemci o  tuly vydané UP si je mohou zakoupit v pro-
dejně odborné literatury VUP nebo prostřednictvím internetového obchodu. Prodejna VUP nabízí 
možnost platby kartou on-line i převodem z účtu u fyzických osob. 

Díky digitálním  skovým strojům nabízíme prodej publikací, aniž by tyto byly na skladě, a to reali-
zací tzv.  sku na objednávku (print on demand, POD).

Nabídku a prodej e-knih zajišťujeme 5 distribučními kanály:

•  internetový obchod VUP,

•  Google Play,

•  Google Books,
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Vedle přímého prodeje  štěných knih je zajišťována i jejich distribuce po celé ČR, kterou zajišťuje-
me vlastními silami. V případech vyžádaných autorem zajišťujeme distribuci prostřednictvím fi rmy 
Kosmas s. r. o.

•  Flexibooks,

•  EBSCO.
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Prostorová diferenciace odběratelů VUP (podle faktur) v roce 2017

Zasílání publikací
Objednávky přijímáme e-mailem na adrese: www.prodejna.vup@upol.cz

nebo telefonicky na čísle: +420 585 631 786 – Hana Šnajdrová.

V objednávce vždy uvádějte následující údaje:
fakturační adresa, dodací adresa (liší-li se od fakturační), IČO (máte-li).

Poštovné a balné
Zásilky jsou doručovány doporučeně prostřednictvím České pošty. Poštovné a balné je připočítá-

no k ceně zásilky dle platného ceníku České pošty.

Otevírací doba

pondělí–čtvrtek: 9.00–16.30 h • pátek: 9.00–15.00 h



Kde nás najdete 

• příjem vydavatelských zakázek: 9.00–12.00 h a 13.00–15.30 h

• příjem  skových zakázek: 9.00–11.00 h a 13.00–14.30 h

• kopírovací služby: pondělí a čtvrtek 9.00–11.00 h a středa 12.00–14.00 h

• provozní doba prodejny učebnic a odborné literatury: pondělí–čtvrtek 9.00–16.30 h, 
 pátek 9.00–15.00 h 

RNDr. Hana Dziková
ředitelka VUP
příjem vydavatelských zakázek, konzultace zakázek

tel.: +420 585 631 704
e-mail: hana.dzikova@upol.cz

Pavlína Kovářová
asistentka ředitelky VUP

tel.: +420 585 631 710
e-mail: pavlina.kovarova@upol.cz

Renáta Pohlídalová
ekonomka VUP

tel.: +420 585 631 764
e-mail: renata.pohlidalova@upol.cz

Hana Šnajdrová
vedoucí prodeje a distribuce

tel.: +420 585 631 786
e-mail: hana.snajdrova@upol.cz

e-mail: prodejna.vup@upol.cz

RNDr. Helena Hladišová
vedoucí technické redakce,
konzultace v oblas   grafi ckých návrhů a počítačové sazby

tel.: +420 585 631 724
e-mail: helena.hladisova@upol.cz

Mgr. Lucie Loutocká
zástupkyně ředitelky VUP, 
odborná redaktorka, jazyková korektorka

tel.: +420 585 631 723
e-mail: lucie.loutocka@upol.cz

Monika Prokopová
vedoucí polygrafi ckého střediska, 
příjem  skových zakázek, cenové kalkulace

tel.: +420 585 631 725
e-mail: monika.prokopova@upol.cz

Univerzita Palackého v Olomouci
Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci

Biskupské náměs   1, 771 11 Olomouc
www.vydavatelstvi.upol.cz

www.facebook. com/vydavatelstviUPOL
e-shop: www.vydavatelstviupol.cz
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