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Vážení čtenáři, vážení kolegové,

ediční plán Vydavatelství UP obsahuje každoročně více než 
200 titulů, z nichž velkou část představují neprodejné publi-
kace. Zhruba třetinu produkce tvoří komerční tituly, které vám 
v roce 2021 představujeme v nové, atraktivnější a především 
přehlednější podobě.

Seznam připravovaných publikací a informace o nich budeme 
v nadcházejících měsících pravidelně revidovat, aktuální verzi 
najdete vždy online na stránkách vydavatelstvi.upol.cz/o-nas/ 
edicni-plan.

Doplnili jsme také několik tipů na knihy, které již vyšly. Všechny 
naše publikace si můžete spolu se širokou nabídkou další od-
borné literatury a učebních materiálů zakoupit v Olomouci ve 
Skriptárně ve Zbrojnici na Biskupském náměstí nebo v na šem 
e-shopu na adrese vydavatelstviupol.cz.

Ačkoli předchozí rok 2020 nebyl snadný, podařilo se nám vy-
dat řadu zajímavých a podnětných publikací z široké škály obo-
rů na Univerzitě Palackého, které oslovily širokou čtenářskou 
obec nejen z České republiky. Nejinak tomu bude také v roce 
letošním.

Aleš Prstek 
ředitel Vydavatelství UP

https://www.vydavatelstvi.upol.cz/o-nas/edicni-plan/
https://www.vydavatelstvi.upol.cz/o-nas/edicni-plan/
https://www.vydavatelstviupol.cz/cz/
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Czech it UP! 3 
(úroveň B1, učebnice +  
cvičebnice)
Hradilová, D. a kol.
215 × 250 mm | měkká vazba | listopad 2021

Nová série učebnic češtiny pro cizince, 
která vznikla na základě aktuálních 
potřeb a plánů jazykového vzdělávání 
cizinců v češtině nejen na Univerzitě 
Palackého v Olomouci. Czech it UP! se 
inspirovala moderním střihem učebnic 
oxfordského typu. Témata učebnice 
jsou přizpůsobena aktuálním spole-
čensko-kulturním otázkám a současné 
době. 

 

Czech it UP! 2 
(úroveň A2, učebnice + 
cvičebnice)
Švarcová, T. a kol.
215 × 250 mm | měkká vazba | prosinec 2021

Nedílnou součástí učebnic a práce 
s nimi jsou i rozšiřující pracovní sešity, 
a především koncept autorských fo-
tografií, které učebnici doplňují, a vý-
uková videa a audio na hrávky, jež jsou 
přístupné na interaktivních webových 
stránkách projektu Czech it UP.
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Revize střední Evropy. 
Proč o budoucnosti Evropy 
rozhodne středoevropský 
region
Busek, E. – Brix, E. 
překlad Z. Henešová

157 × 234 mm | pevná vazba | září 2021

V roce 1986 vydali Erhard Busek a Emil 
Brix knihu Projekt střední Evropa a po 
třiceti letech se tito dva „advokáti ideje 
střední Evropy“ rozhodli zaměřit na 
tento region ještě jednou, revidovat 
s odstupem své vize a objevit nové re-
flexe střední Evropy současné a snad 
i té budoucí. V knize diskutují zásadní 
témata měnící se geopolitické a ekono-
mické reality našeho kontinentu. 
Dojde i na reflexi vztahů mezi střední 
Evropou a Ruskou federací či Evrop-
skou unií. 

Miloslav Stibor 
Bieleszová, Š. 
překlad T. Havlíček

165×185 mm | pevná vazba | květen 2021

Miloslav Stibor (1927–2011) je považo-
ván za významnou osobnost a klasika 
české poválečné fotografie v oblasti 
aktu a portrétu. Jeho jméno dnes nese 
Základní umělecká škola v Olomouci, 
kterou zakládal v padesátých letech 
minulého století, nechybí také ve vět-
šině knih a výstav o historii české fo-
tografie. Během svého života připravil 
přes 140 autorských výstav. Jako peda-
gog působil v oblasti fotografie od po-
loviny padesátých let minulého století. 
Propracovaná učební metodika kom-
binovaná s praxí se stala vzorem pro 
výuku fotografie na dalších lidových 
školách v celé republice. Jeho kniha 
Fotografie pro Lidové školy umění byla 
aktivně používaná amatéry i profesio-
nály až do nástupu digitální fotografie.
Kniha vyjde v roce 2021, k příležitosti 
desátého výročí autorova úmrtí. 

Edice Fórum Edice 
Olomoučtí 
fotografové



V
yd

av
at

el
st

ví
 U

P

10

Petr Zatloukal 
Bieleszová, Š. 
překlad T. Havlíček

165×185 mm | pevná vazba | čeren 2021

Petr Zatloukal (*1956 ), dlouholetý 
vedoucí fotografického ateliéru na PdF 
UP v Olomouc, absolvent fotografické 
speciálky, kterou na Lidové škole umě-
ní v Olomouci vedl fotograf Miloslav 
Stibor (1927–2011), a Institutu výtvar-
né fotografie Svazu českých fotografů 
v Praze. Jeho tvorbu výrazně ovlivnilo 
setkání s divadelním fotografem Jaro-
slavem Krejčím (1929–2006), který ve 
fotografické tvorbě prosazoval osobi-
tost, vlastní přístup, tajemství. Mírná 
dekadence a surreálný nádech, to jsou 
typické znaky dosud nepublikovaných 
fotografií Petra Zatloukala z 80. a 90. let 
minulého století. 

Michal Kalhous 
Bieleszová, Š. 
překlad T. Havlíček

165×185 mm | pevná vazba | říjen 2021

Michal Kalhous (*1967) v současné 
době působí na Katedře fotografie 
Ostravské univerzity. Fotografii studo-
val ve fotografické speciálce u Mileny 
Valuškové na Základní umělecké škole 
M. Stibora v Olomouci. S Olomoucí 
jsou spjata i jeho vysokoškolská studia 
a působení na lokální výtvarné scé-
ně od 90. let minulého století. S jeho 
tvorbou je, v souvislosti s nástupem 
postmoderny, také spojován pojem 
nefotografie.  K nejvýznamnějším do-
mácím představitelům tohoto směru 
patří, vedle tvůrčí dvojice Lukáš Ja-
sanský – Martin Polák právě i Michal 
Kalhous.

Edice 
Olomoučtí 
fotografové

Edice 
Olomoučtí 
fotografové
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Židé v českých zemích: 
Od Hilsnera ke Slánskému
Wein, M. J. 
překlad J. Čábela – I. Fialová –  
R. Sailer
155 × 235 mm | měkká šitá vazba | červen 2021

Autor je historik zaměřující se na 
židovské dějiny a v knize citlivě zpra-
covává vývoj interetnických vztahů 
v českých zemích a Československu 
na konci 19. a v první polovině 20. sto-
letí. Jeho cílem je zasadit dějiny Židů 
na uvedeném území do obecnějšího 
rámce, a proto je publikace platná 
i v širším a globálnějším kontextu ne-
jen česko(slovenských) dějin. Výchozím 
bodem je porovnání prací tří teoretiků 
nacionalismu. Kniha je členěna chro-
nologicky a její narativ je založen na 
medailonech různých osobností, na 
jejichž biografiích jsou znázorněny 
historické události v detailním pohle-
du, aniž by to ovlivnilo celkový obecný 
rámec. 





Rektorát UP 
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Minulý život:  
paměti outsidera

Zdeněk Kučera

 

Minulý život: 
paměti outsidera
Kučera, Z.
155 × 227 mm | pevná vazba | říjen 2021

Vzpomínky výtvarníka, pedagoga a bý-
valého vedoucího Katedry vý tvarné 
výchovy Pedagogické fakulty UP.  

 

Vzpomínky anglisty
Peprník, J. 
ISBN 978-80-244-5851-9 
155 × 227 mm | pevná vazba | již vyšlo

Vzpomínky prof. Peprníka nejen na 
jeho kariéru anglisty, ale i na prožívání 
historických zvratů ve 20. století. Kniha 
je určena širšímu publiku se zájmem 
o historii 20. století a rovněž anglistické 
odborné veřejnosti.

www.vydavatelstviupol.cz/cz/978-80-244-5851-9
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Výroční zpráva 
o činnosti 

Univerzity 
Palackého  

v Olomouci  
za rok 2020

Sojková, A. (ed.)

 

Výroční zpráva  
o činnosti Univerzity 
Palackého v Olomouci 
za rok 2020
Sojková, A. (ed.) 
210 × 297 mm | měkká vazba | červen 2021

Výroční zpráva univerzity shrnuje dění 
na UP v roce 2020 a základní statistiky 
v čase. Součástí je textová a tabulková 
příloha, jejichž forma je definována ze 
strany MŠMT.





Cyrilometodějská 
teologická  

fakulta
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Metodika využití 
bezdrátových 

technologií pro děti  
s vadou sluchu

Horáková, R. 
Gábová, K.

 

Metodika využití 
bezdrátových 
technologií pro děti  
s vadou sluchu
Horáková, R. – Gábová, K. 
A4 | měkká vazba + e-kniha | březen 2021

Cílem je přiblížit efektivní využívání 
bezdrátové technologie (coby sekun-
dární kompenzační pomůcky pro děti 
s vadou sluchu) za účelem adaptace 
dětí se sluchovým postižením na akus-
ticky náročné prostředí, ať už doma 
nebo ve škole. Jedná se o první publi-
kaci na uvedené téma, která uceleně 
dokumentuje pracovní postup. Autor-
ky metodiku doplnily o zjištění z vý-
zkumů realizovaných v rámci projektu 
a úryvky z rozhovorů s rodiči a dalšími 
odborníky. Publi ka ce je určena rodi-
čům a pedagogům pečujícím o dítě 
s vadou sluchu.

Liturgický  
textil  

a způsoby  
jeho prezentace

Jonová, J. 
Grill-Janatová, M.  
 Jančo, M. a kol.

 

Liturgický textil  
a způsoby jeho 
prezentace
Jonová, J. – Grill-Janatová,  
M. – Jančo, M. a kol. 
A5 | měkká vazba | listopad 2021

Metodika přímo navazuje na metodiku 
I. s důrazem na specifika prezentace 
textilií v památkově chráněných objek-
tech (např. zámeckých kaplích), včetně 
zdůraznění jejich liturgické funkce 
(druhová skladba, různé církevní slav-
nosti). Z hlediska parament s druhotně 
využitými světskými textiliemi popisu-
je způsoby identifikace jejich původní 
funkce a zařazení do širších kulturních 
souvislostí, a to s doprovodnou obra-
zovou dokumentací (např. analogické 
vzory na šlechtických portrétech) 
a zdůrazněním didaktic ké funkce 
prezentace s ohledem na návštěvníka. 
Součástí metodiky budou také sou-
hrnné kapitoly o dějinách muzejní pre-
zentace. 



C
yr

ilo
m

et
od

ěj
sk

á 
te

ol
og

ic
ká

 fa
ku

lt
a 

19

Květy trpělivosti.

Květiny a jejich  
symbolika  

na bohoslužebných  
oděvech  

17.–19. století

Martinek, R.

 

Květy trpělivosti. 
Květiny a jejich symbolika  
na bohoslužebných  
oděvech 17.–19. století
Martinek, R.
A5 | měkká vazba | říjen 2021

Středověká bohoslužebná roucha 
bývala zdobena především figurální 
výšivkou, rostlinný ornament měl jen 
doplňkový charakter a objevoval se 
zřídka.  
V 16. století se však situace změnila 
a po roce 1600 dokonce zcela obrátila. 
V souvislosti s cestami do zámoří se 
značně rozšířil sortiment zobrazova-
ných květin, které postupně nacházely 
cestu i do šlechtických zahrad.  
Ve specializovaném církevním vyšívač-
ství měly zobrazené květiny většinou 
také svůj symbolický výklad, některé 
z nich dokonce s velmi dlouhou tradicí 
(růže, lilie, oliva aj.), ale i nové druhy 
postupně získávaly podobné vyznění. 

Studia theologica

Martinek, R.

 

Studia theologica 
23/1–4
kol. autorů
A4 | duben–prosinec 2021

Odborný a v ČR unikátní teologický 
časopis, zařazený do databází WoS, 
SCOPUS a ERIH+. Je určen odborné 
veřejnosti působící v oblasti teologie 
a příbuzných oborů a zainteresova-
nému vzdělanému publiku.

PERIODIKUM
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Rodinné konference 
Reflexe  

současného stavu  
v České republice

Matulayová, N. 
 Jurníčková, P.  

a kol.

 

Rodinné konference 
Reflexe současného 
stavu v České republice 
Matulayová, N. – Jurníčková, 
P. a kol.
e-kniha | září 2021

Monografie se bude zabývat situací 
kolem inovativní metody práce s rodin-
nou - rodinnými konferencemi v České 
republice. Budou v ní představena 
zejména data z výzkumných šetření, 
která mapují vnímání této metody je-
jími účastníky, sociálními pracovníky 
i realizátory, a také sekundární analýzu 
odborných textů o této problematice, 
které byly v rámci České republiky 
v posledních letech napsány. 

Pedagogicko- 
-psychologické 

aspekty  
expresivních terapií  

u jedinců se 
speciálními 

vzdělávacími 
potřebami

Potměšilová, P. a kol.

 

Pedagogicko- 
-psychologické aspekty 
expresivních terapií  
u jedinců se speciálními 
vzdělávacími potřebami
Potměšilová, P. a kol.
A5 | měkká vazba | září 2021

Využití expresivních terapií ve speci-
ální pedagogice, pedagogicko-psycho-
logický aspekt expresivních terapií 
a možnosti výzkumných aktivit v ob-
lasti speciální pedagogiky.
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Constructivist 
pedagogy and 

systemic thinking:

Principles, concepts,  
and examples

Trnka, R..

 

Constructivist 
pedagogy and systemic 
thinking: 
Principles, concepts,  
and examples
Trnka, R.
A5 | měkká vazba + e-kniha | říjen 2021

Kniha poskytuje přehled základních 
principů konstruktivistické pedagogi-
ky a konstruktivistické pedagogické 
psychologie včetně příkladů jejich 
praktických aplikací. Jsou zachyce-
ny a popsány vzájemné vztahy mezi 
konstruktivistickým kognitivním 
přístupem a systémovým myšlením, 
které čtenáři poskytují náhled na sys-
témovou povahu konstruktivistických 
přístupů k výuce. Důraz je kladen na 
kognitivní mechanizmy a psycholo-
gické procesy, které se u studentů po-
dílejí na konstruování znalostí. Kniha 
prohlubuje porozumění oboru kon-
struktivistické pedagogiky a konstruk-
tivistické pedagogické psychologie.





Filozofická  
fakulta
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Dramatik  
Max Zweig

Cahová, I.

 

Dramatik Max Zweig
Cahová, I.
A5 | měkká vazba | prosinec 2021

Publikace se jako první v česko-jazyč-
ném prostředí zabývá životem a dílem 
Maxe Zweiga, původem moravského, 
německy píšícího židovského drama-
tika z Izraele. Analyzuje v literární 
historii doposud absentující umělecké 
texty v jednotlivých socio-politických 
a kulturních diskurzech, ve kterých se 
pohybovaly, tedy na Moravě v přelomo-
vém období mezi rakousko-uherskou 
monarchií a první československou 
republikou, ve Vídni a v Berlíně v me-
ziválečném období a v prvních letech 
šoa, v Tel Avivu v posledních letech pod 
britskou mandátní správou, v období 
pionýrského budování „židovské domo-
viny“ a v následujících napjatých letech 
po založení samostatného Státu Izrael. 

Ivan Poldauf: 

Sebrané spisy.  
Svazek III

Janebová, M.  
Martinková, M.  
Macháček, J. 

Pauková, I.

 

Ivan Poldauf: 
Sebrané spisy.  
Svazek III
Janebová, M. – Martinková, M. – 
Macháček, J. – Pauková, I.
B5 | pevná vazba | srpen 2021

Jedná se o třetí díl kritické edice sebra-
ných spisů Ivana Poldaufa. Sva zek obsa-
huje řadu zásadních a často citovaných 
Poldaufových prací psaných anglicky, 
které nikdy uceleně nevyšly a z nichž 
mnohé dále rozpracovávají velká té-
mata nastíněná v článcích předcháze-
jících, vydaných v rámci prvních dvou 
dílů Sebraných spisů. Kniha je určena 
anglistům a bohemistům a jiné odbor-
né lingvistické veřejnosti.
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Teaching  
Translation  
vs. Training  
Translators

Kubánek, M. a kol.

 

Teaching Translation  
vs. Training Translators
Kubánek, M. a kol.
B5 | měkká vazba | červen 2021

Kniha zabývající se výukou překladu 
a tlumočení určená translatologům 
a studentům překladatelství a tlu-
močnictví.

Parallel Corpus  
and Contrastive  

Linguistics: 

The Case of  
InterCorp

Martinková, M.

 

Parallel Corpus  
and Contrastive 
Linguistics: 
The Case of InterCorp
Martinková, M.
B5 | měkká vazba | listopad 2021

Publikace věnovaná korpusové  
lingvistice.
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Tibet – země,  
kde lidé dohánějí  

celé tisíciletí  
jediným skokem 

Hladíková, K. 
Bělka, L.

 

Tibet – země, kde lidé 
dohánějí celé tisíciletí 
jediným skokem
Hladíková, K. – Bělka, L.
ISBN 978-80-244-5022-3 
A5 | měkká vazba | prosinec 2021

Publikace obsahuje unikátní a dosud 
nepublikované materiály – deník, 
fotografie, filmové fotografie – doku-
mentující čínské působení v Tibetu 
během a těsně po potlačení tibetského 
po vstání v roce 1959. 

Překladatelská 
analýza  

pro sinology 

Janda, P.

 

Překladatelská analýza 
pro sinology
Janda, P.
A5 | měkká vazba | prosinec 2021

Jedná se o dosud neexistující příručku 
k výuce překladu pro studenty sino-
logie, která je určena akademické obci 
nejen v České republice.
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Svět v sinogramech

Slaměníková, T. 
Uher, D.

 

Svět v sinogramech
Slaměníková, T. – Uher, D.
A5 | pevná vazba | červen 2021

Kniha si klade za cíl propojit poznatky 
tradiční čínské gramatologie s postu-
py kulturní a kognitivní lingvistiky 
a poskytnout tak popis obrazu světa 
uloženého v čínském znakovém písmu. 
Je určena oborné veřejnosti.

Výuka čínštiny 
v praxi 

 
Zahradníková, M.

 

Výuka čínštiny v praxi
Zahradníková, M.
A5 | měkká vazba | červen 2021

Cílem publikace je přiblížit vybrané 
aspekty teorie výuky cizího jazyka se 
zvláštním zaměřením na specifika vý-
uky čínštiny, a to především zájemcům 
o pedagogickou kariéru v tomto oboru.
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Textologie
 

Komenda, P.

 

Textologie
Komenda, P.
B5 | měkká vazba | červen 2021

Publikace věnovaná textologii, která  
je určena studentům editorského  
modulu magisterského studia.

Paměť v tvorbě  
Terézy Novákové 

 
Vrajová, J.

 

Paměť v tvorbě  
Terézy Novákové
Vrajová, J.
A5 | měkká vazba | prosinec 2021

Kniha se zabývá jednou z českých li-
te rárních autorek 19. století a přináší 
nový pohled na kanonickou autorku 
prizmatem paměťových kulturálních 
studií. Je určena odborníkům, studen-
tům, ale též širší veřejnosti se zájmem 
o historii a literaturu. 
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Aktuální  
tanečněvědný  

diskurz

Pavlišová, J. a kol.

 

Aktuální  
tanečněvědný diskurz
Pavlišová, J. a kol.
A5 | měkká vazba | květen 2021

Publikace se zabývá několika významný-
mi „obraty“ v současné taneční umělecké 
praxi i teoretickém diskurzu o ní. Ko-
lektiv autorek představí koncepty, které 
jsou v českém akademickém prostředí 
dosud takřka neznámé, v tom zahra-
ničním však silně rezonují a jsou hojně 
využívány. Publikace je určena odborné 
veřejnosti z oblasti tanečních a divadel-
ních studií, uměnovědy a humanitních 
studií obecně.

Phraseme  
in den Leitartikeln  

des Mährischen  
Tagblatts

Kaňovská, M.

 

Phraseme in den 
Leitartikeln des 
Mährischen Tagblatts
Kaňovská, M.
A5 | měkká vazba | červen 2021

Práce z oblasti lingvistiky (frazeologie) 
je příspěvkem k výzkumu němčiny 
na Moravě v 19. století. Informuje 
o způsobu používání frazémů v úvod-
nících vybraných německy psaných 
moravských novin. Zaměřuje se na 
typy užitých frazémů, výskyt starších 
a regionálních variant, typy modifikací 
a textotvorné i pragmatické funkce 
daných frazémů (zejména jejich funkci 
v argumentační struktuře úvodníků). 
Publikace je určena germanistům 
(lingvistům) a zájemcům o frazeologii 
a žurnalistiku.
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Život  
Radegundy  
Durynské

Engelbrechtová, J.

 

Život Radegundy 
Durynské
Engelbrechtová, J.
B5 | měkká vazba + e-kniha | květen 2021

Překlad latinského životopisu s úvo-
dem a komentářem, určený pro širší 
veřejnost.

Die Interpunktion  
im Deutschen  

und  
Tschechischen

Rinas, K. 
Tichák, V.

 

Die Interpunktion  
im Deutschen und 
Tschechischen
Rinas, K. – Tichák, V.
A5 | měkká vazba | duben 2021

Monografie srovnává oficiální česká 
a německá pravidla interpunkce, jedná 
se tedy o příspěvek ke kontrastivní 
ling vistice (grafematice). Práce je urče-
ná bohemistům, germanistům i studen-
tům, kteří se orientují v obou jazycích.
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Jižní Amerikou  
za krajany  

a prezidenty  
1927–1928

Hýža, F.  
Perutka, L. 

 

Jižní Amerikou  
za krajany a prezidenty 
1927–1928
Hýža, F. – Perutka, L. (ed.)
A5 | měkká vazba | listopad 2021

Kniha je edicí článků Ferdinanda Hýži, 
který se v roce 1927 vypravil na polo-
oficiální roční poznávací cestu po 
státech Jižní Ameriky. Hýža byl radou 
na ministerstvu obchodu, ale za oceán 
jej vyslalo ministerstvo sociální péče, 
které mělo eminentní zájem poznat 
podmínky, v nichž žijí naši krajané. 
Vypravil se proto do Brazílie, Uruguaye, 
Argentiny, Paraguaye a Chile a mnoh-
dy byl vůbec prvním reprezentantem 
nezávislého Československa, který 
krajanské osady navštívil. Ve všech 
těchto zemích jej navíc přijali tamní 
prezidenti, což představuje i v dnešní 
době ojedinělý výkon.

Křesťanská krajina  
v severovýchodní  

Mezopotámii  
v prvních staletích 

islámu

Nováček, K. a kol.

 

Křesťanská krajina  
v severovýchodní 
Mezopotámii v prvních 
staletích islámu
Nováček, K. a kol.
B5 | pevná vazba | prosinec 2021

První publikace v češtině zpřístupňu-
jící výsledky patnáctileté práce české 
archeologické mise v se verním Iráku 
a Kurdistánu. Kniha je určena široké-
mu okruhu informovaných laiků, ale 
současně dodržuje standardy původní 
vědecké monografie.
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Města a šlechta  
na střední Moravě  
ve 13. až 15. století:

rivalita  
spolupráce  

koexistence

Novák, J.

 

Města a šlechta  
na střední Moravě  
ve 13. až 15. století:
rivalita – spolupráce – 
koexistence
Novák, J.
160 × 230 mm | pevná vazba + e-kniha | červenec 2021

Monografie charakterizuje vztahy, 
které mezi sebou navazovala šlechta 
a královská i nekrálovská (poddanská) 
města, městečka a jejich měšťané na 
území střední Moravy ve 13. až  
15. století. Zakládá si na důkladné 
analýze písemných pramenů, kterou 
jsou kombinovány se závěry archeolo-
gických výzkumů. Publikace je určena 
odborné veřejnosti.

Lexikon  
(teorie) mediální  

gramotnosti

Bína, D. a kol.

 

Lexikon  
(teorie) mediální 
gramotnosti
Bína, D. a kol.
A5 | měkká vazba | červen 2021

Publikace nabízí interdisciplinární 
pohled na klíčová témata a pojmy vzta-
hující se k oblasti mediální gramotnos-
ti. Je určena zejména pedagogům SŠ 
a studentům pedagogických oborů se 
vztahem k mediální výchově, ale i širší 
veřejnosti.
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Capita selecta  
z nizozemské  

lingvistiky

Křížová, K. 
Kluková, M. 
Bossaert, B. 

van der Horst, P. 
Engelbrecht, W.

 

Capita selecta  
z nizozemské 
lingvistiky
Křížová, K. – Kluková, M. – 
Bossaert, B. – van der Horst, 
P. – Engelbrecht, W.
IB5 | měkká vazba + e-kniha | červen 2021

Jedná se o druhé, přepracované vydání 
úspěšné úvodní studie věnované nizo-
zemské lingvistice. Publikace je určena 
studentům oboru nederlandistiky a šir-
ší odborné veřejnosti (lingvistům).

De vergelijking  
van de ontwikkeling 

van de rechtstaal  
in Tsjechië en  

Nederland vanuit  
het perspectief  
van de vertaler

Knap-Dlouhá, P.

 

De vergelijking van de 
ontwikkeling van de 
rechtstaal in Tsjechië 
en Nederland vanuit 
het perspectief van de 
vertaler
Knap-Dlouhá, P.
B5 | měkká vazba + e-kniha | červen 2021

Disertační práce se zabývá srovnáním 
vývoje právního jazyka v ČR a Nizo-
zemsku z pohledu překladatele. Zamě-
řuje se na historické a politické vlivy 
na právní terminologii, ale podrobně 
popisuje rovněž konkrétní překlada-
telské strategie, které jsou využitelné 
při překladu právních textů, zejména 
z oblasti obchodního práva. Publikace 
je určena studentům oboru nederlan-
distiky a odborné veřejnosti (nederlan-
distům).
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100 let  
nederlandistiky  

v Česko-Slovensku

Engelbrecht, W.  
Hamers, B. a kol.

 

100 let nederlandistiky 
v Česko-Slovensku
Engelbrecht, W. – Hamers, B. 
a kol.
B5 | pevná vazba + e-kniha | září 2021

Publikace k stoletému jubileu založení 
oboru na FF UK v Praze, určená širší 
veřejnosti.

Magické Flandry

Hubert Lampo  
a magický realismus  

ve vlámské literatuře

Engelbrecht, W.  
 Engelbrechtová, J.  

 Hamers, B.

 

Magické Flandry – 
Hubert Lampo  
a magický realismus  
ve vlámské literatuře
Engelbrecht, W. – 
Engelbrechtová, J. –  
Hamers, B.
A5 | měkká vazba + e-kniha | září 2021

Kniha se věnuje vlámské poválečné 
literatuře, především se zaměřením 
na literární směr nazývaný magický 
realismus. Prozatím v češtině taková 
studie neexistuje. Jedná se o třetí díl 
série Klasikové nizozemské a vlámské 
literatury, který je určen studentům 
i širší veřejnosti.
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Stručná gramatika 
nizozemského  

jazyka 

 

Stručná gramatika 
nizozemského jazyka
Engelbrecht, W. – Křížová, K. – 
Hamers, B.
B5 | měkká vazba + e-kniha | září 2021

Praktická příručka (mluvnice), která 
slouží jako doplněk ke knize Capita se-
lecta z nizozemského jazyka. Je určena 
studentům oboru nederlandistiky.

Fenomén  
bezdomovectví  

v ČR.  

Případová studie  
města Olomouce

Lebeda, T. 
Šaradín, P.

 

Fenomén 
bezdomovectví v ČR. 
Případová studie města 
Olomouce
Lebeda, T. – Šaradín, P.
A5 | měkká vazba | září 2021

Jedná se o originální studii z oblasti 
politologie.



Fi
lo

zo
fi

ck
á 

fa
ku

lt
a 

36

Rizikové správanie, 
blízke vzťahy  
a osobnostné  

premenné  
dospievajúcich  

v systéme nižšieho 
sekundárneho  

vzdelávania

Čerešník, M. 
Banárová, K.  

Rizikové správanie, 
blízke vzťahy  
a osobnostné 
premenné 
dospievajúcich  
v systéme nižšieho 
sekundárneho 
vzdelávania
Čerešník, M. – Banárová, K.
B5 | měkká vazba | červen 2021

Publikace se věnuje rizikovému cho-
vání dospívajících. Je určena odborné 
veřejnosti.

Truchlení

Dolejš, M. 
Suchá, J. 

Charvát, M. 
Komrska, Š.

 

Truchlení
Dolejš, M. – Suchá, J. –  
Charvát, M. – Komrska, Š.
A5 | měkká vazba | červen 2021

Kniha zabývající se problémovým 
truchlením a diagnostikou tohoto  
fenoménu.
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SADSS 

 
Dolejš, M. 
Suchá, J. 

Charvát, M. 
Komrska, Š.

 

SADSS
Dolejš, M. – Suchá, J. – 
Charvát, M. – Komrska, Š.
A4 | měkká vazba | červen 2021

Testová příručka škály agresivity.

Oblékám se,  
tedy jsem

Horáková, J.

 

Oblékám se, tedy jsem
Horáková, J.
A5 | měkká vazba | červen 2021

Publikace na téma psychologie odívání, 
psychologie osobnosti a sociální psy-
chologie určená jak odborníkům, tak 
široké veřejnosti.
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Sborník příspěvků  
z 20. mezinárodní 

konference  
Psychologie práce  

a organizace

Seitl, M.  
Viktorová, L.  

(eds.)

 

Sborník příspěvků  
z 20. mezinárodní 
konference 
Psychologie práce  
a organizace
Seitl, M. – Viktorová, L. (eds.)
e-kniha | prosinec 2021

Sborníkem shrnujícím aktuální dění 
v oboru psychologie práce a organizace 
se UP jednou za 8 let prezentuje mezi 
ostatními pořádajícími univerzitami. 
Publikace je určena účastníkům konfe-
rence a odborné veřejnosti.

Význam  
sebepéče  

u psychologů

Šmahaj, J.  
Pospíšilová, A. M.

 

Význam sebepéče  
u psychologů
Šmahaj, J. – Pospíšilová, A. M.
e-kniha | červenec 2021

Kniha představuje koncept sebepéče, 
který v ČR dosud bývá výzkumně 
upozaděn. Autoři přispívají převodem 
metody a poukázáním na významné 
souvislosti u skupiny klinických psy-
chologů – praktiků. Publikace je určena 
studentům, odborníkům z praxe i ve-
řejnosti.

SBORNÍK
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Informace  
o zdraví získané  

na internetu  
a hodnocení  

vlastního  
zdravotního stavu

Šmahaj, J. 
Žáková, M.

 

Informace o zdraví 
získané na internetu  
a hodnocení vlastního 
zdravotního stavu
Šmahaj, J. – Žáková, M.
e-kniha | červen 2021

Cílem monografie je prozkoumat as-
pekty vyhledávání informací o zdraví 
na internetu, a to ve vztahu k chování 
v oblasti zdraví a k hodnocení zdravot-
ního stavu v souvislosti s některými 
vybranými sociodemografickými 
a osobnostními znaky. Je určena stu-
dentům, odborníkům z praxe i veřej-
nosti.

Miejsca  
jako media  

pamięci w polskiej  
i czeskiej literaturze

 Zagłady  
po roku 1989

Nowak, D.

 

Miejsca jako media 
pamięci w polskiej  
i czeskiej literaturze 
Zagłady po roku 1989
Nowak, D.
A5 | pevná vazba | červenec 2021

Monografické komparativní zpracová-
ní tématu míst jako médií paměti v pol-
ské a české literatuře o holokaustu po 
roce 1989. Kniha je určena odborné 
veřejnosti.
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Syberia w polskim  
i rosyjskim 
językowym  

obrazie świata

Starzyńska, A.

 

Syberia w polskim  
i rosyjskim językowym 
obrazie świata
Starzyńska, A.
A5 | pevná vazba | prosinec 2021

Monografie na téma jazykového obra-
zu Sibiře v polském a ruském jazyce. 
Kniha je určena odborné veřejnosti.

Královna noci

Weinert-Wilton, L.

 

Královna noci
Weinert-Wilton, L.
A5 | měkká vazba | prosinec 2021

Další titul z ediční řady Poetica moraviae.
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Kapitoly z historie  
a etymologie  

českých frazémů

Stěpanova, L.

 

Kapitoly z historie  
a etymologie českých 
frazémů
Stěpanova, L.
A5 | měkká vazba | prosinec 2021

Monografie věnovaná historii a etymo-
logii českých frazémů, určená odborné 
veřejnosti.

Historicko- 
-etymologický  

slovník  
české frazeologie

Stěpanova, L.

 

Historicko- 
-etymologický slovník 
české frazeologie
Stěpanova, L.
A5 | měkká vazba | prosinec 2021

Slovník shrnuje historii a etymologii 
českých frazémů. Je určen jak odborné, 
tak široké veřejnosti.
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Loando II.

Horňáček, M. a kol.

 

Loando II.
Horňáček, M. a kol.
A5 | měkká vazba | červen 2021

Sborník prací doktorandů k dějinám 
německy psané literatury z Čech 
a Moravy. Je určen odborné veřejnos-
ti z oborů germanistiky, všeobecné 
a srovnávací literární vědy a historie.

Sborník  
z Mezinárodního  

setkání  
mladých lingvistů  

2018–2020

Bednaříková, B.  
Horáková, J.  

(eds.)

 

Sborník  
z Mezinárodního 
setkání mladých 
lingvistů 2018–2020
Bednaříková, B. – Horáková, J. 
(eds.)
e-kniha | červen 2021

Sborník z konference na téma lingvis-
tiky, diachronní lingvistiky a jazykové 
kultury určený autorům, studentům, 
a lingvistům.

SBORNÍK
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Slovanské jazyky  
v pohybu: proměny 
jazykových norem  

v letech 1945 až 2020

Bláha, O. (ed.)

 

Slovanské jazyky  
v pohybu: proměny 
jazykových norem  
v letech 1945 až 2020
Bláha, O. (ed.)
A5 | měkká vazba | červen 2021

Tématem kolektivní monografie je 
dynamika komunikačních a jazyko-
vých norem současných slovanských 
spisovných jazyků. Slovanské jazyky 
jsou – podobně jako jiné jazyky světa – 
v posledních zhruba třech desetiletích 
vystavovány nebývalému tlaku, který 
plyne jednak z mohutného rozšíření 
elektronických způsobů komunika-
ce a ze sbližování psaného jazyka 
s mluveným, jednak vůbec z proměn 
přirozených parametrů veřejné komu-
nikace v médiích, ale také komunikace 
s různou mírou neveřejnosti, např. ve 
školství. Tyto starší tendence dostaly 
v posledním roce ještě jistý nový im-
puls v důsledku pandemie viru  
COVID-19.

 

30 let katedry dějin 
umění FF UP  
v Olomouci

Horáček, M. (ed.)

 

30 let katedry dějin 
umění FF UP  
v Olomouci 
Horáček, M. (ed.)
A5 | měkká vazba + e-kniha | únor 2022

Dějiny umění: první souborný přehled 
výuky a výzkumu na pracovišti, pře-
hled pedagogů a absolventů, rozhovory 
s pamětníky a úspěšnými absolventy, 
zpětná reflexe a strategie do budoucna.
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Sborník  
odborných  
příspěvků  

z PhD existence

Aigelová, E. 
Dolejš, M. –  
Viktorová, L.

 

Sborník odborných 
příspěvků z PhD 
existence
Aigelová, E. – Dolejš, M. – 
Viktorová, L.
e-kniha + DVD | červenec 2021

Sborník odborných příspěvků z kon-
ference, určený jejím účastníkům 
a odbor né veřejnosti.

Historica  
Olomucensia 

60-2021

Koucká, I. (ed.)

 

Historica Olomucensia 
60-2021
Koucká, I. (ed.)
A5 | září 2021

Časopis obsahující články, zprávy a re-
cenze z oboru historie, určený odborní-
kům i široké veřejnosti.

PERIODIKUM
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Dálný východ 

1. číslo

Uher, D. (ed.)

 

Dálný východ  
1. číslo
Uher, D. (ed.)
A5 | měkká vazba | duben 2021

Cílem časopisu je poskytnout odborné 
veřejnosti prostor pro publikování 
nejnovějších závěrů z oblasti vědy a vý-
zkumu týkajících se oblasti Dálného 
východu jakožto střediska historické 
tradice. Je určen odborné veřejnosti.

PERIODIKUM

Musicologica  
Olomucensia

červen 2021

Jan Blüml (ed.)

 

Musicologica 
Olomucensia
červen 2021
Jan Blüml (ed.)
A5 | červen 2021 

Odborný časopis z oboru muzikologie.

PERIODIKUM
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Romanica  
Olomucensia

 33.1 a 33.2

Gutiérrez Rubio, E.

 

Romanica  
Olomucensia
33.1 a 33.2
Gutiérrez Rubio, E.
A5 | červen a listopad 2021 

Časopis publikuje vědecké filologické 
příspěvky v románských jazycích a je 
určen badatelům na poli románské 
literatury a jazykovědy.

PERIODIKUM

Rossica  
Olomucensia 

Časopis pro ruskou  
a slovanskou filologii 

LX, Num. 1

Pechal, Z. (ed.)

 

Rossica  
Olomucensia 
Časopis pro ruskou  
a slovanskou filologii  
LX, Num. 1
Pechal, Z. (ed.)
B5 | červenec a listopad 2021

V časopise jsou publikovány původní 
vědecké a odborné studie s filologickou 
problematikou a další materiály (recen-
ze, zprávy, kronika) z oblasti jazykověd-
né a literárněvědné rusistiky a dalších 
slovanských filologií.

PERIODIKUM



Fakulta  
tělesné  
kultury
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Pohybová aktivita, 
sedavé chování  
a obezita rodičů  

a jejich dětí

Sigmund, E.

 

Pohybová aktivita, 
sedavé chování  
a obezita rodičů  
a jejich dětí
Sigmund, E.
B5 | pevná vazba | květen 2021

Kinatropologická publikace zaměřující 
se na životní styl rodin s unikátním 
propojením pohybové aktivity, zábav-
ního screen time a obezity matek, otců, 
dcer a synů. Monografie je doplněna 
o širokou nabídku pohybových her pro 
podporu pohybové aktivity. Kniha je 
určena široké odborné veřejnosti, pe-
dagogickým pracovníkům, cvičitelům, 
trenérům a rodičům.

Teorie  
a didaktika  

sportovních her  
1

Bělka, J.

 

Teorie a didaktika 
sportovních her 1
Bělka, J.
A4 | měkká vazba | květen 2021

Jedná se o první fakultní skripta za-
bývající se Teorií a didaktikou spor-
tovních her s praktickým přesahem 
a s příklady z praxe pro studenty a uči-
tele tělesné výchovy.
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Almanach
30 let  

Fakulty  
tělesné kultury

Horák, S.

 

Almanach 
30 let Fakulty  
tělesné kultury
Horák, S.
A5 | měkká vazba | červen 2021

Almanach k 30. výročí založení fakulty 
obsahující vzpomínky pamětníků spo-
lu s přehledy zaměstnanců a studentů. 
Je určen především absolventům fa-
kulty a veřejnosti.

APA  
v teorii a praxi

2021/1 a 2

kolektiv autorů

 

APA v teorii a praxi
2021/1 a 2
kolektiv autorů
A4 | srpen a prosinec 2021

Odborný časopis z oblasti aplikova-
ných pohybových aktivit.

PERIODIKUM
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Tělesná kultura

2021/1 a 2

kolektiv autorů

 

Tělesná kultura
2021/1 a 2
kolektiv autorů
A4 | březen a září 2021

Odborný časopis zabývající se tématem 
tělesné kultury.

PERIODIKUM

Acta Gymnica  
51

kolektiv autorů

 

Acta Gymnica 51
kolektiv autorů
elektronicky | červen 2021

Online časopis pro odbornou veřejnost 
zahrnující témata z oblasti tělesné kul-
tury, pohybu a sportu.

PERIODIKUM



Fakulta  
zdravotnických 

věd
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Klinická  
kineziologie  

I

Konečný, P.

 

Klinická kineziologie I
Konečný, P.
A5 | měkká vazba | prosinec 2021

Publikace se týká oborů kineziologie, 
rehabilitace, fyzioterapie a ergotera-
pie. Věnuje se inovacím v pohybové 
diagnostiace a terapii a je určena stu-
dentům fyzioterapie, ergoterapie a od-
borníkům v rehabilitaci.

Rehabilitace  
a preskripce  

pohybové  
aktivity  

u vybraných  
kardiovaskulárních 

onemocnění

Vysoký, R.

 

Rehabilitace  
a preskripce pohybové 
aktivity u vybraných 
kardiovaskulárních 
onemocnění
Vysoký, R.
A5 | měkká vazba | prosinec 2021

Publikace shrnuje recentní poznatky 
v oblasti rehabilitace a fyzioterapeu-
tických postupů u frekventovaných 
kardiovaskulárních onemocnění a na 
jejich základě předepisuje pohybové 
aktivity jako nástroj nefarmakologické 
intervence ve všech fázích prevence. 
Souhrnně nebyla tato problematika 
(tj. rehabilitace v kontextu prevence 
kardiovaskulárních onemocnění) v čes-
kém jazyce doposud publikována. 
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Vyšetření  
předčasně  

narozeného dítěte  
fyzioterapeutem

Můčková, A.

 

Vyšetření předčasně 
narozeného dítěte 
fyzioterapeutem
Můčková, A.
A5 | měkká vazba | prosinec 2021

Publikace kombinuje poznatky 
z oblasti rehabilitace, fyzioterapie 
a neonatologie a je určena studentům 
fyzioterapie a odborníkům působícím 
v rehabilitaci.

Tělesný vývoj  
a motorická  
výkonnost  

chlapců a dívek  
na ZŠ a SŠ

Kopecký, M. a kol.

 

Tělesný vývoj  
a motorická výkonnost 
chlapců a dívek  
na ZŠ a SŠ
Kopecký, M. a kol.
B5 | pevná vazba | prosinec 2021

Publikace se věnuje tématu z oboru 
antropologie, přičemž analyzuje a hod-
notí výsledky antropologického výzku-
mu dětí a mládeže od 6 do 18, hodnotí 
současný somatický stav a tělesnou 
zdatnost dětí a mládeže a zabývá se 
problematikou sekulárního trendu. Je 
určena pediatrickým sestrám, odbor-
níkům z oblasti fyzioterapie a ergo-
terapie, studentům biologie a tělesné 
výchovy a také antropologům.
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Deník  
odborné praxe 

zdravotnického 
záchranáře

prezenční forma

Pěrůžková, R. 
Danosová, M.

 

Deník odborné praxe 
zdravotnického 
záchranáře
prezenční forma
Pěrůžková, R. – Danosová, M.
A4 | měkká vazba | prosinec 2021

Publikace je určena k dokumentování 
průběhu odborné praxe oboru Zdra-
votnický záchranář. Studentům umož-
ňuje si vést přehled o absolvovaných 
pracovištích a odborných výkonech 
a dává jim zpětnou vazbu při hodnoce-
ní praxe. Po absolvování studia funguje 
publikace jako portfolium studenta při 
výkonu jeho povolání.

Deník  
odborné praxe 

zdravotnického 
záchranáře

kombinovaná forma

Pěrůžková, R.  
Danosová, M.

 

Deník odborné praxe 
zdravotnického 
záchranáře 
kombinovaná forma
Pěrůžková, R. – Danosová, M.
A4 | měkká vazba | prosinec 2021

Publikace je určena k dokumentování 
průběhu odborné praxe oboru Zdra-
votnický záchranář. Studentům umož-
ňuje si vést přehled o absolvovaných 
pracovištích a odborných výkonech 
a dává jim zpětnou vazbu při hodnoce-
ní praxe. Po absolvování studia funguje 
publikace jako portfolium studenta při 
výkonu jeho povolání.
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Profese  
on-line

Janout, V. (ed.)

 

Profese on-line
Janout, V. (ed.)
elektronicky | duben a listopad 2021

Online multioborový vědecký časopis 
určený nelékařským zdravotnickým 
pracovníkům.

PERIODIKUM





Lékařská  
fakulta
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Základy  
viscerální  
chirurgie

Klos, Dušan a kolektiv

 

Základy viscerální 
chirurgie 
Klos, D. a kol. 
B5 | měkká vazba | červen 2021

Určeno studentům LF a odborné  
veřejnosti.

Nukleární  
medicína

2. vydání

Koranda, P. a kolektiv

 

Nukleární medicína
2. vydání 
Koranda, P. a kol.  
A4 | měkká vazba | červen 2021

Určeno studentům LF a odborné  
veřejnosti.



Lé
ka

řs
ká

 fa
ku

lt
a 

59

Základy  
pneumologie  
pro magistry  

a bakaláře

Žurková, M.

 

Základy pneumologie 
pro magistry  
a bakaláře 
Žurková, M.  
A4 | měkká vazba | červenec 2021

Určeno studentům LF a FZV.

Biomedical Papers 

vol. 165, 2021

Ulrichová, J. a kolektiv

 

Biomedical Papers 
vol. 165, 2021 (4 čísla) 
Ulrichová, J. a kol.  
A4 | měkká vazba | březen, červen, září  
a prosinec 2021

Určeno odborné veřejnosti.
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Konference  
studentských  

odborných prací

sborník abstrakt

Kolářová, H. 

 

Konference 
studentských 
odborných prací
sborník abstrakt 
Kolářová, H. 
květen 2021

Určeno studentům LF, odborné  
veřejnosti a účastníkům konference.

Arthroskopické 
přístupy  

ke kloubům  
horní a dolní 

končetiny

Holibka, R.  
Holibka, V. 
Holibka K.

 

Arthroskopické 
přístupy ke kloubům 
horní a dolní končetiny 
Holibka, R. – Holibka, V. – 
Holibka K.  
A4 | měkká vazba | prosinec 2021

Určeno studentům LF, odborné  
veřejnosti a účastníkům konference.
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Přehledný UZ atlas  
v gynekologii  
a porodnictví

Turková, M. 
Malínská, Z. 

Pilka R. 
Kaprál, L. 

Hambálek, J. 
Maděrka., M.

 

Přehledný UZ atlas  
v gynekologii  
a porodnictví  
Turková, M. – Malínská, Z. –  
Pilka, R. – Kaprál, L. –  
Hambálek, J. – Maděrka., M.  
A4 | měkká vazba | prosinec 2021

Určeno studentům LF a odborné  
veřejnosti.

Ortopedie  
pro studenty 

lékařských  
a zdravotnických 

fakult

Gallo, J. a kolektiv

 

Ortopedie pro studenty 
lékařských  
a zdravotnických 
fakult 
Gallo, J. a kol.
A4 | měkká vazba | prosinec 2021

Určeno studentům LF a FZV.





Pedagogická  
fakulta
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Riziková  
komunikace  

a seznamování 
českých dětí  

v kyberprostoru

Kopecký, K. 
Szotkowski, R. 
Dobešová, P.

 

Riziková komunikace  
a seznamování českých 
dětí v kyberprostoru
Kopecký, K. – Szotkowski, R. – 
Dobešová, P.
B5 | měkká vazba + e-kniha | květen 2021

Monografie pojednává problematiku 
rizikové komunikace a seznamování 
českých dětí v kyberprostoru. Je urče-
na širokému spektru zájemců (studen-
ti, učitelé, odborná veřejnost apod.).

Speciální  
pedagogika osob  

s omezením  
hybnosti

Kantor, J. a kol.

 

Speciální pedagogika 
osob s omezením 
hybnosti
Kantor, J. a kol.
e-kniha | prosinec 2021

Souhrnná skripta z oblasti speciální 
somatopedické pedagogiky popisují 
obor v kontextu pojetí praxe založe-
né na důkazech, komparují domácí 
a mezinárodní pojetí dané problema-
tiky a reflektují daná témata směrem 
k výzkumným důkazům s důrazem 
na závěry systematických přezkumů. 
Publikace je určena studentům oboru 
speciální pedagogika.



Pe
da

go
gi

ck
á 

fa
ku

lt
a 

65

Koncept EBP  
a jeho využití  
ve vzdělávání  
s ohledem na  

speciální potřeby 
žáka

Marečková, J. 
Kantor, J.  

a kol.

 

Koncept EBP a jeho 
využití ve vzdělávání 
s ohledem na speciální 
potřeby žáka
Marečková, J. – Kantor, J.  
a kol.
e-kniha | prosinec 2021

Cílem publikace určené studentům 
oboru speciální pedagogika je před-
stavit koncept praxe založené na 
důkazech a jeho aplikace v oblasti 
pedagogiky. Kniha představuje nejen 
metodologii konceptu EBP, ale také 
ji dokumentuje ukázkami systema-
tických přezkumů, doporučených 
klinických postupů a dalších ukázek 
sekundárního výzkumu z oblasti peda-
gogiky a sociálních věd. Odborná kniha 
na toto téma zatím v českém jazyce 
neexistuje a také v zahraničí je obdob-
ných publikací málo.

Rodina a společné 
vzdělávání

Růžička, M.

 

Rodina a společné 
vzdělávání
Růžička, M.
A5 | pevná vazba + e-kniha | červen 2021

Publikace prezentuje výzkum nava-
zující na předchozí práce řešitelského 
týmu a mapující změny v českém škol-
ství po roce 2016, tentokrát s cílem pro-
zkoumat roli rodiny. Je určena odborné 
veřejnosti a studentům pedagogických 
fakult.
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Rozvoj  
kombinatorického 

myšlení žáků ZŠ

Pastor Karel

 

Rozvoj 
kombinatorického 
myšlení žáků ZŠ
Pastor K.
e-kniha | březen 2022

Kombinatorika, kombinatorické myš-
lení a jeho rozvoj zůstávají – ke škodě 
všech aktérů vzdělávání v oblasti 
vyučování matematiky na základních 
školách – opomíjenou oblastí. Přestože 
se s kombinatorikou a řešením kom-
binatorických problémů setkáváme 
v běžném životě, bývá spojována se slo-
žitými vzorci a množstvím teorie. Zá-
měrem publikace je přesvědčit čtenáře, 
že kombinatorika jako oblast matema-
tiky je zábavná a hravá, realizovatelná 
pomocí spousty zábavných aktivit a že 
není důvod se jí bát. Cílovou skupinou 
jsou učitelé a akademičtí pracovníci za-
bývající se elementární matematikou, 
matematickým vzděláváním v rámci 
primárního vzdělávání a matematic-
kou přípravou budoucích učitelů.

Úvod do teorie 
systémů

Klement, M.

 

Úvod do teorie systémů
Klement, M.
e-kniha | duben 2021

Tato studijní disciplína je zaměřena na 
vysvětlení základních pojmů v oblasti 
obecné teorie systémů. První kapito-
la se zabývá teoretickým úvodem do 
problematiky a vymezením základních 
pojmů teorie systémů. Druhá kapitola 
seznamuje čtenáře s problematikou 
dekompozice systémů. Třetí kapitola 
popisuje základní přístupy k systémo-
vé analýze a navrhování systémů. Čtvr-
tá kapitola pojednává o modelování 
systémů a jejich grafickém znázorňo-
vání. Poslední pátá kapitola se zabývá 
problematikou řízení systémů, a to jak 
v pojetí analogovém, tak kybernetic-
kém. Publikace je určena studentům 
Katedry technické a informační vý-
chovy.
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Základy  
algoritmizace

Šaloun, P.

 

Základy algoritmizace
Šaloun, P.
e-kniha | květen 2021

Základní pojmy teorie algoritmů, zá-
kladní algoritmické úlohy, třídění, vy-
hledávání, kombinační úlohy, grafové 
algoritmy a jejich použití, biologicky 
inspirované algoritmy. Publikace je 
určena studentům Katedry technické 
a informační výchovy.

Základy  
programování

Šaloun, P.

 

Základy programování
Šaloun, P.
e-kniha | prosinec 2021

Programování v pythonu, datové typy, 
řízení chodu programu, cykly, lokální 
proměnné, rekurze, dekompozice úlohy 
na menší celky, funkce a jejich argu-
menty, práce se vstupem a výstupem 
a se soubory, práce s řetězci, seznamem 
a polem. Publikace je určena studen-
tům Katedry technické a informační 
výchovy.
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Early childhood  
education –

traditions  
and present

Šmelová, E.

 

Early childhood 
education – 
traditions and present
Šmelová, E.
A5 | měkká vazba + e-kniha | prosinec 2021

Publikace se věnuje historickým sou-
vislostem předškolní výchovy v Česku 
až po současnost. Jejím záměrem je 
zprostředkovat poznatky o české před-
školní výchově zejména odborné veřej-
nosti a studentům z cizích zemí. Kniha 
s podobným zaměřením nebyla v ČR 
doposud vydána.

Cluster and factor 
analysis and their 
use in educational 

research

Chráska, M.  
Mrázek, M.

 

Cluster and factor 
analysis and their use 
in educational research
Chráska, M. a Mrázek, M.
A5 | měkká vazba | prosinec 2021

Monografie popisuje využití víceroz-
měrných statistických metod v pe-
dagogickém výzkumu. Pozornost je 
věnována zvláště faktorové analýze, 
včetně konfirmační a shlukové analýzy.

.
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Historie, současnost 
a perspektivy 

didaktické- 
-kurikulární teorie  

a praxe

Dvořáková Kaněčková, E., 
Nábělková, J. a Plische, J.

 

Historie, současnost  
a perspektivy 
didaktické-kurikulární 
teorie a praxe
Dvořáková Kaněčková, E., 
Nábělková, J. a Plische, J.
A5 | měkká vazba | prosinec 2021

Cílem výzkumu v rámci projektu je re-
konstruovat, analyzovat a komparovat 
pedagogický fenomén kurikula v kon-
textu didaktiky, a podat komplexní 
obraz podoby, a vývoje didaktické a ku-
rikulární teorie, v historické a současné 
perspektivě,  v následujících krocích:  
1.  historická rekonstrukce didaktické 
a kurikulární teorie a praxe v 19. stole-
tí, 2. analýza a komparace historického 
a současného pojetí didaktiky a ku-
rikula, 3. analýza současného stavu 
a predikce vize kurikula v didaktické 
perspektivě  pro 21. století.

Kam dál?  
Ukončování školní 

docházky  
a plánování přechodu 
u žáků se speciálními 

vzdělávacími 
potřebami

Maštalíř, J.

 

Kam dál? Ukončování 
školní docházky  
a plánování přechodu 
u žáků se speciálními 
vzdělávacími 
potřebami
Maštalíř, J.
A5 | měkká vazba | červen 2021

Kniha řeší téma, kterému v našich 
podmínkách nebyla doposud věnována 
odborná pozornost.
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Didaktika 
přírodovědy

Otavová, M.

 

Didaktika přírodovědy
Otavová, M.
163×230 mm | měkká vazba | říjen 2021

Publikace je určena studentům progra-
mů Učitelství pro 1. stupeň a Učitelství 
pro 1. stupeň a speciální pedagogika 
v PS, KS i CŽV, stejně jako učitelům, 
reflektujícím praktikům. Text vymezu-
je základní pojmy z oborové didaktiky, 
analyzuje cíle, obsah a úkoly příro-
dovědného vyučování ve 2. období 
1. stupně. Zaměřuje se na konstruk-
tivistický model učení a jeho využití 
v aktivizaci žáků a zvyšování efektivity 
edukačního procesu. S oporou o po-
znatky z praxe popisuje roli učitele 
a nároky na jeho profesní kompetence 
ve fázi plánování, realizace, reflexe 
a vyhodnocování edukačního procesu. 
Kniha představuje vyučovací strategie, 
metody a organizační formy výuky, 
jejichž využívání ve výuce odpovídá 
vzdělávacím potřebám současných 
žáků a zároveň požadavku na posilo-
vání jejich přírodovědné a čtenářské 
gramotnosti. 

Sociální  
kompetence jedince  

při vstupu do ZŠ

Petrová, J. a kol.

 

Sociální kompetence 
jedince při vstupu  
do ZŠ
Petrová, J. a kol.
A5 | měkká vazba | prosinec 2021

Publikace bude zaměřena na sezná-
mení s problematikou sociálních 
kompetencí žáků při vstupu do zá-
kladního vzdělávání, s akcentem na 
korelaci úrovně sociálních kompetencí 
dětí předškolního věku, zjišťované 
prostřednictvím kontinuální pedago-
gické diagnostiky a následnou mírou 
adaptační úrovně v 1. ročníku základní 
školy.



Pe
da

go
gi

ck
á 

fa
ku

lt
a 

71

Předškolní  
vzdělávání v Evropě  

v kontextu  
pandemie covid-19

Srbená, A. a kol.

 

Předškolní vzdělávání 
v Evropě v kontextu 
pandemie covid-19
Srbená, A. a kol.
e-kniha | březen 2022

Komparativní studie vzdělávacích 
systémů ve vybraných zemích Evropy 
v kontextu pandemie covid-19.

Test porozumění 
větám – příručka

Václavíková, L.  
Vitásková, K.  

a kol.

 

Test porozumění 
větám – příručka
Václavíková, L. – Vitásková, K. 
a kol.
A4 | měkká vazba + e-kniha | červen 2021

Originální diagnostický materiál za-
měřený na oblast logopedie a poruch 
komunikace.



Pe
da

go
gi

ck
á 

fa
ku

lt
a 

72

Pedagogická  
diagnostika  
v kontextu  

online aplikace

Šmelová, E

 

Pedagogická 
diagnostika v kontextu 
online aplikace
Šmelová, E.
A5 | měkká vazba + e-kniha | červen 2021

Publikace je výstupem z projektu 
TAČR. Představuje výzkum zaměřený 
na ověřování online aplikace jako pro-
středku pro pedagogickou diagnostiku 
v předškolním vzdělávání.

PEriodiKum
Výzkum specifických 

determinantů  
a mechanismů poruch 
verbální a neverbální 

komunikace, hlasu, 
kognice a orofaciálních 

procesů z logopedického 
a speciálněpe dago-

gického hlediska

Vitásková, K. a kol.

 

Výzkum specifických 
determinantů  
a mechanismů poruch 
verbální a neverbální 
komunikace, hlasu, 
kognice a orofaciálních 
procesů z logopedického 
a speciálněpe dagogic-
kého hlediska
Vitásková, K. a kol.
A5 | měkká vazba + e-kniha | březen 2022

Kolektivní monografie určená logope-
dům, speciálním pedagogům, učitelům, 
předškolním pedagogům, akademikům, 
studentům, výzkumníkům, oborům 
fyzioterapie a příbuzným – ORL a foni-
atrie, neurologie.
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Journal  
of Technology  

and Information  
Education

1/2021 a 2/2021

Částková, P. 
dostál, J. 
Kropáč, J.  

(eds.)

 

Journal of Technology 
and Information 
Education
1/2021 a 2/2021 
Částková, P. – dostál, J. – 
Kropáč, J. (eds.)
A5 | červen a prosinec 2021

Odborný časopis zaměřený na technic-
kou a informační výchovu, vychází  
2× ročně.

PEriodiKum

Magister 

1/2020 a 2/2020

kolektiv autorů

 

Magister 
1/2020 a 2/2020 
kolektiv autorů
A5 | červenec a prosinec 2021

Snahou periodika je prezentovat 
současný výzkum v České republice 
i v zahraničí se zaměřením na primární 
a preprimární vzdělávání a umožnit 
publikování výsledků původního 
výzkumu ve specifické oblasti vzdě-
lávací soustavy. Posláním časopisu je 
pravidelně shromažďovat informace 
a konstruovat výsledky empirického 
zkoumání, jejichž výstupem by měla 
být analýza návaznosti poznatkové 
linie.

PEriodiKum
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Elementary 
Mathematics 

Education 
Journal

Vol. 3 No.1 a 2

Nocar, D.
Do� ová, R. 

(eds.)

Elementary 
Mathematics 
Education Journal
Vol. 3 No.1 a 2 
Nocar, D. – Do� ová, R. (eds.)
elektronicky | září a prosinec 2021

Tento online časopis vytváří prostor 
k publikování a diskusi o problémech 
z oblasti elementární matematiky, ino-
vací a výzkumu v pregraduální přípra-
vě učitelů matematiky základní školy 
i předškolního vzdělávání, současných 
trendů i problémů výuky matematiky, 
hodnocení a evaluace ve výuce mate-
matiky, implementace a využívání di-
gitálních technologií v matematickém 
vzdělávání, psychologických aspektů 
matematického vzdělávání a realizo-
vaných výzkumných šetření v rámci 
matematického vzdělávání. 

PERIODIKUM

Journal 
of Exceptional 

People

Svoboda, Pavel (ed.)

Journal 
of Exceptional People
Svoboda, Pavel (ed.)
B5 | měkká vazba | květen 2021

Odborný časopis. 

PERIODIKUM



Přírodovědecká  
fakulta
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Základy práce  
v ArcGIS Pro

Pászto, V.

 

Základy práce  
v ArcGIS Pro
Pászto, V.
A4 | měkká vazba | duben 2021

Publikace je určena zejména studen-
tům Katedry geoinformatiky v Olo-
mouci, ale také širší odborné komunitě 
z oblasti geoinformatiky. Nabízí infor-
mace o konfiguraci prostředí softwaru 
ArcGIS Pro, logice práce při vytváření 
GIS projektu, základních způsobech 
správy, analýzy, vizualizaci a sdílení 
dat. Text je bohatě doplněn obrázky 
pro jeho snazší pochopení. Kniha také 
formou praktických návodů „krok za 
krokem“ představí nejběžnější geopro-
cessingové úlohy. Využijí ji primárně 
studenti prvního ročníku geoinfor-
matiky a rovněž kdokoliv se zájmem 
o práci v prostředí ArcGIS Pro.

ORANGE

Dobešová, Z.

 

ORANGE
Dobešová, Z.
A4 | měkká vazba + e-kniha | duben 2021

Učební text pro cvičení předmětu Data 
Mining pro 1. ročník navazujícího stu-
dia Geoinformatika a kartografie.
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Sbírka vybraných 
efektních pokusů

Klečková, M. 
Drahoš, B. 
Šindelář, Z. 
Fialová, V.

 

Sbírka vybraných 
efektních pokusů
Klečková, M. – Drahoš, B. –
Šindelář, Z. – Fialová, V.
A4 | měkká vazba | prosinec 2021

Sbírka pokusů je určena středoškol-
ským učitelům chemie a studentům 
učitelství chemie na VŠ.

Moderní  
chemická analýza  

v archeologii

Vol. 3 No.1 a 2

Bednář, P.  
Kučera, L. 

a kol.

 

Moderní chemická 
analýza v archeologii
Bednář, P. – Kučera, L. a kol.
B5 | měkká vazba + e-kniha | červen 2021

Kniha bude sloužit archeologům pro 
zlepšení jejich znalostí možností che-
mické analýzy. To povede ke zkvalit-
nění jejich výzkumné práce. Současně 
kniha poslouží jako významný zdroj 
informací analytickým chemikům, 
kteří se ve své praxi chtějí zaměřit na 
oblast studia  archeologických mate-
riálů a objektů hmotného kulturního 
dědictví. Unikátnost knihy je v záběru 
na nejmodernější instrumentální ana-
lytické techniky a současně v tom, že 
nabízí pohled ze strany analytického 
chemika, archeologa i odborníků z pří-
buzných oblastí. 





Již vydané  
publikace

 

V předchozích letech u nás  
vyšla řada publikací, které  
byste neměli přehlédnout. 

Všechny naše knihy a další 
odbornou literaturu si můžete 

zakoupit v online Skriptárně  
na adrese vydava telstvi.upol.cz
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Kamufláž
Chorý, T.
ISBN 978-80-244-5625-6 
pevná vazba | 168 stran

Vizuálně atraktivní kniha, která přináší vhled do fascinujícího světa 
vojenské kamufláže. Text je rozdělen do dvou částí, zaměřených na 
design maskovacích schémat z hlediska oblasti jejich použití: Na zemi 
a Na moři. V rámci těchto kapitol je na vybraných příkladech chro-
nologicky představen vývoj tvarů a barev kamuflážních systémů 
určených pro látky uniforem, nátěry vozidel, techniky a lodí v obdo-
bích 1914–1918, 1919–1938, 1939–1945 a po roce 1945. Zmíněny jsou 
také některé kamuflážní školy a speciální jednotky a autor naznačuje 
i mož né cesty dalšího vývoje vizuálních maskovacích systémů za-
ložených na nových technologiích, mezi něž patří multispektrální  
či adaptivní kamufláž. Součástí publikace je velké množství 
obrazových příloh.   

www.vydavatelstviupol.cz/cz/978-80-244-5625-6
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Jiří Louda: Coats of Arms of the  
Knights of the Order of the Garter
Müller, K. – Šimůnek, M. – Podolský, K.
ISBN 978-80-244-5621-8  
pevná vazba | 688 stran

Kniha obsahuje více než 1000 erbů rytířů Podvazkového řádu, 
ztvárněných významným českým heraldikem a zapáleným popula-
rizátorem svého oboru. Přestože o publikování tohoto unikátního 
souboru usiloval už za svého života, vychází kniha až v roce 2020, 
ke stému výročí Loudova narození. Vedle samotných erbů je tato 
výpravná, reprezentativní publikace opatřena kapitolami o Loudově 
životě a jeho vztahu k heraldice. O významu knihy svědčí také fakt, 
že ji svou předmluvou doprovodil princ Charles, syn současné brit-
ské panovnice a taktéž člen Podvazkového řádu.  

www.vydavatelstviupol.cz/cz/978-80-244-5621-8
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Zásady antibiotické léčby
Kolář, M. – Rejman, D. – Bardoň, J.
ISBN 978-80-244-5740-6 
pevná vazba | 232 stran

Monografie uvádí přehlednou formou aktuální informace týkající 
se antibiotické léčby, a to z mnoha úhlů pohledu. Údaje byly zpraco-
vány způsobem, který usnadňuje orientaci mezi jednotlivými anti-
biotickými skupinami a přípravky, bakteriálními infekcemi a jejich 
adekvátní antibiotickou léčbou. Hlavní důraz je kladen na praktický 
medicínský pohled, tedy klinickou interpretaci výsledků mikrobio-
logických (především bakteriologických) vyšetření, na nejdůležitější 
etiologická agens u nejčastějších komunitních i nozokomiálních 
infekcí a iniciální terapeutický přístup, resp. antibioterapii. 

www.vydavatelstviupol.cz/cz/978-80-244-5740-6
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Olomoucké okamžiky
Prstek, A. – Bieleszová, Š. (eds.)
ISBN 978-80-244-5600-3 
měkká vazba | 160 stran

Kniha Olomoucké okamžiky 1989 je koncipována jako kronika či 
deník událostí jednoho roku se zaměřením na dění v Olomouci 
a tehdejším okrese Olomouc. Ve fotografiích autorů, jako jsou M. Va-
lušková, V. Galgonek, J. Štreit, P. Zatloukal či L. Peřina, představuje 
důležité a zlomové momenty z veřejného života, které zásadně 
přispěly k pádu politického režimu v bývalém Československu. 
Současně jsou prezentovány fotografie ze soukromých archivů, jež 
zachycují všední život v tzv. reálném socialismu. Kniha jak obsahem, 
tak formátem inklinuje k méně „oficióznímu“ pojetí oslav 30. výročí 
sametové revoluce. Snaží se oslovit především mladší generaci, pro 
niž jsou mnohé události roku 1989 dávno zapomenutou minulostí, 
kterou – jak ukazuje vývoj soudobé společnosti – je třeba si neustále 
připomínat. 

www.vydavatelstviupol.cz/cz/978-80-244-5600-3
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