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Tereza Raszková, Stanislava Hoferková

Kapitoly z penologie I – Vězeňství
Druhé, aktualizované a rozšířené vydání Kapitol z penologie I, zaměřené na penologii a 
vězeňství v České republice. Prezentovaný text je určen všem zájemcům o uvedenou 
problematiku, zejména pak studentům vysokých škol, pedagogickým pracovníkům, ale i 
zaměstnancům z řad Vězeňské služby ČR.

Vydal: Gaudeamus, 2018
Počet stran: 146
ISBN 978-80-7435-716-9
cena 145,- Kč
2. rozšířené vydání



Věra Strnadová

Interpersonální komunikace
Monografie přispívá k rozšíření poznatků o procesu mezilidské komunikaci a nabízí čtená-
řům rozvoj vlastních komunikačních schopností. Autorka představuje výsledky původních 
výzkumů - porovnání sledovanosti jednotlivých televizních programů, SWOT analýza 
úspěšnosti elektronického kurzu pro nastupující vysokoškolské studenty, výzkum vulnera-
bility a stresových faktorů. Příloha DVD.

Rok vydání 2011
ISBN 978-80-7435-157-0
Cena: 244,- Kč
Vydání 1



František Musil 
Úvod do kastelologie 1., 2. 
Skriptum „Úvod do kastelologie“ je určeno studentům humanitních oborů, kteří 
se zajímají o vývoj sídel středověkých společenských elit. V šestnácti kapitolách 
je shrnuta poměrně rozsáhlá kastelologická problematika zachycující stav české 
a slovenské kastelologie. V úvodních kapitolách jsou definovány základní pojmy 
středověkých sídel, zahrnuta je i kapitola, která mapuje inspirační zdroje výstav-
by hradů v západní Evropě a nechybí ani typologie středověkých hradů. Milovníky 
etnografie jistě potěší zařazení kapitoly život na středověkém hradu, kde se 
dozvědí velmi zajímavé informace o osvětlení obytných místností, o hygienických 
poměrech, osobních předmětech majitelů hradů a služebnictva, zásobování 
vodou, hradní kuchyni, hradní kapli i vybavení hradních interiérů. Nechybí ani 
důkladně zpracované prameny a literatura vážící se ke studiu hradů, zámků 
a tvrzí i bezpočet perokreseb dokladujících podobu a půdorysy staveb. 

Vydal: Gaudeamus, 2006 
TS: 17 – vysokoškolská skripta 
Počet stran: 618 
ISBN 80-7041-296-8, 80-7041-308-5 
cena 177,- Kč 
1. vydání



František Nesejt 
Umění evropského baroka 
Tento učební text slouží především pro potřeby studia dějin kultury a dějin umě-
ní. Jeho posláním je přiblížit vývoj barokního umění v jednotlivých zemích – Itálii, 
Španělsku, Francii, Belgii, Holandsku, Anglii, Německu, Rakousku a Rusku. 
Problematika českého baroka je detailněji zpracována v publikaci téhož autora 
České barokní umění. Publikace představuje zdroje, nejvýznamnější tvůrce, 
jejich vrcholná díla, přínos jednotlivých oblastí i využité umělecké prostředky. 
Cestu k dalším zdrojům poznání této významné epochy usnadňuje přehled lite-
ratury, který je uveden v závěru práce. 

Vydal: Gaudeamus, 1998 
TS: 17 – vysokoškolská skripta 
Počet stran: 152 
ISBN 80-7041-015-9 
cena: 39,- Kč 
1. vydání



František Nesejt 
České barokní umění 
Baroknímu umění je věnována bohatá škála literatury. Tato práce mapuje hlavní 
vývojové trendy, které modifikovaly podobu baroka pronikajícího do Čech na 
počátku 17. století. Navazuje na již dříve vydané Umění evropského baroka 
(Gaudeamus, Hradec Králové, 1998) a pomáhá čtenáři nacházet specifické rysy 
české tvorby v oblasti architektury, malířství, sochařství, hudby i divadla, odlišu-
jící se od barokní kultury jihoevropské a západoevropské produkce. Publikace 
představí architekty, sochaře, malíře i skladatele zvučných jmen včetně jejich 
nejvýznačnějších děl, díky nimž se Čechy a Praha mohly ocitnout v popředí mezi 
významnými evropskými středisky, v nichž se formovalo vrcholné baroko. 

Vydal: Gaudeamus, 2000 
TS: 17 – vysokoškolská skripta 
Počet stran: 114 
ISBN 80-7041-124-4 
cena: 26,- Kč 
1. vydání



Bachmann, Pavel  
Transparentnost organizací občanské společnosti  
Monografie se orientuje na zjištění úrovně internetové transparentnosti českých 
neziskových organizací. Konkrétně občanských sdružení, obecně prospěšných 
společností, nadací, nadačních fondů a účelových zařízení církví. Jedná se o jed-
nu z prvních prací dokládající obecně předpokládanou nízkou transparentnost 
neziskového sektoru. Výsledky mj. představují podíl organizací s webovými 
stránkami, jejich aktuálnost, a zejména strukturu zveřejňovaných dokumentů 
a informací. Sběr dat byl realizován na reprezentativním vzorku 2400 organizací 
získaných náhodným výběrem.  

Vydal: Gaudeamus, 2012 
TS: 2 – Společenské vědy; osvěta  
(filosofie, politika, právo, dějiny, náboženství…) 
Počet stran: 142 
ISBN 978-80-7435-235-5  
cena: 52,- Kč  
1. vydání



Frydrychová Klímová, Blanka  
Teaching Formal Written English 
Monografie se zabývá teoretickou a praktickou problematikou výuky psaní od-
borných textů v anglickém jazyce. The monograph discusses both theoretical and 
practical issues of teaching written professional texts in the English language.  

Vydal: Gaudeamus, 2012 
TS: 12 – Jazykověda a literární vědy 
Počet stran: 126 
ISBN 978-80-7435-168-6  
cena: 54,- Kč  
1. vydání



Dittrichová, Jaroslava – Ptatscheková, Jitka – Jindra, Vojtěch  
Základy financí  
Skripta Základy financí jsou určena studentům prezenční i kombinované formy 
studia v oborech Finanční management, Informační management, Management 
cestovního ruchu Sportovní management a další zájemce o oblast financí. Kniha 
navazuje na poznatky získané především v předmětu Ekonomie. Cílem textu je 
seznámit čtenáře se základy peněžní ekonomiky a bankovnictví. 

Vydal: Gaudeamus, 2010 
TS: 17 – vysokoškolská skripta  
Počet stran: 187 
ISBN 978-80-7435-074-0  
cena: 102,- Kč  
1. vydání



Šánová, Zuzana  
Základy účetnictví  
Publikace je věnovaná studentům kombinované formy studia Učitelství praktic-
kého vyučování pro vyučovací předmět Základy účetnictví. Studijní text obsahuje 
v základech problematiku účetnictví dle stávající právní úpravy a je koncipován 
tak, aby byl zvládnutelný i formou samostudia. 

Vydal: Gaudeamus, 2010 
TS: 17 – vysokoškolská skripta  
Počet stran: 143 
ISBN 978-80-7435-070-2  
cena: 186,- Kč  
1. vydání



Kacetl, Jaroslav  
Obchodní a podnikatelská etika 
Etika je praktickou filosofií, protože se obrací ke každodennímu lidskému životu. 
Pomáhá člověku rozpoznávat, jaké má v daných životních situacích zaujímat 
postoje – tedy „co má dělat“ a „co je správné“. Obchodní a podnikatelskou etiku 
lze charakterizovat jako zkoumání ekonomických aktivit na základě hodnot. Pro-
fesní etika přispívá k vytváření vhodných podmínek pro vznik a udržování zdra-
vých mezilidských vztahů v rámci dané profese a zavazuje vykonavatele profese 
k plnění povinností prostřednictvím vlastního svědomí. Obecně platí, že profesní 
etika je závazná vždy a všude tam, kde zákon danou záležitost neřeší. Konečným 
smyslem a cílem každé profesní etiky je ochrana života, svobody, bezpečnosti 
a základních práv člověka.  

Vydal: Gaudeamus, 2011 
TS: 17 – vysokoškolská skripta  
Počet stran: 98 
ISBN 978-80-7435-095-5  
cena: 10,- Kč  
1. vydání



Marešová, Petra  
Cvičebnice mikroekonomie II.  
Skripta pro magisterské studium  
Publikace obsahuje řešené úkoly, otázky a příklady, určené ke studiu standardní-
ho kurzu mikroekonomie na středně pokročilé úrovni.  

Vydal: Gaudeamus, 2013 
TS: 17 – vysokoškolská skripta  
Počet stran: 98 
ISBN 978-80-7435-343-7  
cena: 50,- Kč  
1. vydání



Frydrychová Klímová, Blanka  
English for Academic Purposes: Development  
in Theory and Pedagogy  
Monografie se zabývá nejnovějšími teoretickými východisky a pedagogickými 
principy a přístupy k angličtině pro akademické účely (EAP). Součástí knihy jsou 
i dotazníková šetření, týkající se analýzy jazykových potřeb akademiků a vysoko-
školských studentů v oblasti EAP. V závěru autorka dává návod, jak postupovat 
při tvorbě kurzu EAP.  

Vydal: Gaudeamus, 2013 
TS: 12 – Jazykověda a literární vědy 
Počet stran: 104 
ISBN 978-80-7435-324-6  
cena: 25,- Kč  
1. vydání



Holá, Jana – Pikhart, Marcel  
Internal Communication Management  
Methods and Processes  
Publikace se věnuje základním trendům interní komunikace ve firmě, manage-
mentu interní komunikace a zvyšování její efektivity. Jsou zmíněny současné 
globální trendy v managementu interní komunikace, která je vnímána jako zá-
kladní faktor ovlivňující konkurenceschopnost k úspěchu na globálním trhu.  

Vydal: Gaudeamus, 2013 
TS: 1 – Ekonomika 
Počet stran: 135 
ISBN 978-80-7435-340-6  
cena: 61,- Kč  
1. vydání



Pikhart, Marcel  
Interkulturní komunikace v globálním obchodě  
Perspektiva interkulturního managementu  
Monografie přináší zajímavý pohled na používání angličtiny v mezinárodním ob-
chodě s jeho pozitivními ale i negativními důsledky – jako jasnou konkurenční 
výhodu nebo případnou bariéru pro rozvoj podnikání.  

Vydal: Gaudeamus, 2013 
TS: 2 – Společenské vědy; osvěta  
(filosofie, politika, právo, dějiny, náboženství…) 
Počet stran: 123 
ISBN 978-80-7435-255-3  
cena: 42,- Kč  
1. vydání



Janeček, Jan  
Právo 3  
Studijní text  
Publikace podává základní přehled právní úpravy vybraných otázek souvisejících 
s využíváním informačních technologií (ochrana osobních údajů, duševní vlastnic-
tví, počítačová kriminalita, e-Government, elektronické obchodování atd.). Je 
určena především studentům oborů zaměřených na informační technologie.  

Vydal: Gaudeamus, 2014 
TS: 17 – vysokoškolská skripta  
Počet stran: 113 
ISBN 978-80-7435-568-4  
cena: 142,- Kč  
4. vydání



Strnadová, Věra  
Kurz psychologie I  
Studijní text předkládá základní témata moderní psychologie pro budoucí ma-
nažery. Určeno studentům Fakulty informatiky a managementu UHK.  

Vydal: Gaudeamus, 2015 
TS: 17 – vysokoškolská skripta  
Počet stran: 310 
ISBN 978-80-7435-568-4  
cena: 142,- Kč  
4. vydání



Marešová, Petra  
Měření ve znalostním managementu – aplikace metody  
Cost Benefit Analysis  
Recenzovaná monografie 
Cílem publikace je seznámit čtenáře s problematikou měření přínosů znalostního 
managementu. Rostoucí konkurence a zkracování životního cyklu výrobků zvyšu-
je nároky na schopnost podniků přizpůsobit se stále rychlejším změnám. Jedním 
ze základních předpokladů konkurenceschopnosti jsou inovace a rychlost jejich 
zavádění – roste význam znalostí a jejich sdílení a tím nabývá na významu i zna-
lostní management. 

Vydal: Gaudeamus, 2012 
TS: 1 – Ekonomika 
Počet stran: 126 
ISBN 978-80-7435-229-4  
cena: 128,- Kč  
1. vydání



Stloukalová, Brigita  
Olympijské hnutí  
v Československu  
v letech 1945-1989  
Období 1945-1989 tvoří celou 
jednu vývojovou etapu v ději-
nách českého a československé-
ho olympijského hnuti, která se 
překrývá s etapou tzv. budo-
vání socialismu v Českoslo-
vensku. Časový úsek je rozdělen na etapy, jejichž periodizačním kritériem se 
staly úpravy statutu Československého olympijského výboru, tj. roky 1952, 
1957, 1974. V rámci těchto vývojových etap publikace řeší dílčí tematické okru-
hy: postavení ČSOV v rámci organizace a řízení sportu, jeho samostatnost a ne-
závislost, jeho vztah k stranickým a vládním orgánům, činnost ČSOV na poli 
sportu doma, pozici ČSOV v mezinárodním olympijském hnutí. Cílem práce 
bylo charakterizovat a zhodnotit společenský význam a postavení Českoslo-
venského olympijského výboru (dále ČSOV) a olympijského hnutí v uvede-
ném období v celkovém kontextu vývoje naší společnosti v době nazývané 
budování socialismu, popsat a zhodnotit vztahy ČSOV k ostatním tělovýchovným 
i netělovýchovným organizacím, k médiím, k veřejnosti, utváření a charakte-
ristiku těchto vztahů a celého olympijského hnutí.  

Vydal: Gaudeamus, 2014 
TS: 11 – Tělovýchova a sport 
Počet stran: 304 
ISBN 978-80-7435-387-1  
neprodejná publikace  
1. vydání



Šimková, Eva  
Aktuální témata rozvoje venkovského cestovního ruchu v ČR  
Publikace přináší ucelený přehled nástrojů a možností rozvoje venkova prostřed-
nictvím aktivit cestovního ruchu. Popisuje aktuální témata, která mohou podpořit 
rozvoj venkovských oblastí v ČR a jež jsou zároveň v souladu s trendy v poptáv-
ce po službách cestovního ruchu. Jednotlivá témata jsou vymezena v obecné ro-
vině, následně jsou aplikována na podmínky venkova a současně na příkladu 
venkovského cestovního ruchu.  

Vydal: Gaudeamus, 2015 
TS: 2 – Společenské vědy; osvěta  
(filosofie, politika, právo, dějiny, náboženství…) 
Počet stran: 127 
ISBN 978-80-7435-624-7  
neprodejná publikace  
1. vydání



Pohnětalová, Yveta  
Vztahy školy a rodiny  
Případové studie  
Odborná publikace formou případových studií popisuje reálnou podobu vztahů 
s rodiči žáků dvou konkrétních škol na úrovni primárního vzdělávání a podává 
podrobný popis působících faktorů a souvislostí. Především na základě analýzy 
rozhovorů s pedagogickým personálem a rodiči mapuje vzájemné očekávání 
obou partnerů a identifikuje základní mechanismy a klíčové jevy, které se do 
vzájemných vztahů promítají.  

Vydal: Gaudeamus, 2015 
TS: 2 – Společenské vědy; osvěta  
(filosofie, politika, právo, dějiny, náboženství…) 
Počet stran: 179 
ISBN 978-80-7435-626-1  
neprodejná publikace  
1. vydání



Hoferková, Stanislava – Pelcák, Stanislav  
Budoucí časová perspektiva pubescenta  
Problematika budoucnosti v lidském životě má mnoho aspektů, společenské 
i osobnostní, sociologické, psychologické, pedagogické a jiné, jedná se o multi-
disciplinární fenomén. Monografie se zaměřuje na problematiku budoucí časové 
perspektivy pubescenta. Představuje výsledky výzkumu, který mapuje život-
ní a školní perspektivu žáka na druhém stupni základní školy, doplňuje ho vý-
sledky drobné sondy zaměřené na cíle a plány žáka na druhém stupni základní 
školy. 

Vydal: Gaudeamus, 2015 
TS: 2 – Společenské vědy; osvěta  
(filosofie, politika, právo, dějiny, náboženství…) 
Počet stran: 154 
ISBN 978-80-7435-630-8  
neprodejná publikace  
1. vydání



Svatopluk, Pastyřík 
Vlastní jména v literatuře a škola 
Autor monografie zúročil svoje zkušenosti ze středoškolské praxe i vysokoškol-
ských seminářů s využíváním vlastních jmen v literárních textech a obrací k nim 
svou pozornost i v případě tohoto souboru onomastických článků. Jeho těžiště 
tvoří především soubor literárních onomastických příspěvků, které byly předne-
seny v uplynulých letech na různých jazykových a literárních konferencích či se-
minářích. 

Vydal: Gaudeamus, 2000 
TS: 2 – Společenské vědy; osvěta  
(filosofie, politika, právo, dějiny, náboženství…) 
Počet stran: 112 
ISBN 80-7041-975-X 
cena: 74,- Kč 
1. vydání



Mlsová, Nella 
Člověk na rozhraní 
Příspěvek k interpretaci prozaického díla Jaroslava Havlíčka. 
Interpretační studie je věnovaná prózám Jaroslava Havlíčka (1896-1943), vý-
znamného představitele české literatury meziválečného období. Prostřednictvím 
soustavné tematické analýzy autorovy tvorby poukazuje na její aktuálnost a na 
její přesahy zejména do oblasti filosofické.  
Autorka popisuje rozhraní epoch, svět před válkou a po válce, ve kterém Havlí-
ček vyrůstá. Rozhraní navíc není jen dějinné, ale prochází i autorem samým: 
Celý život je přes den bankovní úředník, zatímco v noci a o nedělích je spiso-
vatelem. Dá se však říci, že bankovním úředníkem byl pro obživu a v psaní „rea-
lizoval svou autentickou existenci“? 

Vydal: Gaudeamus, 2005 
TS: 2 – Společenské vědy; osvěta  
(filosofie, politika, právo, dějiny, náboženství…) 
Počet stran: 205 
ISBN 80-7041-175-9 
cena: 177,- Kč 
1. vydání



Hábl, Jan  
Ultimate Human Goals in Comenius and Modern Pedagogy  
Škola jako „dílna lidskosti”? Je možné humanizovat člověka? Je možné, aby 
pedagogika a škola „produkovala“ lidskost? Co to znamená být lidským? Kniha 
Ultimate human goals in Comenius and modern pedagogy je pokusem předložit 
některé odpovědi na tyto otázky. Komenského antropologie a filosofie výchovy je 
srovnána s antropologií moderní. Kniha předkládá tezi, že selhání současných 
humanizačních snah v pedagogice souvisí s antropologickým redukcionismem 
typickým pro filosofickou agendu období modernity.  

Vydal: Gaudeamus, 2011 
TS: 2 – Společenské vědy; osvěta  
(filosofie, politika, právo, dějiny, náboženství…) 
Počet stran: 290 
ISBN 978-80-7435-126-6  
cena: 307,- Kč  
1. vydání



Burda, František  
Člověk a jeho cesta ke svobodě na pozadí humanistických koncepcí 
dvacátého století  
Nesměle stojíme na počátku třetího tisíciletí, cítíme, že jsme součástí myšlenko-
vých posunů, které mají pro lidstvo zásadní význam. Proměna paradigmat není 
stále ještě uzavřena, jsme uprostřed velké změny. Celá řada projektů snících 
o nové zemi, které tak namáhavě realizovala moderní epocha, se ukazuje být
nedostačující a pohled člověka obrací k samotné podstatě potřeb, ze kterých se
tyto projekty zrodily.

Vydal: Gaudeamus, 2010 
TS: 2 – Společenské vědy; osvěta  
(filosofie, politika, právo, dějiny, náboženství…) 
Počet stran: 207 
ISBN 978-80-7435-090-0  
cena: 211,- Kč  
1. vydání



Zábranský, Lukáš  
Kompozita ve staroslověnštině  
Recenzovaná monografie  
Monografie se snaží osvětlit otázku, jak pohlížet na slova tvořená kompozicí ve 
staroslověnském písemnictví. Autor se zabývá problematikou tzv. spojovacího 
morfému kompozit, tvaroslovím složenin, jejich slovotvorbou, mikrosyntaktickým 
vztahem mezi oběma částmi kompozit. Rozsáhlá kapitola je věnovaná tzv. „cizím 
vlivům“, v níž je sledován dosah vlivu řečtiny na jev kompozice ve staroslověn-
štině. V samostatné kapitole je v jednotlivých sémantických hnízdech zkoumána 
ideologická identita staroslověnštiny; prostor tu je věnován mimo jiné tzv. sé-
mantické redundanci. V samém závěru si autor všímá fenoménu kompozit ve 
staroslověnštině bez odpovídajících paralel v řečtině. Kromě soupisu použité lite-
ratury jsou v přílohách publikovány oba výchozí korpusy kompozit (SSr i SJS).  

Vydal: Gaudeamus, 2012 
TS: 12 – Jazykověda a literární vědy 
Počet stran: 227 
ISBN 978-80-7435-180-8  
cena: 235,- Kč  
1. vydání



Neubauerová, Lenka – Javorská, Miroslava – Neubauer, Karel  
Ucelená rehabilitace osob s postižením centrální nervové soustavy  
Monografie je svým zaměřením určena především pro odborníky v oblasti reha-
bilitace a speciální pedagogiky. Ti v ní naleznou souhrn současných poznatků 
z rehabilitace osob s neurogenním postižením, logopedické a somatopedické in-
tervence v procesu rehabilitace a výsledky autory realizovaných výzkumných šet-
ření v této oblasti. Lze doufat, že publikace přispěje k vnímání reálného obrazu 
zapojení klinických logopedů a speciálních pedagogů v současné rehabilitaci v ČR 
a k nalezení dalších možností spolupráce oborů rehabilitace a speciální pedago-
giky ve prospěch pomoci osobám s neurogenním postižením hybnosti a komuni-
kace  

Vydal:Gaudeamus, 2012 
TS:2 – Společenské vědy; osvěta  
(filosofie, politika, právo, dějiny, náboženství…) 
Počet stran:135 
ISBN 978-80-7435-174-7  
cena: 178,- Kč  
2. vydání



Ježdíková, Vladimíra  
Discourse Cohesion: Conjuncts as Connective Devices  
in English Scientific Prose  
Monografie se zabývá aktuálním tématem koheze a koherence anglických odbor-
ných textů. Zaměřuje se zejména na funkci spojovacích prostředků v odborné 
angličtině, jejichž znalost je důležitá pro vědecké pracovníky i pro studenty 
angličtiny.  

Vydal: Gaudeamus, 2013 
TS: 12 – Jazykověda a literární vědy 
Počet stran: 243 
ISBN 978-80-7435-318-5  
cena: 194,- Kč  
1. vydání



Bohumír, Dejmek 
Historie a současnost Hradce Králové ve jménech ulic 
Práce je prvním souborným dílem o jménech královéhradeckých ulic, náměstí, 
nábřeží, sadů, parků, schodišť a mostů naší současnosti a minulosti. Uliční ná-
zvosloví Hradce Králové se vyvíjelo v souvislosti se společenskými a ekonomic-
kými poměry našeho státu i se specifickými událostmi týkajícími se města. Proto 
je nezbytné zkoumat rozvoj města od počátku jeho existence přes důležitá histo-
rická období až po současnost. 

Vydal: Gaudeamus, 1993 
TS: 2 – Společenské vědy; osvěta 
(filosofie, politika, právo, dějiny, náboženství...) 
Počet stran: 187 
ISBN 80-7041-216-X 
cena: 74,- 
1. vydání



Vašátková, Danuše 
Atribuční procesy 
Studie rozebírá procesy, kterými pátráme po příčinách našeho chování. Otázku, 
proč jsme byli úspěšní či neúspěšní, si klademe všichni, při hodnocení dětí na ni 
hledá odpověď každý pedagog. Určeno široké pedagogické veřejnosti. 

Vydal: Gaudeamus, 2005 
TS: 2 – Společenské vědy; osvěta 
(filosofie, politika, právo, dějiny, náboženství...) 
Počet stran: 43 
ISBN 80-7041-751-X 
cena: 47,- Kč 
2. vydání



Hlavní téma: Psychologická próza 
Sborník je tvořen příspěvky, které byly předneseny na laboratoři psychologické 
prózy v roce 1993 na PdF VŠP v Hradci Králové. Konference byla uspořádána 
k výročí úmrtí Jaroslava Havlíčka a Egona Hostovského. Odborné studie, 
autorské reflexe, memoáry odborníků či tvůrčích osobností z celé republiky 
(např. Milana Jungmanna, Aleše Hamana, Vladimíra Novotného, Miroslava Hanuše, 
Marie Kubátové, Josefa Rumlera, Romana Ráže, Jana Dvořáka aj.) jsou vesměs 
zaměřeny na problematiku psychologické prózy – jejího vývoje, stěžejních autorů, 
žánrových modifikací i možných interpretací. 

Vydal: Gaudeamus, 1994 
TS: 2 – Společenské vědy; osvěta 
(filosofie, politika, právo, dějiny, náboženství...) 
Počet stran: 204 
ISBN 80-7041-049-3 
cena: 84,- Kč 
1. vydání



Haman, Jaroslav – Skopal, Jiří 
Práce s dětským pěveckým sborem na prvním stupni základní školy 
V poslední době si stále více uvědomujeme, že estetická výchova je jednou ze 
základních a současně ničím nenahraditelných složek výchovy harmonicky vy-
vinuté osobnosti. Jednou z nejúčinnějších forem estetické výchovy je sborový 
zpěv. Publikace sleduje základní problematiku založení a vedení dětského pěvec-
kého sboru, smysl a cíle pěveckého sboru, podmínky založení souboru, první 
zkoušku, práci se sborem, první vystoupení a skladby pro nácvik. 

Vydal: Gaudeamus, 2007 
TS: 17 – vysokoškolská skripta 
Počet stran: 143 
ISBN 978-80-7041-009-7 
cena: 161,- Kč 
2. vydání



Švarcová, Eva – Dobiáš, Václav  
Etická výchova a fragmenty z 2. světové války  
Netradiční učební text přitažlivou formou rozvíjí komunikační schopnosti studen-
tů, vede k systematické práci s textem, k naplňování odborných termínů praktic-
kým obsahem a probouzí u čtenáře hlubší zájem o jednu z nejtěžších etap naší 
historie. 42 kapitol skript jsou kombinací krátké životní vzpomínky Václava Dobi-
áše a pracovní části – otázek a úkolů k předkládanému textu.  

Vydal: Gaudeamus, 2013 
TS: 17 – vysokoškolská skripta  
Počet stran: 116 
ISBN 978-80-7435-256-0  
cena: 187,- Kč  
1. vydání



Pelcák, Stanislav  
Osobnostní nezdolnost a zdraví  
Navzdory dynamickému rozvoji techniky, výzkumu, rozšiřujícímu se spektru léčiv 
přibývá nemocí, na které medicína „ nezná lék“ (civilizační onemocnění, chronic-
ká onemocnění, psychosomatická onemocnění). Monografie „Osobnostní nezdol-
nost a zdraví“ je vyústěním mnohaleté práce Stanislava Pelcáka v problematice 
faktorů a jejich aplikace v preventivním životním stylu, léčbě a podpoře zdraví. 
Stručně nastiňuje současnou psychologii zdraví s důrazem na její základní zdroje. 
V kontextu celostního modelu zdraví a nemoci je věnována pozornost vybraným 
sociálně – psychologickým faktorům zdraví s akcentem na rezistenci autoprotek-
tivních faktorů životního stylu. Publikace je cenným rádcem a pomocníkem v úsilí 
žít bez stresu a zdravě. 

Vydal: Gaudeamus, 2013 
TS: 2 – Společenské vědy; osvěta  
(filosofie, politika, právo, dějiny, náboženství…) 
ISBN 978-80-7435-342-0  
cena: 279,- Kč  
1. vydání



Vacek, Pavel  
Psychologie morálky a výchova charakteru žáků  
Monografie přibližuje základní koncepce psychologie morálky. Morální vývoj 
zkoumá s ohledem na kategorie dobra a zla a jejich utváření ve vazbě na po-
hlaví, věk, inteligenci, vlivy náboženství atd. Pozornost je také věnována aplikací 
uvedených myšlenek v pedagogické praxi při mravní výchově, výchově k hodno-
tám a charakteru. V neposlední řadě je analyzována i etická dimenze pedagogic-
ké profese (profesionální etika).  

Vydal: Gaudeamus, 2013 
TS: 2 – Společenské vědy; osvěta  
(filosofie, politika, právo, dějiny, náboženství…) 
Počet stran: 258 
ISBN 978-80-7435-257-7  
cena: 220,- Kč  
2. vydání



Juklová, Kateřina  
Začínající učitel z pohledu profesního vývoje  
Kniha se věnuje začínajícím učitelům z pohledu vlivů, které formují nejen jejich 
profesionální kompetence, ale i takové charakteristiky jako je ochota zvládat po-
čáteční obtíže a identifikace s profesí. Prostřednictvím kazuistik autorka demon-
struje, že hledání si a utváření vztahu k profesi je proces dlouhodobý, klíčící 
v raném dětství a pokračující v celém období jeho pregraduální přípravy a násle-
dující praxe. Součástí výzkumných výstupů jsou doporučení pro vzdělavatele bu-
doucích učitelů.  

Vydal:Gaudeamus, 2013 
TS:2 – Společenské vědy; osvěta  
(filosofie, politika, právo, dějiny, náboženství…) 
Počet stran:177 
ISBN 978-80-7435-266-9  
cena: 165,- Kč  
1. vydání



Kasal, Josef – Malířová, Helena  
Sociální vědy v otázkách a odpovědích  
Předkládaná publikace umožňuje uchazečům o studium sociálních oborů důklad-
ně se připravit na přijímací řízení. Je koncipována jako cvičebnice, jejímž cílem je 
aktivně si osvojit způsob, jakým jsou otázky v testech formulovány a procvičit 
v jednotlivých oblastech správné odpovědi. 

Vydal:Gaudeamus, 2014 
TS:17 – vysokoškolská skripta  
Počet stran:158 
ISBN 978-80-7435-526-4  
199,- Kč  
1. vydání



Šimková, Eva  
Základy ekonomie a drobného podnikání  
Systematický přehled základní ekonomické problematiky  
Publikace aktualizuje první a druhé vydání skript a rozšiřuje je o problematiku 
vývoje ekonomických teorií. Je zde uveden stručný výklad základních odborných 
znalostí potřebných pro orientaci v ekonomické problematice. Výběr témat se řídí 
potřebami a charakterem studijních programů se sociálním zaměřením. Výklad je 
rozdělen do jednotlivých kapitol podávajících přehled o makroekonomii, mikro-
ekonomii a praktické ekonomice. 

Vydal:Gaudeamus, 2014 
TS:17 – vysokoškolská skripta  
Počet stran:138 
ISBN 978-80-7435-358-1  
cena: 226,- Kč  
1. vydání



Ondráková, Jana  
Zur Morphologie des Deutschen unter Berücksichtigung 
des Tschechischen  
Monografie pojednává o rozdílech a vzájemném ovlivňování němčiny a češtiny. 
Genealogicky vzato jsou to jazyky příbuzné a jako takové vykazují určité shody 
ve svém mluvnickém systému, zejména v oblasti lexikologie a morfologie. 
Důsledkem společného dějinného vývoje vznikly v češtině tzv. germanismy, 
v němčině tzv. bohemismy, velmi často se objevující ve slovní zásobě. Také 
v morfologickém systému lze najít různé shody a rozdíly. 

Vydal:Gaudeamus, 2014 
TS:17 – vysokoškolská skripta  
Počet stran:276 
ISBN 978-80-7435-319-2  
cena: 193,- Kč  
1. vydání



Karnetová, Helena  
Hudební nástroje v souvislostech 
Tento studijní text přináší poznatky z oboru hudební organologie, vědy o hudeb-
ních nástrojích. Je určen pro předmět Nauka o hudebních nástrojích pro peda-
gogické a hudebně vědné obory. Hudební nástroje klasifikuje, mapuje jejich 
proměny v historickém vývoji a dokumentuje jejich podobu, popisuje způsob hry 
i využití v orchestru. Nedílnou součástí jsou významní nástrojaři, kteří kvalitou 
svých nástrojů přesáhli celorepublikový význam. Pozornost je věnována rovněž 
vynikajícím interpretům a skladatelům, kteří svá stěžejní díla napsali pro kon-
krétní hudební nástroje. V samostatné kapitole jsou představeny nástroje vy-
užívané v muzikoterapii a pro dychtivé zájemce je zařazen Minizpěvníček 
s praktickými instrukcemi k uplatnění orffovských nástrojů k doprovodu písní. 

Vydal:Gaudeamus, 2015 
TS:17 – vysokoškolská skripta  
Počet stran:212 
ISBN 978-80-7435-619-3  
cena: 290,- Kč  
1. vydání



Machová, Pavla  
Specifika cizojazyčného vzdělávání žáků se sluchovým postižením  
na střední škole  
Publikace představuje různé aspekty spojené s problematikou cizojazyčného 
vzdělávání žáků s postižením sluchu na střední škole. V úvahu bere nejen nesly-
šící a nedoslýchavé žáky speciálních škol, ale i žáky integrované do škol běžných. 
Informace postihují jak obecnější charakteristiku vzdělávání a rozvoje takových 
žáků, jejich potřeb a komunikace, tak také konkrétní náměty a postupy pro ná-
cvik jazykových dovedností.  

Vydal:Gaudeamus, 2015 
TS:2 – Společenské vědy; osvěta  
(filosofie, politika, právo, dějiny, náboženství…) 
Počet stran:214 
ISBN 978-80-7435-613-1  
neprodejná publikace  
1. vydání



Plánská, Božena  
Vztahy a jejich obraz v literatuře 19. a 20. století 
Monografie reaguje na zvýšenou pozornost, kterou evropská společnost i umělci 
věnují od konce 18. století podobě a charakteru lidských vztahů, a to jak jejich 
osobní, privátní, tak i širší společenské modifikaci. Ve volné časové posloupnosti 
se monografie zabývá oběma typy vztahů především české literatuře19. století 
s občasnými komparativními průhledy do širších časových i obecněji evropských 
souvislostí. Jednotlivé kapitoly textu se soustřeďují na takové případy umělecké-
ho ztvárnění vztahů, kde se objevuje jejich silná příznakovost především ve 
smyslu jejich narušení, intenzívního prožívání či absence. Vztahová problematika 
je chápána nejen ve smyslu výlučně mezilidském, ale také jako vztah k přírodě, 
místu či řeči.  

Vydal:Gaudeamus, 2015 
TS:12 – Jazykověda a literární vědy 
Počet stran:169 
ISBN 978-80-7435-614-8  
neprodejná publikace  
1. vydání



Soušková, Dana  
Základy hudební teorie a akustiky  
Tato vysokoškolská učebnice vznikla pro potřeby studentů hudebních oborů na 
pedagogických fakultách. Přináší poznatky z oblasti hudební teorie a akustiky, 
bez nichž se neobejde žádný praktický hudebník. Vyčerpávajícím způsobem je 
vysvětlena hudební nauka, která je rozdělena do několika kapitol – notopis, ča-
sový průběh hudby, stupnice, intervaly, akordy. Každá kapitola začíná přehledem 
základních termínů, ten je pak doplněn četnými notovými příklady, nákresy 
a tabulkami. Prostřednictvím této publikace si studenti rozšíří své dosavadní zna-
losti. Publikace vybízí k propojí hudební teorie se sluchovou představivostí a ná-
strojovými dovednostmi, což jistě přispěje k trvalejšímu osvojení teoretických 
poznatků. 

Vydal:Gaudeamus, 2015 
TS:17 – vysokoškolská skripta 
Počet stran:86 
ISBN 978-80-7435-580-6  
147,- Kč  
2. vydání



Marcin Filipowicz 
Roditelky národů 
Z problematiky české a slovenské ženské literární tvorby  
2. poloviny 19. století
České a slovenské spisovatelky 2. poloviny 19. století zaujímají v dějinách obou
kultur mimořádné místo. V literatuře 19. století totiž patří ke skupině národních
klasiků, již se aktivně podíleli na procesech obrození obou národů. Přestože Bo-
ženě Němcové, Karolíně Světlé, Teréze Novákové, Terezii Vansové a Eleně Ma-
róthy-Šoltésové odborná literatura věnovala mnoho místa (v případě Němcové
lze dokonce hovořit o svérázné hypertrofii výzkumu1), české a slovenské literární
vědě dosud schází širší reflexe věnovaná kategorii ženského psaní, která by
umožnila zachytit specifiku jejich tvorby v rodovém (genderovém) kontextu. Pro-
to cílem této knihy bude nové čtení některých děl těchto nejvýznamnějších čes-
kých a slovenských autorek 19. století při využítí badatelských výdobytků
feministické literární kritiky a rodových studií. Druhým cílem bude výzkum spole-
čenských a kulturních dimenzí existence žen v obou literaturách, které v průběhu
19. století byly z větší míry determinovány procesy českého a slovenského ná-
rodního obrození (ze wstępu autora).

Vydal: Gaudeamus, 2007 
TS:2 – Společenské vědy; osvěta  
(filosofie, politika, právo, dějiny, náboženství…) 
Počet stran:186 
cena: 191,- Kč 
vydání 1. 



Musílek, Michal  
Kapitoly z dějin informatiky 
Hlavním cílem učebního textu je motivovat studenty k zájmu o dějiny informati-
ky. Autor na historických datech popisuje, jakou pozornost a úsilí věnovali naši 
osvícení předchůdci snaze nejprve usnadnit a později automatizovat a urychlit 
zpracování informací. 

Vydal: Gaudeamus, 2011 
TS:17 – vysokoškolská skripta 
Počet stran:194 
ISBN 978-80-7435-129-7  
cena: 164,- Kč  
1. vydání



Jiří Tůma 
Agrobiologie 
Skriptum seznamuje studenty s teoretickými základy potřebnými ke zvládnutí 
základů pěstitelství. Je rozděleno na sedm samostatných kapitol a v jednotlivých 
kapitolách jsou rozpracovány základní poznatky z dílčích disciplín. Úvodní ka-
pitola je zaměřena na pochopení významu a funkce zemědělství a na trvale 
udržitelný rozvoj. Následují kapitoly – meteorologie a klimatologie, základy pedo-
logie, základy agrotechniky, zemědělská mechanizace a zpracování půdy, zákla-
dy agrochemie a ochrany rostlin a problematika šlechtění a semenářství. 

Vydal: Gaudeamus, 2008 
TS: 17 – vysokoškolská skripta 
Počet stran: 121 
ISBN 978-80-7041-034-9 
cena: 98,- Kč 
1. vydání



Bohumil Vybíral 
Teorie relativity 
Učebnice je určena především studujícím učitelství fyziky a všem zájemcům 
o teorii relativity a gravitace. Předmětem výkladu je teorie relativity – její prin-
cipy dovolují chápat z jednotného hlediska základní jevy elektromagnetického
a gravitačního pole. Teorie relativity je zajímavým fyzikálním oborem, který vy-
vedl z krize fyziku 19. století, vysvětlil řadu jevů z jaderné fyziky, fyziky elemen-
tárních částic a astrofyziky. Při zpracování učebnice byl kladen důraz na logičnost
výkladu a fyzikální podstatu jevů.

Vydal: Gaudeamus, 2008 
TS: 17 – vysokoškolská skripta 
Počet stran: 195 
ISBN 80-7041-166-7 
cena: 139,- Kč 
1. vydání



Publikace Ústavu sociální práce 
Univerzity Hradec Králové 

Sovová, Olga  
Základy správního práva 
Předkládaná studijní pomůcka seznamuje čtenáře se základními pojmy nejroz-
sáhlejšího oboru práva, který je součástí našeho právního řádu. Správní právo je 
oborem práva veřejného, které nás provází celým životem. Orientace v tomto 
oboru je nezbytná nejen pro osoby s právním vzděláním, ale i pro každodenní 
občanský život. Kniha vychází v řadě Texty k sociální práci. 

Vydal: Gaudeamus, 2011 
TS: 17 – vysokoškolská skripta 
Počet stran: 112 
ISBN 978-80-7435-125-9  
cena: 112,- Kč  
3. vydání



Hloušek, Jan – Hloušková, Zuzana  
Získávání zdrojů na aktivity NNO působící v sociální oblasti  
Studijní texty určené budoucím sociálním pracovníkům, kteří chtějí získat základ-
ní orientaci ve financování projektů v sociální oblasti. Kniha vychází v řadě Texty 
k sociální práci. 

Vydal: Gaudeamus, 2011 
TS: 17 – vysokoškolská skripta 
Počet stran: 158 
ISBN 978-80-7435-121-1  
cena: 124,- Kč  
1. vydání



Uzel, Radim 
Mitlöhner Miroslav 
Vybrané otázky lidské sexuality 
Publikace se věnuje oblasti lidské sexuality a sexuálnímu chování, je svým způ-
sobem přínosná pro širokou čtenářskou obec, studenty vysokých škol nevyjíma-
je. Kniha vychází v řadě Texty k sociální práci. 

Vydal: Gaudeamus 2009 
TS: 17 – vysokoškolská skripta 
Počet stran: 94 
ISBN 978-80-7041-609-9 
cena: 77,- Kč 
1. vydání



Císařová, Dagmar – Sovová, Olga  
Základy trestního práva procesního  
Určeno studentům PDF Univerzity Hradec Králové 
Publikace seznamuje se základními pojmy trestního práva procesního, jako jed-
noho z nejdůležitějších oborů práva veřejného. Kniha vychází v řadě Texty k so-
ciální práci. 

Vydal: Gaudeamus, 2011 
TS: 17 – vysokoškolská skripta 
Počet stran: 164 
ISBN 978-80-7435-093-1  
cena: 134,- Kč  
1. vydání



Publikace je možno zakoupit  
v Univerzitní knihovně UHK – prodejně skript 
Hradecká 1227 
500 03 Hradec Králové 

případně objednat na adrese: 

Univerzita Hradec Králové 
Univerzitní knihovna – Gaudeamus 
Rokitanského 62 
500 03 Hradec Králové 

webové stránky: 
https://prod-fg.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/
celouniverzitni-pracoviste/univerzitni-knihovna/nakladatelstvi-
gaudeamus

Neprodejné publikace mohou objednávat vědecké instituce, 
knihovny a školy za cenu poštovného. 

S případnými dotazy se můžete obrátit na: 
jitka.berankova@uhk.cz 
tel. 493 331 321 




