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Medailon – prof. PhDr. Blahoslav KRAUS, CSc. 

BLAHOSLAV KRAUS (narozen 11. 8. 1943 v Pelhřimově), 

sociální pedagog. Otec byl sládek v pivovaru, matka 

v domácnosti. Vystudoval Střední pedagogickou školu pro 

vzdělávání učitelů národních škol v Hradci Králové, následně 

Přírodovědeckou fakultu UP v Olomouci (1972), v roce 1981 

ukončil aspiranturu na FF UK Praha v oboru sociologie 

výchovy, od roku 1983 jmenován docentem, v roce 1996 

habilitace v oboru pedagogika na PdF UP v Olomouci a v roce 2001 profesorské řízení v oboru 

pedagogika na PdF UMB v Bánské Bystrici. Na Pedagogické fakultě, později Vysoké škole 

pedagogické v Hradci Králové a nyní na Univerzitě Hradec Králové působí od roku 1972, kde 

se věnuje především sociologii výchovy, sociální pedagogice, sociální patologii, ale i základům 

pedagogiky a metodologii pedagogiky. Byl hostujícím profesorem na UMB v Banské Bystrici 

a na Vysoké škole pedagogické ve Varšavě.  

Působil v mnoha vedoucích funkcích na různých pracovištích (např. vedoucí katedry 

pedagogiky a psychologie, ředitel Ústavu sociálních studií, vedoucí katedry sociální patologie 

a sociologie atd.), je členem řady komisí a oborových rad pro habilitační a profesorská řízení u 

nás i v zahraničí, garantuje doktorské zkoušky, je oponentem disertačních a habilitačních prací 

i řady výzkumných úkolů a grantů. Byl nebo je členem sedmi vědeckých rad fakult či univerzit 

v ČR i SR; dále je členem České asociace pedagogického výzkumu (po dva roky byl jejím 

prezidentem), České pedagogické společnosti, členem vědecké rady nakladatelství MSD v 

Brně, členem vědecké či redakční rady časopisů New Education, The Czech-Polish-Slovak 

Educational Review a Wychowanie na co dzień. 

V průběhu 40 let vysokoškolské práce publikoval více než 200 odborných statí a článků doma 

i v zahraničí. Mezi jeho nejvýznamnější publikace se řadí: Základy sociální pedagogiky (Portál, 

2008); Sociální patologie (Gaudeamus, 2007); Kapitoly ze základů pedagogiky (Gaudeamus, 

2007, 3. vyd.), Středoškolská mládež a její svět na přelomu století (Paido, 2006); Jak žije 

středoškolská mládež na počátku XXI. století (Gaudeamus, 2004), Člověk-prostředí-výchova 

(Paido, 2001), Sociální aspekty výchovy (Gaudeamus, 1999), K základním otázkám 

pedagogiky (Gaudeamus, 1992), Sociologie výchovy (PF, 1984), Sociologické problémy 

výchovy (PF, 1978).  

Byl řešitelem a koordinátorem řady výzkumných úkolů, např. Výzkumného záměru MŠMT 

„Sociální analýza mládeže ve východočeském regionu“; projektů v rámci Open society Fund, 

Resortního výzkumu MŠMT či mezinárodních grantů.  
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