
Zápis z jednání edi ční komise 
Zasedání 25.6.2012 

 
Přítomni:  doc. Cornejo, doc. Hrubá, dr. Nitsche, dr. Tomíček, Mgr. Tošková, Mgr. Kočová (tajemnice) 
 
Program:   

Dr. Tomíček přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. 
 

1, Revize dodaných a nedodaných rukopis ů k 15.6.2012 
Jediný, kdo odevzdal rukopis v termínu, byl doc. Kučera. Jedná se o dílo s názvem: 

Politologická historie demokracie. Mgr. Kočová doplnila, že Mgr. Märc se zavázal v brzké době dodat 
podklady pro tisk publikace Paměť a školní dějepis. Doc. Hrubá se následně vyjádřila k publikacím 
katedry historie, zahrnutým v edičním plánu. Předala ediční referentce rukopis díla dr. Hrubého a dr. 
Honyse Šlechtické sepulkrální památky Lounska do poloviny 18.století, včetně parametrů pro tisk této 
publikace. Dále jménem dr. Podroužka požádala o stažení návrhu a vyškrtnutí publikace Člověk a 
pískovec z edičního plánu 2012. Dr. Podroužek dílo přepracovává a hodlá jej podat k habilitačnímu 
řízení a vydat v příštím roce v již nové, upravené podobě. Doc. Hrubá také předala rukopis díla dr. 
Fejtové „Já...pevně věřím a vyznávám...“ Rekatolizace na Novém Městě pražském v době 
pobělohorské a požádala o uzavření licenční nakladatelské smlouvy s nakladatelstvím 
Scriptorium.Komise byla rovněž informována o tom, že rukopis publikace Gotické deskové malířství 
v severozápadních a severních Čechách v letech 1340–1550 již má hotovou sazbu a byl odevzdán 
k redakci Mgr. Sedláčkovi z Fakulty umění a designu, která publikaci spoluvydává. Doc. Hrubá 
upřesnila, že tisk publikace zajišťuje právě Fakulta umění a designu. K publikacím  Ulrich Creuz, 
Kostel svatého Floriána v Krásném Březně a Mikro- und Makrogeschichte doc. Hrubá sdělila, že 
zmiňovaná díla jsou téměř hotova a během léta budou připravena k tisku. Komise se shodla na tom, 
že bude od všech autorů vyžadovat podklady pro tisk publikací do konce července.  

Dr. Tomíček požádal dr. Nitscheho o vyjádření k publikacím, které vznikají na Katedře 
politologie a filozofie. Dr. Nitsche se omluvil, že na katedře nebyl přítomen a autory dosud nestihl 
kontaktovat. Dr. Nitsche dále upozornil na nutnost ujasnit si, které publikace vydává FF ve spolupráci 
s nakladatelstvím OIKOMENH a které vyjdou v rámci samostatných edičních řad FF.1 

 
2. Dopln ění edičního plánu na rok 2012 
Dr. Tomíček se obrátil na doc. Cornejo s dotazem na stav rukopisu publikace „Johannes 

Khuen a Loutna česká…“ dr. Kvapila, jejíž vydání financovala GAČR. Doc.Cornejo sdělila, že dle slov 
dr. Kvapila je tento rukopis hotov. Dr. Tomíček připomněl, že dr. Kvapil slíbil rukopis publikace pro 
GAČR dodat do 1.6. a rukopis publikace Hymnodia Bohemica, o jejíž vydání žádá v rámci Stimulace 
vědecké a výzkumné činnosti (zařazení této publikace do edičního plánu 2012 bylo podmíněno 
předchozím odevzdáním rukopisu publikace publikace „Johannes Khuen a Loutna česká…“ pro 
GAČR), do 1.9. Dr. Kvapil byl ediční komisí již v březnu požádán o novou kalkulaci a vydavatelský 
příslib nakladatele Narr Francke Attepto. Doc. Cornejo sdělila, že tento příslib, včetně kalkulace dr. 
Kvapil již získal.2 Dr. Kvapil tedy bude důrazně upomenut, aby tyto své závazky splnil, jinak bude 
komise nucena publikaci Hymnodia Bohemica do edičního plánu nezařadit. 

 
Komise vzala na vědomí připravovanou publikaci dr. Charváta Ideologie krajní pravice a její 

odraz v současných subkulturách, jejíž vydání bude financováno z projektu IGA. Publikace bude do 
edičního plánu zařazena po schválení redakční radou příslušné ediční řady. Dr. Tomíček a dr. Veselý, 
kteří rovněž připravují vydání publikací v rámci projektů IGA, budou upomenuti o dodatečné podání 
návrhových listů na vydání publikací, aby zmíněná díla mohla být zařazena do edičního plánu, opět po 
schválení redakční radou příslušné ediční řady. 

 
 
 
 

                                                 
1 Publikace doc. Kučery Politologická historie demokracie a dr. Novotného a Mgr. Tachecí Komunální volby 
v Ústí nad Labem vychází v rámci řady Studia politologica, dílo dr. Hoblíka Myšlenkově schůdné cesty mezi 
Jeruzalémem a Athénami vyjdou v rámci řady Studia philosophica. V případě knih Svoboda od antiky po 
současnost a Ideje a zbožnost v Platónově dialogu Euthyfrón doc. Havlíček v letošním roce žádá o dofinancování 
tisku publikací hrazených v loňském roce z IGA. 
2 Kalkulace byla doc. Cornejo v odpoledních hodinách zaslána proděkanovi pro vědu. 



3. Aktualizace webových stránek 
Mgr. Kočová ediční komisi upozornila na aktualizaci webových stránek ediční činnosti FF, 

zejména na zveřejnění nového katalogu publikací vydaných Filozofickou fakultou, a požádala o reakce 
na něj a případné podněty k jeho vylepšení. Doc. Cornejo požádala, aby členové ediční komise, a 
stejně tak periodika, byli pro přehlednost uváděni v abecedním pořadí. A dále navrhla aktualizovat a 
vizuálně zatraktivnit seznamy a složení redakčních rad. Dr. Nitsche vyjádřil nespokojenost s tím, že 
celý katalog je zveřejněn v jediném souboru pdf, což znesnadňuje hledání konkrétní publikace. 
Komise doporučila katalog rozdělit do souborů dle jednotlivých edičních řad. Doc. Cornejo požádala o 
vytvoření nového formuláře Návrhového listu pro publikace financované ze zdrojů jiných než ze 
Stimulace VaV. Mgr. Tošková navrhla vytvoření zcela nového univerzálního formuláře, jenž by 
obsahoval i kolonku „zdroj financování“. Komise s návrhem Mgr. Toškové souhlasila. 

 
4. Různé 
Dr. Tomíček upozornil na interní výzvu UJEP k podání žádosti o podporu aktivit směřujících 

k rozvoji vědy, výzkumu, umění a další tvůrčí činnosti, která implikuje možnost žádat finanční 
prostředky na podporu vydávání impaktovaných časopisů. Komise se po krátké diskusi usnesla, že 
s takto nastavenými parametry podpory publikační činnosti nesouhlasí, neboť zohledňují pouze 
některé (přírodovědné a technické) obory a požaduje při nastavování univerzitních strategií 
zohlednění minimálně Národního rámce excelence Rady vlády pro vědu a výzkum. 

 
Doc. Cornejo informovala o možnosti zveřejňovat starší čísla časopisu Aussiger Beiträge na 

portálu Germanistik im Netz a požádala ediční komisi o souhlas se zveřejňováním tři roky starých 
čísel. Doc. Hrubá vyjádřila obavu ohledně autorských práv autorů jednotlivých příspěvků. Mgr. 
Tošková vyjádřila přesvědčení, že v tomto by neměl být problém, pokud bude číslo uveřejněno jako 
PDF (scan časopisu). Doc. Cornejo přisvědčila, že zveřejnění by mělo být uskutečněno právě touto 
formou. Komise se rozhodla položit dotaz expertu na autorská práva JUDr. Polčákovi. Po vyjasnění 
této problematiky komise se zveřejňováním starších čísel časopisu Aussiger Beiträge na portálu 
Gemranistik im Netz souhlasí. 

 
Doc. Hrubá z pozice členky redakční rady časopisu Ústecký sborník historický i časopisu 

Monumentorum custos požádala o uzavření smluv o distribuci řečených časopisů, dohodnutí jejich 
fakturace a dodání parametrů pro tisk. Přičemž parametry pro tisk časopisu Monumentorum custos 
2011 budou tytéž, jako pro MC 2010, jen počet stran bude ještě upřesněn. 

 
Na závěr se komise dohodla, že k dalšími jednání se sejde v pondělí 24.9.2012 v 9.00. 

 
 
Zapsala: I. Kočová 
 
 


