
Zápis z jednání edi ční komise 24.9.2012  
 
Přítomni: doc.PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., Mgr. Martin Nitsche, Ph.D., Mgr. David Tomíček, Ph.D.;  
tajemnice Mgr. Ivana Kočová 
 
Omluveny: doc. Renata Cornejo, Ph.D., Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. 
 
Dr.Tomíček přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. 
 
1) Aktuální stav p řípravy publikací (viz tabulka v p říloze č. 1 k tomuto dokumentu).  

Komise řešila zejména problém nedoporučujícího posudku doc. Balíka na publikaci dr. Novotného a 
Mgr. Tachecí – „Komunální volby v Ústí nad Labem“ (řada Studia politologica). Ediční oddělení dosud nemá 
k dispozici rukopis této monografie, nicméně na základě posudku doc. Balíka ediční komise doporučuje 
publikaci nevydat , nechat autory rukopis přepracovat a upravenou publikaci případně vydat v roce 2013. 

Monografie doc. Hoblíka „Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami“ stále narůstá a 
počtem stran již výrazně překročila stav uvedený v návrhovém listě, od nějž se odvíjí i výše přiděleného 
příspěvku. Na návrh dr. Tomíčka a se souhlasem autora bude tedy monografie rozdělena do dvou dílů, 
z nichž první vyjde v letošním roce a o vydání druhého autor požádá v roce 2013. 

Ohledně publikace dr. Kvapila „Hymnodia Bohemica“ byla ediční komise informována, že rukopis této 
monografie je kompletní a během října by se na její vydání měla uzavřít třístranná nakladatelská smlouva. 
Zařazení této publikace do edičního plánu na rok 2012 bylo již dříve podmíněno dopsáním rukopisu publikace 
„Johannes Kühn a Loutna česká“ (GAČR) a jeho předložením na oddělení pro vědu a zahraniční vztahy. To 
však dr. Kvapil dosud i přes písemnou výzvu neučinil. Ediční komise přesto nebude brzdit vydání knihy 
Hymnodia Bohemica, nicméně ústy předsedy ediční komise bude o problému s rukopisem knihy „Johannes 
Kühn a Loutna česká“  informovat kolegium děkana. 

Ediční komise byla informována o tom, že do kolektivní monografie „Paměť a školní dějepis“ se 
nesešly příspěvky. Redaktor, Mgr. Märc, tedy od záměru vydat publikaci v letošním roce upouští. Kolektivní 
monografie by měla být zkompletována příští rok a o její vydání bude tedy znovu požádáno začátkem roku 
2013. 

V případě publikace „Gotické deskové malířství,“ kterou vydává FUD UJEP a na jejíž vydání FF UJEP 
pouze přispívá, zbývá uzavřít nakladatelskou smlouvu. Koncept smlouvy již doc. Koleček z FUD UJEP 
obdržel, dosud se k němu však nevyjádřil. Ediční oddělení bude tedy uzavření smlouvy u doc. Kolečka 
urgovat. 

Doc. Hrubá informovala, že v rámci projektu ze Stimulace vědecké a výzkumné činnosti prof. Fukaly 
„Vpád švédských vojsk do Čech v roce 1639“ byl prof. Fukalou dokončen rukopis monografie, o jejíž vydání 
projevilo zájem nakladatelství Veduta. Ediční komise souhlasila s dodatečným zařazením knihy prof. Fukaly 
do edičního plánu a jejím vydáním ve spolupráci s nakladatelstvím Veduta. Mgr. Kočová přislíbila připravit 
k uzavření třístrannou nakladatelskou smlouvu. Dr. Tomíček vznesl dotaz, zda je tato publikace opatřena 
poznámkovým aparátem (z důvodu zařazení do RIVU). Doc. Hrubá vyjádřila přesvědčení, že ano, nicméně 
pro získání jistoty doporučuje se otázat přímo autora. 
 
2) Redakční řady edi čních řad Studia politologica a Studia philosophica. 

Ediční komise byla informována, že z důvodu nefunkčnosti zmíněných redakčních rad, děkan fakulty, 
doc. Havlíček, navrhl učinit ve složení těchto redakčních radách personální změny a nominoval do nich 
některé nové členy. Těmito změnami se bude na svém říjnovém zasedání zabývat vědecká rada, která má 
schvalování složení redakčních rad ve své kompetenci. 
 
3) Nová edi ční sm ěrnice. 

Dr. Tomíček předložil koncept nové ediční směrnice a požádal členy ediční komise, aby tento koncept 
prošli a své připomínky mu poslali mailem, nejlépe do konce týdne, tedy do 30.9.2012. Dr. Tomíček pověřil 
Mgr. Kočovou komparací aktuálně platné a nově předkládané směrnice a případnou revizí jejich zásadních 
bodů. Nad nově předkládanou směrnicí se členové ediční komise sejdou po jejím prostudování a 
připomínkování podle časových možností. 
 
4) Různé. 
 Doc. Cornejo a dr. Bergerová požádaly o dotisk Aussiger Beiträge 5 (číslo z roku 2011). Důvodem 
potřeby dotisku jsou dvě ztracené poštovní zásilky, které měly doručit zahraničním partnerům KGER cca 50 
výtisků. Ediční komise s dotiskem souhlasila, nicméně požádá doc. Cornejo a dr. Bergerovou zprávu o ztrátě 
zásilek a o prošetření této ztráty. Ediční komise rovněž doporučuje vymáhat na poště vzniklou finanční ztrátu. 
 Mgr. Kočová připomněla otázku zveřejňování starších čísel Aussiger Beiträge na webovém portálu 
Germanistik im Netz. O této možnosti se hovořilo na minulém zasedání. Ediční komise tehdy  řešila zejména 
otázku, zda se tím nějakým způsobem neporuší autorská práva přispěvatelů. Na oficiálně položený dotaz 
odpověděl expert na problematiku autorských práv, JUDr. Radim Polčák v tom duchu, že v případě zveřejnění 



ve formě PDF, v sazbě shodné s podobou tištěného časopisu, autorská práva přispěvatelů porušena nebudou 
a že tedy zveřejnění na webu touto formou může doporučit. 
 Dr. Tomíček seznámil ediční komisi s informací, že v olomouckém nakladatelství vyjde letos disertace 
dr. Pavlíčkové a bude vykázána do RIVu za KGER FF UJEP, kde dr. Pavlíčkova pracuje na plný úvazek. 
 
Zapsala: I. Kočová 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1: Aktuální stav p říprav publikací. 
 

autor název posudky redakce  korektury  sazba podklady 
pro tisk komentá ř 

STUDIA HISTORICA             

Honys, 
Hrubý 

Šlechtické sepulkrální 
památky Lounska 

dosud 
nedodány 

Příprava a uzavírání Dohod 
o provedení práce a 
nakladatelské smlouvy. 

ANO   

Tomíček, 
Hrubá 

Normy, disciplinace a 
sociální praxe ve 
vývoji společnosti od 
počátku novověku do 
19. století 

Financováno z IGA. Lektorské řízení, redakci 
a korektury organizují sami editoři. ANO   

Veselý 

Místo a paměť; 
Proměny 
společnosti v letech 
1938-1958 

Financováno z IGA. Lektorské řízení, redakci 
a korektury organizují sami editoři. NE  

STUDIA HISTORICA DIDACTICA             
Märc, 
Činátl a 
kol. 

Paměť a školní 
dějepis 

Od vydání v letošním roce bylo ustoupeno.    

STUDIA PHILOSOPHICA             

Hoblík 

Myšlenkově schůdné 
cesty mezi 
Jeruzalémem a 
Athénami 

dosud 
nedodány 

Příprava a uzavírání Dohod 
o provedení práce a 
nakladatelské smlouvy. 

NE 

Autor 
souhlasí s 
rozdělením 
publikace do 
dvou dílů. 
Letos vyjde 
první díl. 
Autor slíbil 
poslat  jeho 
rukopis do 
dvou týdnů.  

STUDIA POLITOLOGICA             

Kučera Politologická historie 
demokracie 

dodán jeden 
Příprava a uzavírání Dohod 
o provedení práce a 
nakladatelské smlouvy. 

ANO   

Novotný, 
Tachecí 

Komunální volby v 
Ústí nad Labem 

nedoporučující 
posudek x x x NE 

Na základě 
posudku 
ediční 
komise 
nedoporučuje 
k vydání. 

Charvát, 
Bláha, a 
kol. 

Ideologie krajní 
pravice 

Financováno z IGA. Lektorské řízení, redakci 
a korektury organizují sami editoři. ANO   

JEN PLATBY  komentá ř           

Havlíček Svoboda od antiky po 
současnost 

Dofinancování IGA 2010-2011.  
Aktuálně v redakčním zpracování.     

Havlíček 
Ideje a zbožnost v 
Platónově dialogu 
Euthyfrón 

Dofinancování IGA 2010-2011.  
Aktuálně v redakčním zpracování.     

Fejtová "Já…pevně věřím a 
vyznávám…"  

Nakladatelská smlouva uzavřena, 
faktura proplacena. Ze strany UJEP 
je to vše. 

    

Royt, 
Hrubá, 
Hamsíková 

Gotické deskové 
malířství v 
severozápadních a 
severních Čechách v 
letech 1340 - 1550 

Koncept nakladatelské smlouvy je 
připraven. Doc. Koleček bude 
urgován ohledně jejího uzavření.  

    

Kvapil  

Hymnodia Bohemica. 
Die katholische 
Liedpropaganda in 
den böhmischen 
Ländern der früher 
Neuzeit. 

Rukopis dokončen, nicméně ediční 
oddělení jej nemá k dispozici. 
Připravuje se nakladatelská 
smlouva.  

    

Veselý 
Sudetská župa jako 
protiletadlový kryt 
Říše?  

Dofinancování GAČR 2011. Již 
vyšlo.       



Příloha č. 2: Upravený Edi ční plán pro rok 2012. 

 
Svoboda od antiky po sou časnost 
Editor: doc. Aleš Havlíček, Ph.D. 
Počet stran: 560 
Kalkulace příspěvku: 66 000 (dofinancování IGA 2010 - 2011) 
Vydavatel: FF UJEP 
Edice: Studia Politologica 
Zdroj: prostředky na institucionální výzkum 
 
Politologická historie. O p ůvodu a vývoji systém ů demokracie, republiky, oligarchie, tyranie, 
principátu, signorie a vzniku principu demokratické  reprezentace. 
Autor: Doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc. 
Počet stran: 130 
Kalkulace příspěvku: 49 500 
Vydavatel: FF UJEP 
Edice: Studia Politologica 
Zdroj: prostředky na institucionální výzkum 
 
 
Ideologie krajní pravice a její odraz v sou časných subkulturách. 
Editoři: Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D.; Mgr. Petr Bláha 
Počet stran: cca 300 
Kalkulace příspěvku: 0,- 
Vydavatel: FF UJEP 
Edice: Studia Politologica 
Zdroj: IGA 
 

 
 
Ideje a zbožnost v Platónov ě dialogu „Euthyfrón“ 
Autor: doc. Aleš Havlíček, Ph.D. 
Počet stran: 166 
Požadovaný příspěvek: 27 500,- (dofinancování Stimulace z r. 2011) 
Vydavatel: FF UJEP 
Edice: Studia Philosophica 
Zdroj: prostředky na institucionální výzkum 
 
Myšlenkov ě schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami: Nábožensko-f ilosofické 
konfrontace. 
Autor: Mgr. Jiří Hoblík, Th.D. 
Počet stran: 700 
Navrhovaný náklad: 300 
Kalkulace příspěvku: 141 500 
Vydavatel: FF UJEP 
Edice: Studia Philosophica 
Zdroj: prostředky na institucionální výzkum 
 

 
Šlechtické sepulkrální památky Lounska do poloviny 18. století 
Autor: PhDr. Vít Honys, PhDr. Petr Hrubý 
Počet stran: 350 
Navrhovaný náklad: 350 
Kalkulace příspěvku: 86 000 
Vydavatel: FF UJEP  
Edice: Studia Historica 
Zdroj: prostředky na institucionální výzkum 

STUDIA HISTORICA 
 

STUDIA POLITOLOGICA  
 

STUDIA PHILOSPHICA  
 



Normy, disciplinace a sociální praxe ve vývoji spol ečnosti od po čátku novov ěku do 19. století. 
Editoři: David Tomíček, Ph.D.; doc. PhDr. Michaela Hrubá, PhD. 
Vydavatel: FF UJEP 
Počet stran: 
Kalkulace příspěvku: 
Edice: Studia Historica 
Zdroj: IGA 
 
Místo a pam ěť; Prom ěny spole čnosti v letech 1938-1958 
Autor/editor: Mgr. Martin Veselý, Ph.D. 
Počet stran: 
Vydavatel: FF UJEP 
Zdroj financování: IGA 
 

 
 
Ústecký sborník historický 2012 
Editor: Mgr. Tomáš Okurka 
Počet stran: 200 
Navrhovaný náklad: 300 
Požadovaný příspěvek: 60 000,- 
Vydavatel: FF UJEP 
Zdroj: prostředky na institucionální výzkum 
 
Monumentorum Custos 2012 
Editor: PhDr. Petr Hrubý 
Počet stran: 200 
Navrhovaný náklad: 300 
Požadovaný příspěvek: 60 000,- 
Vydavatel: FF UJEP, NPÚ 
Zdroj: prostředky na institucionální výzkum 
 
 
 

 
Aussiger Beiträge 6 (2012) 
Editor: doc. Renata Cornejo, Ph.D. 
Počet stran: 270 
Navrhovaný náklad: 200 kusů 
Požadovaný příspěvek: 94 000 
Vydavatel: FF UJEP 
Edice: Studia Germanica 
Zdroj: prostředky na institucionální výzkum 
 

 
 
Hymnodia Bohemica. Die katholische Liedpropaganda i n den böhmischen Ländern der frühen 
Neuzeit. 
Autor: Mgr. Jan Kvapil, Ph.D. 
Počet stran:  
Náklad: 
Příspěvek: 80 000,- 
Vydavatel: Narr Francke Attempto Verlag GmbH 
 
 
 
 

STUDIA GERMANICA SERIES MONOGRAPHICA  
 

STUDIA GERMANICA  
 

ČASOPISY 
 



 
 
 „Já...pevn ě věřím a vyznávám...“ Rekatolizace na Novém M ěstě pražském v dob ě 
pob ělohorské. 
Autor: PhDr. Olga Fejtová, Ph.D. 
Počet stran: 390 
Kalkulace příspěvku: 94 500 
Vydavatel: Skriptorium 
Zdroj: prostředky na institucionální výzkum 
 
Gotické deskové malí řství v severozápadních a severních Čechách v letech 1340 – 1550 
Autor: Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., 
Mgr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. 
Počet stran: 400 
Požadovaný příspěvek: 50 000,- 
Vydavatel: FF UJEP, FUD UJEP, KTF UK 
Zdroj: prostředky na institucionální výzkum 
 
 
 
 

MIMO EDIČNÍ ŘADY 
 


