
 

Zápis z jednání edi ční komise 

ze dne 26. 6. 2013 

 

Přítomni: doc. Renata Cornejo, Ph.D., doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., Mgr. David Tomíček, Ph.D. 

a tajemnice Mgr. Ivana Kočová 

 

Omluvena: doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. , Mgr. Martin Nistche, Ph.D. 

 

Program: 

1) Stav plnění edičního plánu 2013. 

2) Ediční směrnice. 

3) GAČR dr. Němce. 

4) Distribuce publikací. 

 

Dr. Tomíček zahájil jednání a předal slovo tajemnici, Mgr. Kočové, která komisi seznámila 

s aktuálním stavem plnění edičního plánu.  

 

1. Stav pln ění edičního plánu 

V řadě Studia germanica je připravováno sedmé číslo Aussiger Beiträge. Příspěvky jsou již 

shromážděny a prošly i recenzním řízením. V současné době probíhají jazykové korektury. Doc. 

Cornejo informovala, že redakční rada časopisu opět požádala o jeho zařazení na tzv. pozitivní 

seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů a rovněž o zařazení do databáze Scopus. V obou 

případech se dosud čeká na rozhodnutí. 

V řadě Studia historica mají vyjít upravené disertační práce dr. Koumara a dr. Raka. Dr. 

Koumar přislíbil rukopis dodat do září, dr. Rak již do 1.7. V ediční řadě Studia historica didactica žádal 

Mgr. Märc o vydání kolektivní monografie „Paměť a školní dějepis,“ jejíž rukopis přislíbil dodat do 

konce srpna. V řadě Studia philosophica se připravuje vydání druhé části habilitace doc. Hoblíka 

„Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami,“ rukopis je přislíben opět do září. V řadě 

Studia politologica mají vyjít čtyři knihy. Ing. Štern již dodal rukopis „Ošidností odpovědné svobody – 

1. část“ a právě se rozbíhá recenzní řízení. Rukopisy dvou publikací o volbách („Krajské volby 2012 – 

Ústecký kraj“ a „Komunální volby v Ústí nad Labem“) by měly být dokončeny a dodány v průběhu 

července a srpna. Rukopis „Úlohy politické filosofie v 21. století“ přislíbil editor dodat do konce září. 

Ediční komise FF UJEP doporučuje redakční radě ediční řady Studia politologica, aby přepracovaný 

rukopis publikace „Komunální volby v Ústí nad Labem“ opětovně zaslala k posouzení doc. Balíkovi a 

zároveň si zajistila třetí, nezávislý posudek na tento text.  

Časopis Monumentorum custos má již shromážděny příspěvky a nyní probíhají redakční 

úpravy a recenzní řízení. Rovněž redakční rada časopisu Monumentorum custos požádala o jeho 

zařazení na pozitivní seznam, provedla rovněž drobné formální úpravy. Hlavním vydavatelem tohoto 

časopisu bude napříště Univerzita J.E. Purkyně. O stavu vydávání Ústeckého sborníku historického 



jeho redaktor dr. Okurka dosud neinformoval, tajemnice ediční komise jej znovu požádá o zápis 

z posledního zasedání redakční rady. Doc. Hrubá komisi informovala, že stejně jako v případě dalších 

časopisů i redakční rada Ústeckého sborníku historického požádala o jeho zařazení na pozitivní 

seznam. Hlavním vydavatelem časopisu bude napříště Muzeum města Ústí nad Labem. V případě 

publikací, které by měly vyjít mimo ediční řady Filozofické fakulty, se v současné době jedná o 

uzavření nakladatelských smluv. U publikace dr. Nitscheho „Ortschaft des Seins“ se autor tázal, zda 

ediční komise skutečně trvá na uzavření třístranné nakladatelské smlouvy, v jejíchž podmínkách je i 

Univerzitní copyright © a ISBN. Ediční komise se shodla, že na těchto podmínkách trvá, a podmínila 

uvolnění finančního příspěvku na vydání knihy uzavřením této třístranné nakladatelské smlouvy. 

V rámci prostředků na institucionální podporu FF UJEP je vyčleněná částka na spolufinancování 

vydání Documenta Pragensia 32. Převod prostředků bude ošetřen prostřednictvím dodatku ke 

smlouvě o spolupráci s Archivem hlavního města Prahy. Knihy doc. Velímského o šlechtickém rodu 

pánů ze Svojšína a prof. Fukaly o třicetileté válce již uzavřené smlouvy mají, finanční příspěvek byl 

proplacen a knihy dokonce již vyšly. 

Ediční komise rovněž vyjádřila nespokojenost s tiskárnou PrintActive, s.r.o., která vyhrála 

výběrové řízení v minulém roce. Výroba některých knih vázla z důvodu využití subdodavatele. 

Tajemnice položí dotaz na Oddělení veřejných zakázek, jak co nejlépe nastavit podmínky veřejné 

zakázky, aby tomuto problému bylo možno do budoucna předejít, zda si například lze klást podmínku, 

že vítězná firma nesmí využít služeb žádného subdodavatele. 

Doc. Hrubá dále informovala o běžícím interním projektu prof. Kociana, v jehož rámci je 

připravována obsáhlá studie. Doc. Hrubá se otázala, zda by bylo možné tuto studii prof. Kociana 

dodatečně zařadit do edičního plánu. Náklady na publikování by pak byly hrazeny právě z 

interního projektu prof. Kociana (Stimulace vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků FF 

UJEP na rok 2013). Ediční komise se shodla, že studie může být do edičního plánu dodatečně 

zařazena, dodá-li prof. Kocian vyplněný Návrhový list na vydání publikace. Podobně se doc. Cornejo 

otázala, zda lze do edičního plánu dodatečně zařadit publikaci dr. Veroniky Jičínské z KGER. Rukopis 

je již připraven, vznik této publikace by však musel být financován z fondu ediční činnosti. Ediční 

komise se shodla, že část finančních prostředků na vydání publikace je možné v posledním kvartálu 

roku 2013 uvolnit z částky na institucionální podporu a publikaci do edičního plánu zařadit, pokud na 

její výrobu finančně přispěje ze svých interních zdrojů i KGER. 

2. Ediční sm ěrnice 

  Druhým bodem programu jednání ediční komise byla příprava nové ediční směrnice. Její první 

znění předložil dr. Tomíček již na podzimním jednání komise v roce 2012. Po zapracování připomínek 

členů ediční komise a ediční referentky dr. Tomíček dnes předložil (a v elektronické verzi rozešle) 

upravené znění připravované směrnice. Členové ediční komise se s novým zněním seznámí a své 

případné připomínky pošlou v elektronické podobě dr. Tomíčkovi zpět. 

 

 

 

 



3. GAČR dr. Němce 

  Mgr. Kočová informovala ediční komisi o nedokončené publikaci dr. Němce „Kulturní transfery 

v oblasti školství meziválečného Československa“, která měla být výstupem z jeho projektu z GAČR 

(2010). Dr. Tomíček požádá dr. Němce o bližší informace o podobě projektu a stavu publikace. 

 

4. Distribuce 

Doc. Hrubá navrhla komisi ke zvážení další způsoby distribuce knih. Ty jsou doposud 

distribuovány zejména prostřednictvím internetového knihkupectví Kosmas a univerzitního 

knihkupectví. Ediční referentka rozešle několika vytipovaným (zejm. pražským) knihkupectvím 

objednávkový katalog fakultních publikací. Ediční komise rovněž správkyni rozpočtu, Ing. Tahalové a 

děkanovi, doc. Havlíčkovi, navrhne snížit ceny starších publikací. 

 

Ediční komise se dohodla, že její příští jednání se uskuteční v měsíci říjnu. 

 

 

Zapsala: I. Kočová 


