
 
 

Zápis z jednání edi ční komise FF UJEP, 
ze dne 12. 11. 2013 

 
Přítomni: doc. Hrubá, doc. Kaiserová, doc. Cornejo, dr. Tomíček, dr. Nitsche 
 
Program: 
1) Schválení zápisu z minulé porady 
2) Plnění edičního plánu 
3) Různé 
 

1) Členové ediční komise odsouhlasili znění zápisu z minulé porady. 
 

2) Plnění ediční plánu  
Členové komise projednali jednotlivé publikace v rámci Edičního plánu a dospěli k těmto závěrům: 
 
a) V řadě Studia germanica  

• vyjde sedmé číslo Aussiger Beiträge. Úspěšně proběhlo výběrové řízení na tisky, smlouva 
s vítězným uchazečem je připravena k podpisu u rektora UJEP.  

• Publikace dr. Jičínské „Böhmische Themen bei Fritz Mauthner und Auguste Hauschner“ bude 
vydaná v řadě Studia germanica, series monographica. Žádost o veřejnou zakázku byla 
odeslána dne 20. 10. 2013 na rektorát. 

 
b) V řadě Studia historica  

• mají vyjít upravené disertační práce dr. Koumara a dr. Raka. V současné době jsou 
připraveny smlouvy s nakladatelstvím Scriptorium. Tyto knihy budou vydány v prvním čtvrtletí 
roku 2014. Vzhledem k požadavku na pevnou vazbu, neboť se jedná o rozsáhlé disertační 
práce, se očekávají vyšší náklady, než jsou přidělené finanční prostředky. V tomto roce bude 
uskutečněna zálohová platba na tyto publikace ve schválené výši rozpočtu. V následujícím 
roce bude provedeno dofinancování formou doplatku z prostředků na edici roku 2014. 

 
c) V řadě Studia historica didaktica 

• „Paměť a školní dějepis“  Mgr. Märce – v řadě Studia historica didactica, nebude v tomto roce 
realizováno, neboť nebyl odevzdán rukopis. Dle plánu mělo být financováno z prostředků na 
institucionální výzkum. 

 
f) V řadě Studia philosophica 

• U publikace „Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami: Nábožensko-
filosofické konfrontace II.“ doc. Hoblíka se nepředpokládá její příprava k tisku. Rukopis se 
nachází u redaktora. 

• Soutěženy byly filozofické knihy „Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava 
Hejdánka“ dr. Šimsy a „Lidská práva v dějinné perspektivě“ doc. Havlíčka. V případě dr. Šimsy 
se očekává odevzdání rukopisu do 15. 11. 2013, v případě doc. Havlíčka je rukopis přislíben 
do konce roku 2013. 

• Žádost o veřejnou zakázku na tisk byla dne 20. 11. 2013 odeslána na tyto knihy „Ošidnosti 
odpovědné svobody“  ing. Šterna, „Krajské volby 2012 – Ústecký kraj“ Mgr. Maškarince a Mgr. 
Bláhy a „Komunální volby v Ústí nad Labem“ dr. Novotného. V případě knihy dr. Novotného 
„Komunální volby v Ústí nad Labem“ byly plánovány 3 posudky, 2 pozitivní posudky byly 
odevzdány, je nutné zjistit stav třetího posudku. 

•  Rukopis publikace doc. Havlíčka „Úloha politické filosofie v 21. století“ nebyl odevzdán, 
neplánuje se její vydání do konce roku. 



h) Časopisy 
• U časopisu  Monumentorum Custos byla žádost o výběrové řízení na tisk odeslána oddělení 

veřejných zakázek dne 20. 10. 2013. Hlavním vydavatelem tohoto časopisu je UJEP. 
• V případě časopisu Ústecký sborník historický bylo plánováno vydání několika čísel. 

Vzhledem k časové prodlevě na začátku roku nebude splněn harmonogram roku 2013. Do 
této doby bylo vydáno pouze jedno číslo. Redakční rada časopisu, která zasedala v polovině 
roku 2013, vydala pokyn zintenzivnit práci na časopise. Je nutné zaslat Mgr. Kočové, 
referentce edičního oddělení FF, aktuální stav čísel, které by měly vyjít do konce roku 2013. 
V příštím roce se očekává vydání supplementa zaměřeného na přeshraniční transfery. 
Hlavním vydavatelem časopisu bude napříště Muzeum města Ústí nad Labem. 

 
g) Mimo řady FF UJEP budou vydány tyto publikace: 

• „Die Ortschaft des Seins. Martin Heideggers phänomenenologische Topologie“ (dr. Nitsche) – 
problémy s vydavatelem (odmítá dvojí copyright). 

• „Documenta Pragensia 32 – Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma 
posledních dvou desetiletí“ (dr. Olga Fejtová) - smlouva s nakladatelstvím přípravě. 

• „Rod ze Svojšína v českých dějinách 12. - 16. století“ (doc. Velímský) – smlouva uzavřena, 
faktura proplacen, vyšlo 20. 6. 2013. Kniha získala i Cenu rektora za knihu roku. 

• „KSČM a politický protest“ (dr. Novotný) – Smlouva s nakladatelstvím Academia je uzavřena, 
očekáváme fakturu. 

• „Dějiny politického myšlení I/1“ (doc. Havlíček) – smlouva uzavřena, faktura proplacena. 
• „Theodor Petřík“ (Mgr. Zubík) – koncept smlouvy byl zaslán nakladatelství Foibos 
• Doc. Hrubá požádala, aby kniha “ Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé“ 

(Kostely tzv. saské renesance v severozápadních Čechách) byla vydána mimo ediční řadu, 
neboť se jedná o knihu s vysokým podílem obrázků, která svým obsahem nezapadá do řady 
Studia historica. Součástí knihy bude katalog kostelů. Financovaná je z prostředků na 
specifický výzkum, očekávají se vyšší náklady, než jsou přidělené finanční prostředky. Úhrada 
v tomto roce bude provedena formou zálohové faktury a doplatek bude realizován v roce 2014 
(nebylo upřesněno z jakých zdrojů).  

 
3) Různé 

1) Ediční komise FF UJEP projednala problémy, které se nepodařilo v průběhu minulých let vyřešit. 
Jedná se zejména o způsob financování, tj. kdy nejdříve dojde k úhradě faktur za sazbu, tisky a vazbu 
a poté je dodán rukopis. 
2) Komise konstatovala špatnou zkušenost se sazečem Štěpánkem. V současné době FF řeší 
ukončení spolupráce s touto osobou tak, aby byly vyrovnány všechny pohledávky a závazky. 
3) Dále komise poukázala na špatnou práci tiskárny PrintActive pana Stibora a na problematiku 
nastavení kritérií pro VŘ. 
4) Komise projednala návrh Mgr. Ivany Kočové, kde doporučuje u knih, které jsou ve fakultním skladu 
déle než 2 roky postupně snižovat cenu a to takto: po 2 letech od vydání snížit cenu o 20%, po 5 
letech o 50% a po 8 letech o 80%. Je nutné zaměřit se na velká knihkupectví např. Academia, Fišer, 
Kosmas, příp. oslovit knihkupectví „Pod věží“ v Ústí nad Labem. Dr. Tomíček poukázal na vysokou 
cenu fakultních knih z důvodu malonákladového vydání. 
Komise odsouhlasila návrh Mgr. Kočové, která vytvoří přehled knih se sníženou cenou a osloví velká 
knihkupectví. Dále je nutné se zaměřit na zviditelnění nabídky vydávaných fakultních knih na 
webových stránkách. 
5) Doc. Cornejo upozornila, že z Edičního plánu FF UJEP vypadla publikace prof. Schuppenera 
„Sprachgeschichte“. 
 
 
Zapsala: H. Krchovová 
Upravila: I. Kočová 


