
 

 

Zápis z jednání edi ční komise FF UJEP, 

ze dne 13. 5. 2014 

 

 

Přítomni: Doc. Renata Cornejo, Ph.D., Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., Mgr. Martin Nistche, Ph.D., 

Mgr. David Tomíček, Ph.D. a tajemnice Mgr. Ivana Kočová  

 

Omluvena: doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. 

 

Program: 

1) Nová Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených 

programů platná pro léta 2013 až 2015 (RIV) 

2) Plnění edičního plánu 2013 

3) Návrh edičního plánu 2014 

4) Různé 

 

 

1)   Na úvod jednání dr. Tomíček připomněl novou Metodiku pro hodnocení výsledk ů 

výzkumných organizací a hodnocení výsledk ů ukon čených program ů platnou pro léta 

2013 až 2015, která poněkud mění parametry pro vědecké publikace. Dle této metodiky musí 

odborná monografie obsahovat následující formální atributy: 

• rozsah minimálně 50 tištěných stran vlastního textu bez příloh 

• posouzení alespoň jedním recenzentem (ne však z pracoviště autorů knihy), a to 

formou lektorského posudku 

• odkazy na literaturu v textu 

• seznam použité literatury 

• souhrn alespoň v jednom světovém jazyce 

• přidělené ISBN či ISMN. 

Aby nedocházelo k opominutí žádného z těchto formálních požadavků, bude nyní dr. Tomíček 

ve spolupráci s Mgr. Kočovou kontrolovat rukopis každé připravované knihy před odesláním 

do sazby. 

 

2)   Členové ediční komise byli seznámeni s aktuálním stavem plnění edičního plánu roku 

2013.  

V rámci řady Fundamenta scholarium  vyšla elektronická vzdělávací publikace prof. 

Schuppenera „Sprachgeschichte“. Bylo jí vydáno 50 ks na CD a rovněž je studentům 

přístupná na http://moodle.ff.ujep.cz/. 



V řadě Studia Germanica – Series Monographica  se k vydání připravuje monografie 

dr. Jičínské „Böhmische Themen bei Fritz Mauthner und Auguste Hauschner“. Aktuálně se 

finalizuje grafická úprava do sazby. 

Řada Studia Germanica  se úspěšně rozrostla o sedmé číslo časopisu Aussiger 

Beiträge, které vyšlo v lednu tohoto roku. 

V řadě Studia Historica  se připravuje vydání dvou monografií: dr. Raka „Městská 

správa v Kadani v letech 1465 – 1620“ a dr. Koumara „Má doplaceno a žádnému nic nedluží. 

Aspekty transakce s poddanskou nemovitostí na mělnickém panství v 17. století.“ Obě knihy 

pro Filozofickou fakultu vydá Scriptorium, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury, 

s nímž byly uzavřeny nakladatelské smlouvy a byly mu rovněž vyplaceny příspěvky na vydání. 

Z vydání kolektivní monografie „Paměť a školní dějepis,“ o jejíž vydání v rámci řady 

Studia Historica Didactica  minulém roce žádal Mgr. Märc, sešlo, neboť někteří autoři 

nedodali své texty. Z toho důvodu ani nebyly čerpány přidělené finanční prostředky. 

V ediční řadě Studia Philosophica  vyšla kolektivní monografie s názvem 

„Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka,“ jejímž redaktorem byl dr. 

Šimsa. Kniha vznikla v rámci interního grantu Studentské grantové soutěže. Bohužel 

v případě této publikace došlo k opominutí výše zmíněné nové metodiky a v knize chybí 

cizojazyčné resumé. Nastalý problém se řeší vytištěním errata. Zvolený postup byl 

konzultován s Ing Vierou Hudečkovou, pracovnicí úřadu vlády. V téže řadě měl vyjít i druhý díl 

knihy doc. Hoblíka „Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami“, nicméně i 

tento druhý díl výrazným způsobem nabobtnal. Pan děkan prostřednictvím pana proděkana 

dr. Tomíčka navrhl další rozdělení díla s tím, že v letošním roce by vyšel díl druhý a 

v následujícím roce díl třetí. Ediční komise tento návrh odsouhlasila. Posledním titulem, který 

měl v roce 2013 vyjít v rámci filozofické řady, je kolektivní monografie „Lidská práva v dějinné 

perspektivě,“ jejímiž redaktory jsou doc. Havlíček a Bc. Pospíšil. Vznik této knihy je financován 

z prostředků Studentské grantové soutěže. V současné době redaktoři získávají a upravují 

texty jednotlivých autorů. 

Do ediční řady Studia Politologica  přibyl titul „Komunální volby v Ústí nad Labem“ dr. 

Novotného a Mgr. Tachecí. Monografie Ing. Šterna „Ošidnosti odpovědné svobody – I. část“ a 

kolektivní monografie „Krajské volby 2012 v Ústeckém kraji“ jsou momentálně v tisku a vyjít by 

měly do konce května 2014. V případě další kolektivní monografie „Úloha politické filosofie 

v 21. století" redaktorům doc. Havlíčkovi a Bc. Pospíšilovi se dosud nepodařilo získat texty 

všech autorů. Rukopis tedy není hotov a nedošlo ani k čerpání finančních prostředků. Od 

vydání této knihy bylo tedy prozatím upuštěno. 

Nové číslo časopisu Monumentorum Custos (2012)  vyšlo v březnu 2014. Pro příští 

rok bude třeba pozměnit technické parametry časopisu, zejména zvýšit gramáž listů i obálky, 

neboť opět došlo k tomu, že se hotové výtisky poněkud zvlnily. 

Časopis Ústecký sborník historický  pokračuje ve vydávání dalších čísel. Aktuálně 

vyšlo dvojčíslo roku 2012. Rovněž se připravuje smlouva o spolupráci s Muzeem města Ústí 



nad Labem, která by měla upravovat práva a povinnosti obou subjektů ve věci Ústeckého 

sborníku historického. 

Filozofická fakulta UJEP se kromě vydávání vlastních edičních řad i nadále podílí na 

vydávání knih s prestižními nakladatelstvími. V nakladatelství Academia připravují knihu dr. 

Novotného a Mgr. Bláhy „KSČM a politický protest“. Nakladatelská smlouva byla uzavřena, 

příspěvek na vydání byl proplacen. Stejně tak tomu je v případě knihy „Dějiny politického 

myšlení 1“, kterou připravuje doc. Havlíček a vydá ji nakladatelství Oikoymenh i v případě 

knihy „Island“ Mgr. Bláhy, která vyjde v řadě Stručná historie států nakladatelství Libri a knihy 

Mgr. Zubíka „Slavné stavby Theodora Petříka,“ jíž vydá nakladatelství Foibos. S výše 

zmíněným nakladatelstvím Scriptorium byly rovněž uzavřeny smlouvy na vydání tří publikací, 

a to na monografii dr. Fejtové „Jednota bratrská v městech pražských v době předbělohorské“, 

která právě vyšla, na kolektivní monografii „Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají 

stavitelé. Kostely tzv. saské renesance v severozápadních Čechách“ a na „Documenta 

Pragensia 32 – Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních 

dvou desetiletí,“ jejichž vydání se připravuje. Na vydání knihy dr. Nitscheho „Die Ortschaft des 

Seins. Martin Heideggers phänomenologische Topologie“ nakladatelská smlouva uzavřena 

nebyla a FF UJEP se na vydání knihy nakonec nepodílela. 

 

3)   Ediční komise projednala návrh edičního plánu na rok 2014. Tento návrh byl sestaven 

na základě podaných žádostí a jeho schválená podoba je přílohou k tomuto zápisu. 

V letošním roce bylo podáno celkem dvanáct žádostí o vydání publikace v rámci některé 

z edičních řad Filozofické fakulty. Při vydávání knih v řadě Studia Historica by měla FF UJEP 

navázat na spolupráci s nakladatelstvím Scriptorum. Do edičního plánu řady Studia 

Philosophica byl znovu zařazen druhý díl monografie „Myšlenkově schůdné cesty mezi 

Jeruzalémem a Athénami“ doc. Hoblíka, přičemž jeho vydání bylo podmíněno novým 

rozdělením objemného textu. V roce 2014 by tedy měla vyjít druhá z nyní předpokládaných tří 

částí knihy. Mimo ediční řady Filozofické fakulty by pak mělo vyjít dalších pět knih, a to 

většinou v externích nakladatelstvích za finančního přispění Filozofické fakulty.  

  Doc. Hrubá požádala, aby do edičního plánu byla ještě zařazena připravovaná 

publikace, která bude věnována konferenci Ars Montana, jež se konala v dubnu tohoto roku. 

Vznik této publikace by byl financován z projektu GAČR Dr. Nitsche tlumočil podobnou žádost 

vzešlou z KPF, jejíž řady nově rozšířil dr. Belling, který by na FF UJEP rovněž rád vydal svou 

monografii, Náklady na vznik této publikace by bylo možné pokrýt z finančních rezerv KPF na 

edici. Ediční komise vyjádřila ochotu oba tituly do edičního plánu zařadit za předpokladu, že 

autoři dodatečně podají žádost o vydání, v níž uvedou všechny potřebné informace. 

 

4)   V rámci bodu různé byly projednávány následující záležitosti: 

• Doc. Hrubá upozornila na možnou problematičnost stávajících podmínek, za nichž 

jsou uzavírány smlouvy s externími nakladatelstvími. Za současných podmínek UJEP 

přispívá na vydání knih, na jejichž pozdější distribuci a výsledném zisku se dále 



nepodílí. To by mohlo být vnímáno jako nehospodárné nakládání s přidělenými 

veřejnými prostředky. Ediční komise souhlasila s tím, že bude třeba znovu zvážit 

všechny podmínky, za nichž jsou nakladatelské smlouvy uzavírány, a pozměnit znění 

v budoucnu uzavíraných smluv tak, aby se UJEP na distribuci podílela alespoň 

částečně. 

• Dr. Nitsche položil dotaz, jakým způsobem dochází k výpočtu cen publikací FF UJEP 

a vyjádřil politování nad jejich vysokou cenou. Mgr. Kočová mu odpověděla, že při 

výpočtu cen publikací se vychází ze Směrnice FF UJEP v Ústí nad Labem, č. 12/2008 

(viz příloha č. 2 tohoto zápisu). Ediční komise se shodla, že by bylo vhodné učinit 

revizi této směrnice a navrhnout její změnu tak, aby výsledné prodejní ceny byly 

příznivější. 

• Doc. Hrubá opět vyjádřila nespokojenost s výsledky digitálního tisku publikací a 

sdělila, že v této věci již konzultovala s vedoucím OVZ Ing. Klicnarem. Dle jeho slov 

nemusí být požadavek ofsetového tisku nutně považován za diskriminační hledisko. 

Musí však být důkladně zdůvodněno, proč je v případě dané publikace nutné na tomto 

požadavku trvat (množství fotografií, důležitost barvené stálosti apod.). Doc. Hrubá 

uvedla, že se bude touto záležitostí dále zabývat, aby ve spolupráci s Oddělením pro 

vědu FF a OVZ mohla být letošní zadání parametrů pro veřejné zakázky na tisk 

publikací zformulována tak, aby co nejlépe zaručovala výslednou kvalitu práce 

vítězného uchazeče. 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Ivana Kočová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 1: 

Návrh edičního plánu pro rok 2014: 

STUDIA GERMANICA – SERIES MONOGRAPHICA 
Název: EPITHALAMIUM BOHEMICUM. Loutna česká Adama Michny z Otradovic a 

Epithalamium Marianum Johanna Khuena v česko-německém kontextu 
Autor: dr. Jan Kvapil 
Počet stran:  Cca 100 
Přiděleno: -- 
Zdroj: GAČR 
Vydavatel: FF UJEP 
Stav: Rukopis odevzdán 

 

STUDIA GERMANICA 
Název: Aussiger Beiträge 8 (2014) 
Editor: doc. Renata Cornejo 
Počet stran:  cca 400 NS 
Přiděleno: 100.000,- Kč (vč. 25.000,- Kč na úpravu webu) 
Zdroj: Prostředky na institucionální výzkum 
Vydavatel: FF UJEP 
Stav: Podána žádost 

STUDIA HISTORICA 
Název: „Vynikající hospodářský a národní počin.“ Průmyslové a všeobecné výstavy 

v Čechách 1891 - 1914 
Autor: dr. Tomáš Okurka 
Počet stran:  Cca 350 NS 
Přiděleno: 100.000,- Kč 
Zdroj: Prostředky na institucionální výzkum 
Vydavatel: FF UJEP 
Stav: Podána žádost 
Název: Člověk a pískovec. Tři studie o interakci přírodního a kulturního světa v prostředí 

venkovských staveb 
Autor: Dr. Kamil Podroužek 
Počet stran:  cca 250 NS 
Přiděleno: 100.000,- Kč 
Zdroj: Prostředky na institucionální výzkum 
Vydavatel: FF UJEP 
Stav: Podána žádost 
Název: Stát se měšťanem. Sociální mobilita a migrace do pražských královských měst v ½ 

17. století 
Autor: Dr. Vilém Zábranský 
Počet stran:  Cca 340 NS 
Přiděleno: 100.000,- Kč 
Zdroj: Prostředky na institucionální výzkum 
Vydavatel: FF UJEP 
Stav: Podána žádost 



STUDIA HISTORICA DIDACTICA 
 
Název: Možnosti reflexe osudů židovských dětí v Terezíně. Každý měl svůj holocaust 
Editor: Mgr. Josef Märc 
Počet stran:  Cca 300 NS 
Přiděleno: 100.000,- Kč 
Zdroj: Prostředky na institucionální výzkum 
Vydavatel: FF UJEP 
Stav: Podána žádost 

STUDIA PHILOSOPHICA 
 
Název: Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti 
Autor: dr. Martin Šimsa 
Počet stran:  Cca 200 NS 
Přiděleno: 80.000,- Kč 
Zdroj: Prostředky na institucionální výzkum 
Vydavatel: FF UJEP 
Stav: Podána žádost 
Název: Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami: Nábožensko-filosofické 

konfrontace II. 
Autor: doc. Jiří Hoblík 
Počet stran:  819 (normostran) 
Přiděleno:  
Zdroj: Prostředky na institucionální výzkum 
Vydavatel: FF UJEP 
Stav: Rukopis po redakční úpravě. Autor si měl v letošním roce zažádat o novou podporu. 
Název: Lidská práva v dějinné perspektivě 
Editoři: doc. Aleš Havlíček, Bc. Pavel Pospíšil 
Počet stran:  cca 180 
Přiděleno:  
Zdroj: SGS 
Vydavatel: FF UJEP 
Stav: Výroba placena, rukopis dosud nedodán 

STUDIA POLITOLOGICA 
 
Název: Carl Schmidt v kontextu evropského politického a právního myšlení 
Autor: Doc. Aleš Havlíček 
Počet stran:  Cca 180 NS 
Přiděleno: 55.000,- Kč 
Zdroj: Prostředky na institucionální výzkum 
Vydavatel: FF UJEP 
Stav: Podána žádost 
Název: Stát a občanská společnost 
Autor: doc. Aleš Havlíček 
Počet stran:  Cca 350 TS 
Přiděleno::  
Zdroj: OPVK Communitas pro Praxis 
Vydavatel: FF UJEP 
Stav: Finalizace rukopisu, soutěžení tisku (projekt v létě končí) 



Název: Filosofické kořeny politiky a politické vědy 
Autor: doc. Rudolf Kučera 
Počet stran:  220 NS 
Přiděleno: 80.000,- Kč 
Zdroj: Prostředky na institucionální výzkum 
Vydavatel: FF UJEP 
Stav: Odevzdán rukopis (ale žádost k dispozici nemám) 

ČASOPISY 
Název: Monumentorum Custos 2013 
Redaktor: Mgr. Antonín Kadlec 
Počet stran:  Cca 200 NS 
Přiděleno: 95.000,- Kč 
Zdroj: Prostředky na institucionální výzkum 
Vydavatel: FF UJEP 
Stav: Podána žádost 
Název: Ústecký sborník historický 2014 
Redaktor: dr. Tomáš Okurka 
Počet stran:  Cca 200 NS 
Přiděleno: 95.000,- Kč 
Zdroj: Prostředky na institucionální výzkum 
Vydavatel: Muzeum města Ústí nad Labem 
Stav: Podána žádost 

MIMO ŘADY FF UJEP 
Název: Slovensko 
Autor: dr. Pavel Hynčica 
Počet stran:  160 NS 
Přiděleno: 39.000,- Kč 
Zdroj: Prostředky na institucionální výzkum 
Vydavatel: LIBRI 
Stav: Podána žádost 
Název: Spolková republika Německo 
Autor: dr. Lukáš Novotný 
Počet stran:  184 
Přiděleno: 40.035,- Kč 
Zdroj: Prostředky na institucionální výzkum 
Vydavatel: LIBRI 
Stav: Smlouva uzavřena. Vyšlo.  
Název: Evropská politika Německa 
Autor: dr. Lukáš Novotný 
Přiděleno: 73.850,- Kč 
Zdroj: Prostředky na institucionální výzkum 
Vydavatel: ACADEMIA 
Stav: Podána žádost. 
Název: Volební geografie Libereckého kraje 
Autor: dr. Pavel Maškarinec 
Přiděleno: 72.000,- Kč 
Zdroj: Prostředky na institucionální výzkum 
Vydavatel: CDK (Centrum pro studium demokracie, Brno) 
Stav: Podána žádost (disertace upravována do tisku) 



Název: Region na hranici 
Editoři: doc. Velímský, doc. Kaiserová 
Přiděleno:  
Zdroj: NAKI 
Vydavatel: FF UJEP 
Stav: Soutěží se tisk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2: 

Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
 
 

Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 12/2008 
  

 
 
 
 
 

Postup stanovení prodejní ceny skript a ostatních tiskovin FF 
 
 
Tato směrnice stanovuje metodický postup při výpočtu konečné prodejní ceny skript nebo 
podobných tiskovin vydávaných na FF. 
 

1. Kalkula ční vzorec: 
a) suma nákladů na výrobu skript / (počet vydaných výtisků – počet povinných výtisků) 

= výrobní náklady na jeden prodávaný výtisk 
 
b) výrobní náklady na jeden prodávaný výtisk + suma vyplacených autorských honorářů 

/ 500*) = základní cena jednoho výtisku bez DPH 
 
*) číslo 500 vystihuje průměrný počet výtisků skript ve všech edicích a reedicích, aby došlo 
k pokrytí nákladů na autorské honoráře postupně v případě opakovaného vydání  

 
c) Základní cena jednoho výtisku bez DPH + 20,- Kč** = hrubá cena jednoho výtisku 

bez DPH 
**) p řirážka na pokrytí režijních nákladů FF 
 
d) hrubá cena jednoho výtisku bez DPH x 1,09*** = konečná prodejní cena jednoho 

výtisku s DPH.  
***) koeficient vychází ze zákonem dané sazby DPH 
 
2. Kontrolou těchto pravidel pověřuji referentku pro edici paní Olgu Běhavou. 
 
3. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 01. 04. 2008, neruší ani nenahrazuje žádný jiný 

interní předpis FF. 
 
 
 

PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 
       děkanka FF UJEP  

 
 
V Ústí nad Labem dne 1. 4. 2008 
 
Zpracovala:  
Ing. Terezie Tahalová 


