
 

 

Zápis z jednání ediční komise FF UJEP, 

ze dne 30. 10. 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) Schválení zápisu z minulého zasedání. 

2) Průběh plnění edičního plánu 2014. 

3) Průběh plnění edičních plánů 2013 a starších. 

4) Různé 

 

 

1)   Ediční komise schválila Zápis z jednání ediční komise ze dne 13. 5. 2014 bez 

připomínek. 

 

2)   Mgr. Ivana Kočová seznámila členy ediční komise s aktuálním stavem plnění edičního 

plánu roku 2014.  

  V rámci řady Studia Germanica – Series Monographica by měla vyjít monografie dr. 

Kvapila „Epithalamium Bohemicum. Loutna česká Adama Michny z Otradovic a Epithalamium 

Marianum Johanna Khuena v česko-německém kontextu.“ Rukopis prošel recenzním řízením, 

přičemž posudek dr. Marie Škarpové knihu k vydání nedoporučil a obsahoval řadu 

připomínek. Dr. Kvapil nyní tyto připomínky zapracovává a během listopadu by měl dodat 

upravený rukopis k novému posouzení.  

 V řadě Studia Germanica je nyní připravováno osmé číslo časopisu Aussiger 

Beiträge, přičemž jsou již shromážděny všechny příspěvky a probíhají redakční práce. 

 Ediční řada Studia Historica se má letos rozrůst o tři nové tituly od autorů dr. Tomáše 

Okruky („Vynikající hospodářský a národní počin. Průmyslové a všeobecné výstavy 

v Čechách 1891 – 1914“), dr. Kamila Podroužka („Člověk a pískovec“) a dr. Viléma 

Zábranského („Stát se měšťanem. Sociální mobilita a migrace do pražských královských měst 

v první polovině 17. století“). Všechny tyto monografie vydá nakladatelství Scriptorium, s nímž 

právě vstupujeme do jednání o kalkulaci ceny výroby a uzavření licenčních nakladatelských 

smluv. 

 V řadě Studia Historica Didactica měla dle edičního plánu vyjít kolektivní monografie 

editora Mgr. Josefa Märce „Možnosti reflexe osudů židovských dětí v Terezíně.“ Editor však již 



v průběhu léta informoval, že tuto kolektivní monografii letos k vydání připravit nestihne. 

Nicméně přislíbil do konce října dodat hotový rukopis kolektivní monografie „Paměť a školní 

dějepis,“ kterou se nepodařilo vydat v minulém roce. Ediční komise s tímto postupem 

souhlasila. 

 Do řady Studia Philosophica letos již přibyla kolektivní monografie editora doc. Aleše 

Havlíčka „Lidská a přirozená práva v dějinách.“ Kromě ní by zde měla vyjít další kolektivní 

monografie, tentokrát pod editorským vedením dr. Martina Šimsy „Kritická reflexe demokracie 

a občanské společnosti.“ Její rukopis již úspěšně prošel recenzním řízením a autoři nyní 

zapracovávají připomínky recenzentů. V téže řadě se očekává vydání monografie doc. Jiřího 

Hoblíka „Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami – II. díl.“ Jelikož však 

autor znovu výrazně zasáhl do podoby rukopisu, který se nyní velmi liší od původní verze, byli 

recenzenti požádáni o nové posouzení aktuální podoby rukopisu. 

 V řadě Studia Politologica již vyšla kolektivní monografie editorů doc. Aleše Havlíčka 

a Lubomíra Krbce „Hodnoty, stát a společnost“ (původní název Stát a občanská společnost). 

Doc. Havlíček začátkem roku rovněž žádal o vydání publikace „Carl Schmidt v kontextu 

evropského politického myšlení,“ nicméně jak sám sdělil, tuto publikaci letos k vydání nestihne 

připravit. V politologické řadě by však letos měla vyjít ještě jedna monografie, a to „Filosofické 

kořeny politiky a politické vědy“ doc. Rudolfa Kučery, jejíž rukopis již úspěšně prošel 

recenzním řízením i redakčními úpravami a nachází se v korektuře. 

 Katedra germanistiky ústy doc. Renaty Cornejo zažádala o dodatečné zařazení jedné 

publikace do edičního plánu. Jedná se o metodickou příručku „Interkulturní germanistika“ 

autorky dr. Jany Hrdličkové. Tato příručka vznikla v rámci projektu INGO a bude zpřístupněna 

na http://moodle.ff.ujep.cz/. Doc. Renata Cornejo žádá, aby tato příručka byla kromě toho 

vydána na 50 ks DVD v rámci řady Fundamenta Scholarium podobně, jako tomu bylo 

v případě studijního materiálu „Sprachgeschichte“ prof. Georga Schuppenera v loňském roce. 

Ediční komise s vydáním této příručky souhlasila. 

 Mimo ediční řady již vyšly publikace dr. Lukáše Novotného „Spolková republika 

Německo“ (v nakladatelství Libri) a dr. Pavla Maškarince „Volební geografie Libereckého 

kraje“ (v Centru pro studium demokracie a kultury). V tisku se nachází publikace „Region na 

hranici“ editorů doc. Tomáše Velímského a doc. Kristiny Kaiserové, která vzniká v rámci 

projektu NAKI Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního regionu 

severozápadních a severních Čech a jejich role pro jeho udržitelnost. Dále se k vydání chystá 

monografie dr. Lukáše Novotného „Evropská politika Německa“. V současné době jednáme 

s nakladatelstvím Academia o uzavření licenční nakladatelské smlouvy. Publikace dr. Pavla 

Hynčici „Slovensko“ (nakladatelství Libri) letos nevyjde, neboť autor dosud nedodal rukopis. 

Pravděpodobně bude žádat o vydání v roce 2015. 

 Pracuje se rovněž na přípravách časopisů. Monumentorum Custos 2013 má již 

shromážděné příspěvky, které prošly recenzním řízením a nyní se nacházejí v jazykové 

korektuře. Doc. Michaela Hrubá informovala, že redakce časopisu vstoupila v jednání 

s nakladatelstvím Albis International a toto nakladatelství tedy pravděpodobně bude časopis 



Monumentorum Custos pro Filozofickou fakultu UJEP vydávat. Ústecký sborník historický, 

respektive jeho redaktor dr. Tomáš Okurka, nyní intenzivně pracuje na vydání dalších čísel 

(respektive dvojčísel) a vyrovnání časového skluzu ve vydávání. Redakční rada časopisu se 

má v blízké době sejít a poté budou k dispozici aktuální informace. 

 

3) Dr. David Tomíček seznámil členy ediční komise se stavem vydávání publikací z edičního 

plánu roku 2013 a starších. Konstatoval, že těchto starších dosud nevydaných publikací 

postupně ubývá a že se je byť se zpožděním, ale přece jen daří vydávat. Z edičního plánu 

roku 2013 dosud vyšlo celkem osm publikací v edičních řadách UJEP (včetně časopisu 

Aussiger Beiträge), dále jeden časopis a čtyři knihy mimo ediční řady Filozofické fakulty.   

 

4) Různé. 

 

 Nakladatelství ArborVitae a nedodržení smlouvy. 

  V souvislosti revizí vydaných a nevydaných knih informovala doc. Michaela Hrubá o 

problémech, které pozastavily vydání knihy „Gotické deskové malířství v severozápadních a 

severních Čechách.“ Tuto publikaci připravili autoři z FF a FUD UJEP, přičemž tyto fakulty 

také financovaly vydání v nakladatelství ArborVitae. Toto nakladatelství však nedodrželo 

podmínky licenční nakladatelské smlouvy, když nedokázalo knihu vydat do jednoho roku od 

předání rukopisu. Nakladatelství nyní prochází jakousi krizí a není šance, že k vydání byť se 

zpožděním dojde. Doc. Michaela Hrubá požádala Mgr. Kočovou, ať se spojí s univerzitními 

právníky a pokusí se zjistit doporučení pro další postup, jak smlouvu vypovědět a požadovat 

zpět vynaložené finanční prostředky. Doc. Michaela Hrubá zároveň sdělila, že autoři rukopisu 

vstoupili v jednání s nakladatelstvím Karolinum, které by knihu konečně vydalo. 

 

 Výroba a tisk publikací. 
 

  Ediční komise se znovu zabývala otázkou samotné výroby, respektive tisku publikací, 

zejména pak tím, jak zajistit kvalitu tisku. Znovu byla vyjádřena nespokojenost s firmou 

PrintActive, výsledky jejíž práce byly tisky s barevnou odchylkou či nedodržené rozměry 

formátu knih. Jak konstatoval dr. Tomíček, jednou z možných a již osvědčených cest, jak 

zajistit kvalitní výrobu knih, je spolupracovat s renomovanými nakladatelstvími. Doc. Michaela 

Hrubá pak upozornila na nově otevřené Středisko digitálního tisku na FUD UJEP, které by 

mělo být schopno vyrábět tisky v odpovídající kvalitě. Ediční komise vyjádřila naději, že by 

služby Střediska digitálního tisku FUD mohly být nejen kvalitní, ale pro jinou součást téže 

univerzity rovněž cenově příznivé a jakožto takové by do budoucna snad nemusely být nutně 

soutěženy ve veřejné zakázce. Dr. David Tomíček slíbil navázat s tímto střediskem kontakt a 

zjistit možnosti a způsoby spolupráce. Mgr. Kočová sdělila, že v tomto roce byly do veřejné 

zakázky na tisky v Dynamickém nákupním systému zařazeny monografie doc. Rudolfa 

Kučery, doc. Jiřího Hoblíka, dr. Martina Šimsy, kolektivní monografie Mgr. Josefa Märce a 

časopis Ausiger Beiträge. Tentokrát se podařilo zajistit, aby tato veřejná zakázka byla 



soutěžena zvlášť a nebyla spojována se zakázkami jinými (často na drobné tiskařské či 

kopírovací služby).  

 

 Errata. 

  Ediční komise se znovu zabývala otázkou errat. V případě, že až po vydání dané 

knihy bude zjištěn závažný nedostatek (např. v podobě chybějícího cizojazyčného resumé, 

jako se to stalo v případě knihy „Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava 

Hejdánka“), je možné nastalou situaci řešit vytištěním errata. Jak je uvedeno v zápise 

z minulého jednání, tento postup byl konzultován s Ing. Vierou Hudečkovou, pracovnicí úřadu 

vlády. K vytištění errata a tím doplnění chybějícího resumé dojde i pro publikaci dr. Víta 

Honyse a dr. Petra Hrubého „Šlechtické sepulkrální památky Lounska.“ 

 

 Velký knižní čtvrtek 

  Členové ediční komise byli seznámeni s výsledky prodejnosti knih v rámci Velkého 

knižního čtvrtka 16. 10. 2014, během nějž byly ve studovnách KGER, KHI a KPF a 

v univerzitním knihkupectví prodávány knihy FF UJEP za mimořádnou cenu 50,- Kč. Během 

této akce se jen ve studovnách prodalo celkem 186 knih. Ediční komise zhodnotila tuto 

prodejní akci jako úspěšnou. Doc. Michaela Hrubá navrhla, že by se při příští takové akci 

mohla uspořádat rovněž autogramiáda autorů. Ostatní členové tento nápad kvitovali. Doc. 

Michaela Hrubá dále nadnesla, že za podobně sníženou cenu by se u příležitosti oslav 25. 

výročí Sametové revoluce mohla prodávat kniha dr. Jaroslava Rokoského „Sametová revoluce 

v Ústí nad Labem“. Ediční komise souhlasila a jako prodejní cenu pro tuto příležitost 

doporučila symbolických 25,- Kč. Mgr. Ivana Kočová slíbila připravit dle těchto instrukcí žádost 

o mimořádné snížení ceny publikace a předložit ji panu děkanovi. 

 

 

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: Autor upravuje rukopis na základě připomínek z nedoporučujícího posudku. 
 

 

STUDIA GERMANICA 
Název: Aussiger Beiträge 8 (2014) 
Editor: doc. Renata Cornejo 
Počet stran:  cca 400 NS 
Přiděleno: 75.000,- Kč 
Zdroj: Prostředky na institucionální výzkum 
Vydavatel: FF UJEP 
Stav: Řeší redakční rada časopisu. Probíhají redakční úpravy příspěvků. 

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: Rukopis v recenzním řízení. (První posudek doporučuje, na druhý čekáme).  Řešíme 

smlouvu o vydání se Scriptoriem. 

 
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. Řešíme smlouvu o vydání se Scriptoriem. 
 
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. Řešíme smlouvu o vydání se Scriptoriem. 



STUDIA HISTORICA DIDACTICA 
Název: Možnosti reflexe osudů židovských dětí v Terezíně. Každý měl svůj holocaust 
Editor: Mgr. Josef Märc 
Počet stran:  Cca 300 NS 
Kalkulace: 100.000,- Kč 
Zdroj: Prostředky na institucionální výzkum 
Vydavatel: FF UJEP 
Stav: Tato publikace letos nevyjde. Pokusíme se však vydat „Paměť a školní dějepis,“ ta 

měla vyjít v loňském roce, ale tehdy se nesešly příspěvky. Mgr. Märc slibuje zaslat 
rukopis do konce října. Publikace zahrnuta do VZ na tisky. 

 

STUDIA PHILOSOPHICA 
Název: Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti  
Autor: dr. Martin Šimsa 
Počet stran:  Cca 200 NS 
Kalkulace: 80.000,- Kč 
Zdroj: Prostředky na institucionální výzkum 
Vydavatel: FF UJEP 
Stav: Rukopis odevzdán, nyní jsou zapracovávány připomínky recenzentů. Je šance vydat 

do konce roku, proto byla publikace zahrnuta do VZ na tisky. 
 
Název: Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami II.                                                                               
Autor: doc. Jiří Hoblík 
Počet stran:  780 NS 
Kalkulace: 133.500,- Kč (v roce 2013 zaplaceno 28.665,- Kč za redakci) 
Zdroj: Prostředky na institucionální výzkum 
Vydavatel: FF UJEP 
Stav: Odevzdaný rukopis po úpravách autora má cca 780 normostran. Dotazujeme se 

recenzentů, zda „platí“ jejich posudky na původní habilitaci nebo zda je chtějí 
vzhledem k nastalým změnám doplnit. Obávám se, že rukopis bude muset znovu 
projít i redakční úpravou (redakce placená vloni, ale od té doby došlo k výrazným 
úpravám). Publikace byla zahrnuta do VZ na tisky. 

 
Název: Lidská práva v dějinné perspektivě 
Editoři: doc. Aleš Havlíček 
Počet stran:  cca 180 
Přiděleno:  
Zdroj: SGS 
Vydavatel: FF UJEP 
Stav: Vyšlo pod změněným názvem Lidská a přirozená práva v dějinách. 
 

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 (zbyde) 
Zdroj: Prostředky na institucionální výzkum 
Vydavatel: FF UJEP 
Stav: Podána žádost. Letos nevyjde. 



 
Název: Stát a občanská společnost 
Autor: doc. Aleš Havlíček 
Počet stran:  Cca 350 TS 
Kalkulace: 55.000,- Kč 
Zdroj: OPVK Communitas pro Praxis 
Vydavatel: FF UJEP 
Stav: Vyšlo s pozměněným názvem: Hodnoty, stát a společnost. 
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: Rukopis v korektuře. Pravděpodobně se podaří vydat do konce roku. Publikace byla 

zahrnuta do VZ na tisky. 
  

ČASOPISY 
Název: Monumentorum Custos 2013 
Redaktor: Mgr. Antonín Kadlec 
Počet stran:  Cca 200 NS 
Kalkulace: 60.000,- Kč 
Zdroj: Prostředky na institucionální výzkum 
Vydavatel: FF UJEP 
Stav: Řeší redaktor (Antonín Kadlec), nyní probíhá jazyková korektura. Zatím otázkou, jak 

vyřešit tisky. Pravděpodobně navážeme spolupráci s nakladatelstvím Albis 
Internacional. 

Název: Ústecký sborník historický 2014 
Redaktor: dr. Tomáš Okurka 
Počet stran:  Cca 200 NS 
Kalkulace: 120.000,- Kč 
Zdroj: Prostředky na institucionální výzkum 
Vydavatel: Muzeum města Ústí nad Labem 
Stav: Řeší redaktor (Tomáš Okurka) 
  
  

 
 
 

FUNDAMENTA SCHOLARIUM 
Název: Metodická příručka ke kurzu Interkulturní germanistika 
Editor: dr. Jana Hrdličková 
Počet stran:  30 
Kalkulace: 2.000,- Kč (z fondu ediční činnosti se uhradí pouze vznik posudků, samotnou fyzickou 

výrobu zajistí OMP a pí. Kubištová, jejíž služby „mám předplaceny“ z NAKI) 
Zdroj: Prostředky na institucionální výzkum (Přípravy již uhrazeny z projektu INGO) 
Vydavatel: FF UJEP 
Stav: V sazbě 



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. V letošním roce nevyjde. Autor bude pravděpodobně podávat žádost 

o příspěvek v příštím roce. 

 
Název: Spolková republika Německo 
Autor: dr. Lukáš Novotný 
Počet stran:  184 
Kalkulace: 40.000,- Kč 
Zdroj: Prostředky na institucionální výzkum 
Vydavatel: LIBRI 
Stav: Smlouva uzavřena. Vyšlo.  
 
Název: Evropská politika Německa 
Autor: dr. Lukáš Novotný 
Kalkulace: 73.850,- Kč 
Zdroj: Prostředky na institucionální výzkum 
Vydavatel: ACADEMIA 
Stav: Jednání o uzavření smlouvy s nakladatelstvím Academia. 
 
Název: Volební geografie Libereckého kraje 
Autor: dr. Pavel Maškarinec 
Kalkulace: 72.000,- Kč 
Zdroj: Prostředky na institucionální výzkum 
Vydavatel: CDK (Centrum pro studium demokracie, Brno) 
Stav: Vyšlo.  
Název: Region na hranici 
Editoři: doc. Velímský, doc. Kaiserová 
Kalkulace:  
Zdroj: NAKI 
Vydavatel: FF UJEP 
Stav: V tisku. 
 
 





Příloha č. 2: Přehled prodaných publikací v rámci Velkého knižního čtvrtku 


