
Zápis z celouniverzitní ediční komise, konané 10. května 2012 
 
Přítomni: 
zástupci edičních komisí fakult, prorektor-editor prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. 
ředitel Nakladatelství Karolinum Mgr. Petr Valo a pracovníci Nakladatelství 
 
Program: 
1. – úvodní slovo  
2. - kontrola usnesení minulé ediční komise 
3. - zpráva o hospodaření Nakladatelství Karolinum za rok 2011 
4. - zpráva o plnění edičního plánu NK v roce 2011 
5. - diskuze 
6. - návrh a schválení edičního plánu na rok 2012 
7. - závěr 

 
1) Jednání celouniverzitní ediční komise řídil prof. Jakubec. V úvodu seznámil přítomné 
s programem, poděkoval za podklady pro výroční zprávu UK a informoval o titulech 
oceněných Cenou rektora UK.  
 
2) Zápis z ediční komise 2011 schválen bez připomínek. 
 
3) Zprávu o hospodaření a činnosti Nakladatelství Karolinum v roce 2011 přednesl Mgr. 
Valo. Nakladatelství Karolinum (NK) v roce 2011 hospodařilo s vyrovnaným rozpočtem 
s mírným přebytkem ve výši 616 tisíc. Celkové náklady nakladatelství byly ve výši 52,2 mil., 
příjmy ve výši 52,8 mil. Z toho 29,4 mil. provozní dotace, 23,4 příjmy z prodejní a výrobní 
činnosti včetně doplňkové. Více viz příloha.  
Nakladatelství realizovalo 55 učebních textů, 100 monografií, 52 periodických publikací a 19 
merkantilních publikací, celkem 226 titulů. Hospodaření časopisů bylo v rámci univerzitního 
celku vyrovnané, výměnou, prodejem a získáním sponzorských příspěvků se univerzitě 
vrátily prostředky vložené do tohoto segmentu prostřednictvím NK.  
NK systematicky publikuje a podílí se na vzniku syntetických monografií, které jsou jako 
základní příručky oborů vydávány v pevné vazbě. Není-li možno vyprodukovat původní text, 
lze uvažovat o vydání překladu, vybaveného českým doslovem a lektorované z hlediska české 
terminologie. Důležitá je dostupnost učebnic pro studující. 
V loňském roce byla v tiskárně realizována investice do nového produkčního stroje, což 
kromě kvalitnějšího digitálního tisku významně rozšíří operativní možnosti malonákladových 
publikací. Internetová prezentace nakladatelství se od 1. 9. 2011 nově rozdělila na informační 
stránky nakladatelství, jednotlivých titulů a časopisů a na obchodní část zajišťovanou 
reprezentačním knihkupectvím v Celetné, jehož hlavními službami akademické veřejnosti 
jsou široká nabídka vybírané odborné literatury, expedice do druhého dne, platba kartou a 
prodej do zahraničí.  
Mgr. Valo pozval přítomné na prezentaci lékařských titulů a na stánek NK na veletrhu Svět 
knihy, 17.–20. 5. Praha–Holešovice. 
Zpráva byla vzata na vědomí bez připomínek. 
 
4) Ediční plán 2011 byl naplněn, potěšitelné je zlepšení periodicity časopisů. Z profilových 
publikací Mgr. Valo uvedl příklady: Štemberková, M.: Univerzita Karlova. Historický 
přehled (reprezentativní kniha, Cena rektora za propagaci UK); Ouředníček, M. a kol.: Atlas 
sociálně prostorové diferenciace ČR (dvojjazyčná publikace specializovaně polygraficky 
řešená, regionální vědecká práce pro komunikaci s mezinárodní vědeckou obcí o společenské 



transformaci); Blažek, D. – Uhlíř, J.: Teorie regionálního rozvoje (2. aktulizované vyd., 
základní příručka strukturující obor); Chromá, M.: New Introduction to Legal English (6. 
vyd., nová grafická úprava, dlouhodobá koordinace nových potřeb výuky a životního cyklu 
jednotlivých vydání); Kalivoda, J.: Verba docent, exempla trahunt (nová základní učebnice 
latiny, již dotisk). Připravují se výpravné knihy Lomová, O.: Kniha vrchních písařů; Wittlich, 
P.: České secesní malířství; 
 
5) Legislativní změny u dohod o provedení práce – přechod na smlouvy o dílo u recenzí. 
 
6) Crossref smlouva je připravena k podpisu. NK rozeslalo stručný materiál k problematice 
poskytování jednoznačného identifikátoru elektronického textu DOI spolu s překladem 
pravidel jeho poskytování. K DOI praxi odborných periodik bude zaslán dotazník, ve kterém 
budou předsedové redakčních rad periodik požádáni o vyjádření ke službám identifikačním, 
distribučním a citačním. 
Pokračuje distribuce prostřednictvím University of Chicago Press. Tato globální distribuce ve 
spojení s distribucí odborných periodik vydávaných NK prostřednictvím EBSCO přináší 
opakované a množící se žádosti o udělení souhlasu s přetištěním článku, statě z monografie 
atd. což vnímáme velmi pozitivně jako potvrzení zvyšování citovanosti publikací UK. Citace 
časopisů jsou také podporovány poskytováním dat databázím Web of Science, Erih a dalším. 
NK jedná o detailech další spolupráce s Thomson Reuters a jejich novou službou Book 
Citation Index spuštěnou v říjnu 2011.  
 
7) Ediční plán na rok 2012 byl sestaven na základě dodaných materiálů z fakult. Usnesení 
Ediční komise: Ediční komise Univerzity Karlovy jednomyslným hlasováním schválila Ediční 
plán pro rok 2012 (v aktualizovaném znění). 
 
8) Diskuze.  
 
 
 
 
 

 
           prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. 
       prorektor Univerzity Karlovy v Praze 
           pro akademické kvalifikace 

 
 
 
 
 
 
 
Zapsal : Mgr. Martin Janeček 
V Praze 15. května 2012 
 
 


