
Zápis z celouniverzitní ediční komise, konané 26. března 2008 
 
Přítomni: 
 
zástupci edičních komisí fakult, 
prorektor-editor prof. PhDr. Mojmír Horyna, 
ředitel Nakladatelství Karolinum PhDr. Jaroslav Jirsa, 
a pracovníci Nakladatelství 
 
Program: 
 
1. - kontrola usnesení minulé ediční komise 
2. - zpráva o hospodaření Nakladatelství Karolinum za rok 2007 
3. - zpráva o plnění edičního plánu NK v roce 2007 
4 - zpráva o Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných 

v České republice 
6. - diskuse 
7. - návrh a schválení edičního plánu na rok 2008 
8. - závěr 

 
Jednání celouniverzitní ediční komise řídil prof. Horyna. V úvodu seznámil přítomné 
s programem, poté zkontroloval zápis z minulého zasedání, které se konalo 3. května 2007. 
Zápis a usnesení byly schváleny bez připomínek. 
 
 
Zpráva o hospodaření Nakladatelství Karolinum v roce 2007 
Zprávu přednesl Dr. Jirsa. Nakladatelství Karolinum (NK) v roce 2007 hospodařilo 
s vyrovnaným rozpočtem, s mírným přebytkem ve výši 116 tisíc Kč. Nakladatelství 
realizovalo 52 periodických publikací, 11 učebních textů, 86 monografií a 22 merkantilních 
publikací s celkovými náklady ve výši 68,5 milionu Kč.  
 Nakladatelství se po mnohaletém úsilí podařilo navázat spolupráci s mezinárodní 
akademickou distribuční sítí v Chicagu. Distribuční centrum University of Chicago již 
obdrželo vybrané publikace Nakladatelství Karolinum a dle prvních zpráv mají knihy dobrý 
ohlas. Tento krok chápe nakladatelství jako potvrzení dobré úrovně práce NK. Dle 
dostupných informací je NK jediným nakladatelem v ČR, který takto zajišťuje šíření výsledků 
české vědy a kultury. 
 V loňském roce NK navázalo spolupráci s internetovými databázemi, které hodlají 
monitorovat české odborné periodické publikace. Vybrané publikace čeká delší doba 
hodnocení, případné zařazení do samotné databáze bude následovat. Samotný proces 
sledování periodika tyto databáze plánují v delším časovém horizontu. 
 Nakladatelství dále rozvíjí internetové informačně obchodní stránky. V roce 2007 NK 
zprovoznilo informačně plnohodnotnou anglickou podobu stránek. Dále došlo po mnoha 
složitých jednáních ke spuštění plateb kartou on-line. Výsledky jsou následující: meziroční 
nárůst prodeje publikací na internetu se v roce 2007 ztrojnásobil, v prvním kvartálu 2008 již 
nárůst není tak markantní, avšak podstatným způsobem stoupá přímý prodej do zahraničí. 
 V letošním roce NK připravuje spuštění dalšího modulu informačně obchodních 
stránek, a to prezentace jednotlivých periodických publikací. Budou prezentována jednotlivá 
čísla spolu s jejich obsahy. 

Návrh obdarovat zahraniční univerzitní pracoviště Dějinami univerzity v angličtině 
publikací byl projednán vedením univerzity. Univerzita chápe tuto publikaci jako dar 



s nejvyšším významem, který je předáván pouze výjimečným osobnostem. Bylo rozhodnuto, 
že jednotlivá pracoviště UK si mohou komplet zakoupit s dvoutřetinovou slevou za cenu 
2000,- Kč. 
 Nakladatelství Karolinum vydalo v roce 2007 dvě publikace, které svým významem 
přesahují standardní monografické tituly. Jedná se v prvé řadě o titul Jiřího Šerých Michael 
Rentz fecit, jehož součástí je komplexně přeložený text do němčiny, spolu s obrazovými 
materiály na CD nosiči. Kniha tak slouží světové odborné obci a zároveň je dobře využitelná 
pro edukaci. Dále se jedná o publikace mezinárodního kolektivu autorů Archeologický atlas 
pravěké Evropy. Tato publikace, na které NK spolu s Ústavem pro pravěk a ranou dobou 
dějinnou pracovalo 12 let, je vybavena také nosičem DVD obsahujícím celý text a kompletní 
mapové podklady. 
 Závěrem je možno opět říci, že nakladatelství je stabilizovaným standardním 
nakladatelským domem.  
 
Diskuse: 
Prof. Hlaváček se dotázal na poměrné zastoupení oborů těch titulů, které jsou v distribučním 
centru v Chicagu. Dále se dotázal na příjmovou stránku hospodaření NK a otázku Anglických 
dějiny UK. 
 
Dr. Jirsa uvedl k otázce příjmové stránky hospodaření NK. Příjmy se skládají z univerzitní 
dotace a prodeje publikací, dále pak z publikačních grantů. 
 V distribučním centru USA je otázka proporcionality v počáteční fázi na straně 
amerických partnerů. Ti preferují vědy společenské a požadují tituly v angličtině. V další fázi 
se bude jednat o oborech lékařských a přírodovědných. 
 
Prof. Horyna zopakoval, že o otázce darování anglických dějin UK jednalo kolegium rektora. 
Vedení univerzity tyto dějiny předává předním představitelům světového společenského a 
kulturního významu, není tedy možné stejný dar poskytnout jednotlivým zahraničním 
pracovištím.  
 
Prof. Pešek uvedl, že nákupem darů například z grantových prostředků by po ukončení grantu 
musel nakoupené knihy vrátit do fakultní knihovny. 
 
Další bod jednání: Seznam periodik 
Prof. Horyna žádá všechny redakce, aby splnily termín odevzdání podkladů do 31. 3. Zároveň 
všechny přítomné informoval o připravované reakci ze strany univerzity, kdy spolu s panem 
prorektorem prof. Gašem připravují návrhy na změnu kritérií. 
Prof. Horyna chápe snahu Rady vlády pro vědu o stanovení limitů, je však potřebné tuto 
aktivitu kultivovat. 
 
Diskuse: 
Prof. Rychtecký vznesl dotaz týkající se ceny periodik AUC. Navrhuje posílit prostředky 
vynakládané na recenzní řízení tím, že se sníží autorské honoráře, či se nebudou vůbec 
vyplácet. 
 
Dr. Jirsa informoval, že periodika AUC jsou realizována pro jednotlivá pracoviště zdarma. 
Fakulty počítají příjmy z prodeje a z mezinárodní výměny periodických publikací. Není 
problém určit orientační cenu z nákladů na jedno číslo, cena se však bude lišit dle charakteru 
vybavenosti periodické publikace. Což se již děje. 



Honoráře za autorská díla zrušit nelze. Honoráře za recenze nemohou být ve výši 
obvyklé u novinových recenzí. U impaktovaných časopisů jsou naopak recenze bez honoráře, 
autor je však uvádí ve svém kurikulu. 

 
Prof. Horyna informoval, že recenze lze výběrově uvádět ve svém kurikulu. 
 
Prof. Hlaváček navrhl setkání u kulatého stolu, kde by se diskutovala kritéria výše uvedeného 
seznamu. Jedná se například o problematiku regionálních oborových časopisů. 
 
Prof. Horyna vyzval přítomné, aby své návrhy posílali elektronickou poštou do konce dubna.  
 
Dr. Justová upozornila na problém recenzí, kdy je velmi obtížné splnit podmínku dvou 
externích recenzentů. 
 
Doc. Svobodný upozornil na závažný problém týkající se retroaktivity podmínek seznamu. 
Kriteria stanovená v roce 2008 mají být podmínkou platnou 4 roky zpět. 
 
Další bod jednání: Ediční plán 
Přítomní se seznámili s návrhem edičního plánu pro rok 2008. Při hlasování bylo 26 
přítomných pro jeho schválení, nikdo proti a jeden přítomný se zdržel hlasování. Ediční plán 
byl schválen. 
 
 
 
 
Návrh Usnesení celouniverzitní ediční komise: 
Ediční komise Univerzity Karlovy schválila Ediční plán pro rok 2008. 
 
 

Zapsal: Mgr. Petr Valo 
V Praze 26. března 2008 
 
 
           prof. PhDr. Mojmír Horyna 
       prorektor Univerzity Karlovy v Praze 
           pro akademické kvalifikace 


