
Zápis celouniverzitní ediční komise, konané dne 11. dubna 2005 

 
Přítomni: 
 
zástupci edičních komisí fakult, 

prorektor-editor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. 

ředitel Nakladatelství Karolinum PhDr. Jaroslav Jirsa 

a pracovníci Nakladatelství 

 
Program: 

1.    kontrola usnesení minulé ediční komise 

2.   zpráva o hospodaření Nakladatelství Karolinum za rok 2004 

3.   zpráva o plnění edičního plánu NK v roce 2004 

4.   zpráva v modernizaci tiskárny NK 

5.   diskuse 

6.   návrh a schválení usnesení a edičního plánu na rok 2005 

7.   závěr 

 
1.  Jednání celouniverzitní ediční komise řídil prof. Pavel Klener. V úvodu seznámil přítomné 
s programem, poté zkontroloval zápis z minulého zasedání, které se konalo 26. dubna 2004. 
Zápis byl schválen bez připomínek. 

Zprávu ze zasedání Ediční rady rektora nemohl prof. Klener přednést, neboť se rada 
z organizačních důvodů nesešla. 

2.   Zpráva o hospodaření Nakladatelství Karolinum v roce 2004 

V roce 2004 probíhala další stabilizace produkce NK jak po stránce kvantitativní tak 
zvláště po stránce kvalitativní. Univerzita Karlova prostřednictvím svého nakladatelství 
směřuje od vydávání základních učebních textů k vydávání malých monografií, využívaných 
při výuce, čemuž odpovídá grafická podoba těchto textů. V této souvislosti prof. Klener opět 
zdůraznil nutnost dodržování oponentského řízení, kdy v případě opodstatněných pochybností 
tohoto řízení je možno přistoupit k zadání dalšího posudku, a následně i odmítnout 
publikování textu. 

Při zpracovávání rukopisů v NK se technické potíže spojené s elektronickou podobou 
textů neobjevují, horší je situace u obrazových příloh. NK proto hledalo volně dostupný 
grafický program, který by odpovídal kvalitativním potřebám pro tisk. 

Příprava licenčních smluv je v konečné fázi. 



NK je ve svých prodejních aktivitách limitováno prodejní plochou Knihkupectví NK. 
V loňském roce mělo knihkupectví obrat 20 mil. korun z toho více než 4 mil. za publikace 
NK. V roce 2005 se předpokládá nárůst objemu prodeje titulů NK až na 5 mil. 

V oblasti dodávání rukopisů prof. Klener konstatoval určité zlepšení a připomněl 
potřebu dodržování termínů. Nahromadění odevzdaných titulů do jednoho časového období 
činí organizačně provozní problémy při jejich zpracovávání. 

V roce 2004 došlo k mírnému snížení skladových zásob. Stalo se tak díky zlepšenému 
prodeji a také pečlivým zvažováním výše nákladu jednotlivých publikací. Prof. Klener 
zdůraznil, že snížení nákladu oproti nákladu plánovaného fakultou je vedenou touto snahou a 
ujistil přítomné, že v případě vyprodání publikace dochází k dotiskování nákladu. 

V roce 2004 NK nevydalo velkou výpravnou obrazovou publikaci, byla však vydána 
malá obrazová monografie Chvála tvaru, která získala Cenu rektora v oblasti propagace UK. 

Prof. Klener předal slovo Dr. Jirsovi. 

Dr. Jirsa přítomné informoval o počtech publikací vydaných NK v roce 2004. NK 
vydalo celkem 275 publikací, z toho 128 učebních textů, 58 vědeckých publikací a 47 
časopiseckých titulů. 

Publikace NK také získaly ocenění, publikace Petr Piťha Paměť a naděje získala Cenu 
města Havlíčkův Brod, publikace Karla Durmana Popely ještě žhavé v anketě časopisu Dějiny 
a současnost se umístila o jeden hlas na druhém místě. 

V prvním čtvrtletí letošního roku NK zrealizovalo již 77 titulů.  

Díky modernizaci tiskárny vyrobilo NK 98 % učebních textů ve svými silami, celkem 
pak 75 % své produkce.  

Díky profilování textů do monografických řad, věnování se jejich grafické a redakční 
úpravě je možno očekávat také rychlý prodej valné části nákladu, což se potvrzuje, jen 
namátkou uvedl Dr. Jirsa tituly prof. Sgala, prof. Krause a Dr. Reifové. 

Produkce NK ustupuje od skriptové podoby učeních textů k podobě a náplni 
monografické. UK se tak stává univerzitou, kde výuka probíhá na základě vědeckých 
monografií.  

Pro NK jsou klíčové rukopisy a prostor. Bohužel se stále nedaří prosadit odpovídající 
ohodnocení vydaných textů v rámci kurikula. 

Licenční smlouvy se nacházejí v poslední fázi přípravy. Probíhají další diskuse a 
zapracování licenčních smluv do řádu UK. 

Závěrem Dr. Jirsa přítomné pozval na pražský knižní veletrh, který se koná ve dnech 
5.–8. května v Průmyslovém paláci na Výstavišti Praha. 

Různé: 

Prof. Klener přítomné informoval o opakující se duplicitě učebních textů. Texty se vydávají, i 
duplicitní, avšak je třeba k jejich zařazování do edičních plánů přistupovat odpovědně. UK 
však ve svém nakladatelství nevydává antologie z důvodu dostupnosti původních publikací. 



Prof. Klener přítomné opětovně seznámil s problémem získávání impakt faktoru pro 
jednotlivé časopisy. O zařazení mezi impaktované časopisy nerozhoduje UK, ani její Vědecká 
rada. Podmínky tohoto zařazení zpracovala Mgr. Paráková a byly přikládány k zápisu 
z loňské ediční komise. 

Prof. Klener přítomné seznámil s výsledky Ceny rektora za vydané publikace v roce 
2004. V kategorii učební text nebyla cena udělena. V kategorii vědecké publikace byla cena 
udělena: v oborech lékařsko farmaceutických publikaci Svobodný, Petr – Hlaváčková, 
Ludmila Dějiny lékařství v českých zemích; v oborech společenskovědních publikaci 
Soukup, Václav Dějiny antropologie; v oborech přírodovědných a matematicko-fyzikálních 
článku vyšlém v časopisu Nature s Impakt faktorem 30,979 Hrdý, Ivan – Hirt, Robert P. – 
Doležal, Pavel – Bardoňová, Lucie – Foster, Petr G. – Tachezy, Jan – Embley T. Martin – 
Trichomonas hydrogenosomes contain the NADH dehydrogenase module of 
mitochondrial complex I.; v oblasti propagace UK a jejich součástí cenu získala publikace 
Horyna, Mojmír Chvála tvaru a mimořádná cena rektora publikace Jan Jessenius Průběh 
pitvy. 

Diskuse: 

Prof. Čepek vznesl dotaz týkající se oponentského řízení, Kdy se přistupuje ke zadání další 
recenze a kdo o tom rozhoduje.  

Prof. Klener informoval, že tak činí prorektor ve spolupráci s NK a připomněl důležitost 
přísného recenzenta pro každého autora. 

Dr. Jirsa doplnil, že se k zadání další recenze přistupuje ve výjimečných situaciích (oba 
recenzenti jsou ze stejného pracoviště). 

Dr. Opletalová připomněla, že neudělení Ceny rektora v kategorii učebních textů je 
demotivující, že se jí budou těžce shánět návrhy pro příští rok. 

Prof. Klener tuto připomínku bude tlumočit kolegiu rektora. 

Prof. Dohalská vyslovila poděkování NK za Akademický senát. 

4. Schválení edičního plánu 2005, po dílčích aktuálních úpravách edičního plánu přítomní 
tento schválili. 

Usnesení celouniverzitní ediční komise: 

1. Ediční komise Univerzity Karlovy schválila Ediční plán pro rok 2005. 

2. Ediční komise doporučuje rozšíření knihkupectví Nakladatelství Karolinum o další prostory 
za účelem rozšíření služeb akademické obci. 

3. Ediční komise vzala na vědomí konečnou fázi přechodu autorských smluv na smlouvy 
licenční. 

Zapsal : Mgr. Petr Valo 

V Praze 11. dubna 2005 

prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. 
prorektor Univerzity Karlovy v Praze 
pro vědu a výzkum 


