
Zápis z celouniverzitní ediční komise, konané 22. dubna 2010 
 
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. - zpráva o hospodaření Nakladatelství Karolinum za rok 2009 
3. - kontrola usnesení minulé ediční komise 
4. - vývoj časopisů v roce 2009 
5. - diskuze 
6. - návrh a schválení edičního plánu na rok 2010 
7. - závěr 

 
1) Jednání celouniverzitní ediční komise řídil prof. Jakubec. V úvodu seznámil přítomné 
s programem a pronesl krátké exposé o změnách v nakladatelství Karolinum a vyhlášení Cen 
rektora.  
 
2) Zprávu o hospodaření a činnosti Nakladatelství Karolinum v roce 2009 přednesl Mgr. 
Valo. Nakladatelství Karolinum (NK) v roce 2009 hospodařilo, díky úsporným opatřením 
přijatým v souvislosti s hospodářskou krizí, s vyrovnaným rozpočtem. Nakladatelství 
realizovalo 51 periodických publikací, 79 učebních textů, 75 monografií a 42 merkantilních 
publikací. 
Tiskárna modernizovala přípravu tiskových předloh zakoupením nové osvitové jednotky, 
která mj. sníží závislost na externí spolupráci a zrychlí předtiskovou přípravu. Grafické DTP 
studio přešlo kompletně na nový sazečský program; o změnách v elektronické přípravě 
rukopisů bude nakladatelství informovat emailovou rozesílkou a na svých internetových 
stránkách. Nakladatelství pokračuje v rozvoji internetové prezentace publikací i časopisů. 
Reprezentační prodejna v Celetné ulici nabízí v rámci protikrizových opatření 10% slevu 
nejen studentům, ale i zaměstnancům UK. Vybrané publikace jsou od podzimu 2009 nabízeny 
s výraznou slevou (např. soubor 4 sv. Dějin UK).  

Jako příklad diferenciace vydávaných publikací Mgr. Valo uvedl: Moldan, B.: 
Podmaněná planeta (bohatě vybavená, základní učebnice oboru); Urban, Z. – Marková, J.: 
Catalogue of Rust Fungi of the Czech and Slovac Republics (vysoce specializovaná práce pro 
mezinárodní publikum); Trunečka, P. – Adamec, M.: Transplantace jater (dvojjazyčná 
publikace s mezinárodním autorským kolektivem shrnující dostupné znalosti oboru).  
 
3. Prof. Jakubec zkontroloval Zápis z minulého zasedání, které se konalo 25. března 2009. 
Zápis byl přítomnými vzat na vědomí bez připomínek. Ediční plán na rok 2010 je sestaven a 
odpovídá zhruba minulým letům. Zpráva o hospodaření byla schválena bez připomínek.  
 
4. Mgr. Valo poděkoval redakčním radám, které mimořádnou podporou přispívají k efektivitě 
a kvalitě časopisů. Prodej a výměna časopisů přinesla v roce 2009 o něco méně než 
v minulých letech, tiskové náklady jsou stabilní, u některých časopisů byly podpořeny sponzí. 
Důležitá pro další rozvoj časopisů je periodicita. 



 
5. Diskuze: diskutováno bodové hodnocení sborníků, kolektivních monografií a pravidla 
RVV – důležitá je odpovídající úprava textů již v počáteční rukopisné fázi; 
Dr. Šturma vznesl dotaz elektronické verze tištěných časopisů a zastoupení AUC 
v mezinárodních databázích: nakladatelství již vede v tomto směru řadu individuálních 
jednání; 
Dr. Žárský vyslovil požadavek PřF na rozepsání nákladů NK na publikace dle jednotlivých 
fakult. 
Prof. Dohalská upozornila na nárůst produkce v humanitních AUC; 
Dr. Kračmar se ptal na možnost nové grafické úpravy obálky časopisu: změny probíhají i u 
jiných časopisů, stačí připravit požadavky a navštívit nakladatelství; 
Dr. Malečková požádala o včasné zaslání zápisu (zápis je rozesílán vždy po zasedání a znovu 
pro připomenutí těsně před zasedáním v dalším roce). 
 
6. Návrh Usnesení celouniverzitní ediční komise: 
Ediční komise Univerzity Karlovy schválila Ediční plán pro rok 2010 (v aktualizovaném 
znění). 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
Zapsal : Mgr. Martin Janeček 
V Praze 29. dubna 2010 
 

 
 


