
Zápis z celouniverzitní ediční komise, konané 20. dubna 2006 
 
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 2005 
3. - zpráva o plnění edičního plánu NK v roce 2005 
4. - zpráva o částečné změně dislokace NK 
5. - publikační činnost UK dle Edičního řádu UK 
6. - diskuse 
7. - návrh a schválení usnesení a edičního plánu na rok 2006 
8. - závěr 

 
Jednání celouniverzitní ediční komise řídil prof. Horyna. V úvodu seznámil přítomné 
s programem, poté zkontroloval zápis z minulého zasedání, které se konalo 11. dubna 2005. 
Zápis a usnesení byly schváleny bez připomínek. 
Prof. Horyna přítomné informoval o návrzích na Cenu rektora. Fakulty a součásti UK navrhly 
celkem 27 titulů vydaných v roce 2005, rozhodnutí o udělení cen proběhne v měsíci květnu. 
 
Zpráva o hospodaření Nakladatelství Karolinum v roce 2005 
Přítomní byli seznámeni s hospodařením Nakladatelství Karolinum prostřednictvím 
přiložených výsledků. PhDr. Jirsa zdůraznil dvojí tendenci v práci nakladatelství spočívající 
jednak ve stabilizaci nakladatelství, zejména v komplexním využití vlastních technologických 
prostředků. Polygrafická realizace učebních textů v tiskárně nakladatelství je až na výjimky 
obligatorní, a to i při zpracování malých monografií. Novinkou pro rok 2005 je využití 
vlastních technologií v produkci monografií a zejména časopisů AUC. Díky tomu se náklady 
na tisk AUC oproti roku 2003 snížily o 40 %, což svým dílem přispělo ke zvýšení efektivity 
AUC. Druhou tendencí je příprava na inovace směrující k větší otevřenosti k potřebám 
čtenářů, autorů a v neposlední řadě k novým způsobům financování vědecké činnosti. 
Nakladatelství Karolinum vytváří internetový informační systém, který bude obsahovat 
všechna pravidla týkající se ediční činnosti na UK, dále informace pro potenciální autory 
nakladatelství Karolinum, internetové knihkupectví spojené s podstatně rozšířenou informací 
o titulech nakladatelství s možností reakce čtenářů, ať už jde o obsah či způsob prezentace 
publikací. Výhledově má tento systém fungovat i jako báze, z níž bude nakladatelství čerpat 
při předpokládaném elektronickém publikování některých textů, při tisku z dat a využití 
dalších technologií. První část systému by mohla začít fungovat od nového školního roku. 
Nakladatelství Karolinum přistoupilo k vydávání „hybridních“ publikací, kde je textová část 
tištěna a obrazové přílohy jsou na přikládaném CD. 

 
PhDr. Jirsa dále informoval o rozdělení pracovišť nakladatelství. Redakce Nakladatelství 
Karolinum se rozdělila na dvě pracoviště, a to tak, že jedna část redakce zůstává na Ovocném 
trhu, zatímco druhá přesídlila do budovy HTF UK, Pacovská 350. Nakladatelství Karolinum 
zůstává celistvým útvarem. 



 
Dalším tématem byla častá kritika Nakladatelství Karolinum za dlouhé doby výroby 
publikací. PhDr. Jirsa kritiku přijímá jako v mnohých případech oprávněnou. Zdržení výroby 
se dotýká všech pracovníků nakladatelství a věnuje se maximální pozornost tomu, aby k ní 
nedocházelo. V nakladatelství v současné době chybí pět lidí na pozicích přípravy, výroby a 
koordinace jednotlivých fází výroby. Druhým problémem podílejícím se na prodlužování 
doby výroby publikací je stále příprava rukopisů. Je nutné opakovaně připomínat dodržování 
doporučení o úpravě rukopisů. Nakladatelství se pokusí spojit se všemi autory, kteří jsou 
uvedeni v navrhovaném edičním plánu tak, aby tyto pokyny jim byly k dispozici. 
 
Plnění úkolů stanovených Nakladatelství touto ediční komisí: 
Nakladatelství Karolinum po více než roční koordinaci s ústavem autorského práva již pracuje 
s licenčními smlouvami. PhDr. Jirsa vyslovil díky prof. Křížovi a prof. Bělinovi, ústavu 
autorského práva Prf UK za soustavnou pomoc.  
Rozšíření prodejny a její rekonstrukce nebyla realizována, jedním z důvodů byla kontinuální 
tvorba nových předpisů k získávání prostředků, která byla rychlejší než schopnost 
nakladatelství jim vyhovět. 
Nakladatelství se podařilo získat dvě nové redaktorky do svých řad. 
 
Na závěr PhDr. Jirsa přítomné seznámil s námětem Ediční rady rektora, který navrhuje 
předávání separátů v elektronické podobě ve formátu PDF, nikoliv ve finančně nákladné 
tištěné podobě, jedná se nejen o náklady spojené s tiskem, ale zvláště o náklady spojené 
s poštovným. V oblasti efektivity vydávání časopisů AUC, jsou náklady na jejich realizaci 
nižší, než činí jejich přínos univerzitě prostřednictvím jednotlivých fakult a jejich pracovišť. 
 
Diskuse ke zprávě: 
Prof. Simon se vyjádřil k tématu AUC. Vyslovil se pro zachování papírových výtisků 
separátů.  
PhDr. Jirsa přislíbil zajištění separátů v podobě papírové či PDF dle potřeb redakčních rad. 
 
Publikování na Univerzitě Karlově v Praze 
Prof. Horyna přítomné seznámil s platnými zásadami publikování na Univerzitě Karlově 
v Praze dle platného Edičního řádu. Zvláště zdůraznil, že Ediční řád je závazný nejen pro 
Nakladatelství Karolinum, ale i pro další součásti univerzity.  
Ediční řád jasně stanoví nutnost recenzního řízení pro publikace vydávané univerzitou a 
označené znakem UK. Prof. Horyna také připomněl povinnost informovat o vydávaných 
titulech, a to ve formě předložení záměrů či ve formě oznámení o publikovaných titulech. 
Informace o vydaných titulech je dále zpracovávána a tituly mohou být plnohodnotně využity 
například při procesu evaluace. 
 
Různé 
Prof. Horyna informoval o ocenění, která obdrželo Nakladatelství, a to Zlatou stuhu za 
publikaci Karla Šiktance Spadl buben do kedluben a cenu M. Ivanova za literaturu faktu, 
které budou předány v rámci 12. mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy. 
PhDr. Jirsa všechny přítomné pozval na knižní veletrh, kde nakladatelství mimo jiné představí 
anglický překlad Vančurova Rozmarného léta. 
 
Prof. Opatrný vyslovil spokojenost s termíny vydávání časopisu AUC Iberoamericana. 
 



RNDr. Kinkorová přítomné informovala o padesátiletém výročí vydávání časopisu AUC 
Biologica. 
 
Prof. Pešek vznesl dotaz týkající se hodnocení článků vycházejících v časopisech AUC. 
Prof. Horyna přítomné informoval o složitých jednáních v radě vlády, o navrženém seznamu 
společenských časopisů. Přislíbil také přítomné včas informovat o této problematice, která 
dosud není jednoznačně řešena. 
 
PhDr. Jirsa v této souvislosti připomněl potřebnost odpovídajícího hodnocení učebních textů 
v rámci kurikula. 
 
Prof. Dohalská v této souvislosti uvedla též odborné sborníky z mezinárodních konferencí, 
které ač důkladně recenzovány, také nejsou dostatečně hodnoceny v rámci kurikula. 
 
Doc. Čermák vznesl dotaz týkající se možnosti publikování časopisů AUC on-line. 
 
PhDr. Jirsa odpověděl, že to v zásadě možné je, avšak je nutné splnit základní předpoklady. 
V první řadě zabezpečení ochrany autorských práv, v řadě druhé pak zabezpečení finanční 
návratnosti.  
 
Prof. Horyna zdůraznil potřebu dalších jednání, nutnost souhlasu autora, redakční rady, 
knihovny a fakulty. Při těchto jednáních je také třeba mimo finanční návratnosti 
(problematika výměny časopisů) zajištění citačního indexu, odpovídající ohodnocení článku 
v rámci kurikula. 
 
Schválení edičního plánu pro rok 2006 
Návrh edičního plánu na rok 2006. Po doplnění a zapracování posledních úprav byl ediční 
plán spolu s obměnami a doplňky schválen všemi přítomnými členy s hlasovacím právem. 
 
Usnesení celouniverzitní ediční komise: 
1. Ediční komise Univerzity Karlovy schválila Ediční plán pro rok 2006. 
2. Ediční komise Univerzity Karlovy vzala na vědomí přesunutí části redakce 
Nakladatelství Karolinum do prostor HTF UK, Pracovská 350, Praha 4. 
 
 
 

Zapsal: Mgr. Petr Valo 
V Praze 20. dubna 2006 
 
 
           prof. PhDr. Mojmír Horyna 
       prorektor Univerzity Karlovy v Praze 
           pro akademické kvalifikace 


