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,
zástupce ředitel e Mgr. Petr Valo a pracovníci Nakladatelství
Program:
1. – úvodní slovo
2. - zpráva o hospodaření Nakladatelství Karolinum za rok 2008
3. - kontrola usnesení minulé ediční komise
4. - vývoj v roce 2009
5. - diskuse
6. - návrh a schválení edičního plánu na rok 2009
8. - závěr
1) Jednání celouniverzitní ediční komise řídil prof. Horyna. V úvodu seznámil přítomné
s programem a pronesl krátké exposé o měnící se situaci na knižním trhu a postavení
nakladatelství Karolinum. Mění se i charakter publikací užívaných při výuce (více
monografií, role internetu) a vědecké činnosti. Nakladatelství na změny reaguje, např. slevami
vybraných publikací pro studenty nebo zvyšováním kvality produkce jako v případě časopisů
(již 10 let při zachování stejné ceny).
2) Zprávu o hospodaření a činnosti Nakladatelství Karolinum v roce 2008 přednesl Mgr.
Valo. Nakladatelství Karolinum (NK) v roce 2008 hospodařilo s vyrovnaným rozpočtem.
Nakladatelství realizovalo 52 periodických publikací, 80 učebních textů, 91 monografií a 30
merkantilních publikací.
Tiskárna vyměnila dva zastaralé polygrafické stroje za stroj nový, který umožní udržet kvalitu
tisku a přispěje k zefektivnění provozu. Nakladatelství pokračuje v rozvoji internetové
prezentace publikací i časopisů, chystá se spuštění anglické verze portálu AUC a pracuje se na
novém informačním systému. Ediční plán na rok 2009 je sestaven a odpovídá zhruba
minulým letům.
3. Prof. Horyna zkontroloval Zápis z minulého zasedání, které se konalo 26. března 2008.
Zápis byl přítomnými vzat na vědomí bez připomínek.
4. Dr. Jirsa poděkoval redakčním radám, které mimořádnou podporou přispívají k efektivitě a
kvalitě časopisů. Prodej a výměna časopisů přinesl v roce 2008 o něco více než vynaložené
náklady. Nakladatelství dlouhodobě usiluje o propagaci univerzity v zahraničí. V roce 2009 je
možné očekávat pokles prodeje knih a výrazné zdražení papíru; nakladatelství přijalo
přípravná opatření a dle potřeby bude informovat o vývoji situace. Nutné je pochopení a
spolupráce všech subjektů spjatých s publikováním.
5. Diskuze: Prof. Hlaváček vznesl dotaz na fungování Rady vlády pro vědu a výzkum. Prof.
Horyna informoval o zástupci UK ve zmíněné radě (prorektor prof. Gaš) a činnosti komise
formulující zájmy humanitních věd vůči radě. Diskutováno bodové hodnocení monografií,
neimpaktované časopisy, pravidla RVV nejsou využitelná jednotně (prof. Simon, MFF).

Prof. Opatrný vyzdvihl polygrafickou kvalitu časopisů a upozornil na končící Výzkumné
záměry. Prof. Horyna uvedl, že stávající VZ pravděpodobně budou prodlouženy o 2 roky a že
připravované VZ by mohly být podle dostupných propočtů pro univerzitu přínosem.
Doc. Čermák vznesl dotaz na elektronické verze časopisů a zařazování časopisů do
zahraničních databází. Dr. Jirsa informoval o současné situaci a odlišnosti časopisů. U
několika časopisů probíhá pilotní projekt. Model musí vždy navrhnout redakční rada,
nakladatelství je připraveno ke spolupráci.
Prof. Hlaváček se otázal na spolupráci s University of Chicago. Spolupráce pokračuje,
připravují se nové tituly a databáze středoevropských pracovišť, kterým nabídneme relevantní
publikace i v jiných jazycích než v Aj.
Mgr. Prášila zajímala spolupráce s databází Scopus. Jak je možné časopis zařadit? Např.
Prague Medical nebo Acta Medica v databázi jsou.
6. Návrh Usnesení celouniverzitní ediční komise:
Ediční komise Univerzity Karlovy schválila Ediční plán pro rok 2009.

Zapsal : Mgr. Martin Janeček
V Praze 25. března 2009
prof. PhDr. Mojmír Horyna
prorektor Univerzity Karlovy v Praze
pro akademické kvalifikace

