Zápis z celouniverzitní ediční komise konané 24. dubna 2014
Přítomni:
zástupci edičních komisí fakult, prorektor-editor Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., ředitel
Nakladatelství Karolinum Mgr. Petr Valo, pracovníci nakladatelství
Program:
1. úvod a kontrola usnesení minulé ediční komise
2. zpráva o hospodaření Nakladatelství Karolinum za rok 2013
3. zpráva o plnění edičního plánu NK v roce 2013
4. návrh edičního plánu na rok 2014
5. ppt prezentace elektronické distribuce publikací
6. diskuze
7. závěr
1) Jednání celouniverzitní ediční komise řídil prof. Royt. V úvodu seznámil přítomné
s programem, zmínil soudobé trendy trhu s knihami a vědeckými informacemi, projekty
nakladatelství i celku UK. Zápis z roku 2013 bez komentáře.
2) Zprávu o hospodaření a činnosti Nakladatelství Karolinum v roce 2013 předložil ředitel
nakladatelství Mgr. Valo. Zásadní změnou, která spoluurčila chod nakladatelství, výsledné
počty publikací i hospodaření bylo zavedení paralelní přípravy tištěných a elektronických
publikací, a to ve formě kompletního nakladatelského a distribučního řešení zahrnujícího
i anglické publikace a zahraniční trh, rovněž je řešen přístup k textům v českých knihovnách
(spuštěno v dubnu 2014) a v knihovnách UK (vzdálený přístup k textům členům UK zdarma).
Do konce roku 2013 šířeno 52 e-knih, výhled na 2014 je 200 distribuovaných e-knih). Krom
vlastního e-shopu využívána spolupráce s dominantním distributorem Kosmas.
Výsledkem hospodaření je mírný přebytek 1,5 mil. díky doplňkové činnosti, naopak ztráta -1
mil. v hlavní činnosti, podrobněji viz tabulka v příloze. Hospodaření časopisů bylo v rámci
univerzitního celku vyrovnané, výměnou, prodejem a získáním sponzorských příspěvků se
univerzitě vrátily prostředky vložené do tohoto segmentu prostřednictvím NK.
V květnu 2013 AS UK schválil po předchozí rozsáhlé celouniverzitní diskuzi Koncepci ediční
politiky Univerzity Karlovy.
http://www.cuni.cz/UK-4005-version1-koncepce_edicni_politiky_2013.pdf
Základními principy jsou zrovnoprávnění různých forem publikování a jejich diferenciace,
podpora elektronického šíření informací a větší míra prezentačních aktivit k publikacím UK.
V říjnu
se
UK
přihlásila
k Berlínské
deklaraci
otevřeného
přístupu
http://iforum.cuni.cz/IFORUM-14799.html.
Vývojové trendy v NK – rozvoj segmentu anglicky vydávaných publikací díky zajištěné
distribuci (stanoveny kompletní překladatelské, ediční, recenzní standardy), informační dosah
do sítě zahraničních vědeckých knihoven a databází. V červenci 2013 pořádalo NK
informačně-obchodní seminář se zástupci nakladatelství University of Chicago Press a
Harvard University Press, kde mj. prezentovalo anglicky psané knižní novinky.
– Prezentační aktivity: veletrhy Ostrava, Praha, Havlíčkův Brod; značný nárůst pořádaných
oborových knižních prezentací (přednášky, diskuze s autory); nový Facebook NK a dva
Twitterové účty. Podpora vydávání učebnic i nadále pokračuje, jedním z jejích prostředků je
Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku, nově udělovaná 17. 11.
– Rozvoj časopisů: řada průběžných jednání s editory, další fáze transformačních plánů (např.
výběr redakčních systémů pro správu časopisů, cesta k impact faktoru), zařazování do

zahraničních databází, smlouva s Crossref (pilotní projekt přidělování DOI článků pro 4 + 1
časopis a příprava nutné infrastrukturní podpory).
– Elektronizace: větší nároky na provázanost administrativy a standardizovaných procesů při
paralelní přípravě tištěných a elektronických publikací vyvážené dlouhodobou úsporou a větší
kvalitou oproti oddělenému způsobu publikování, vlastní DTP a tiskárna lépe umožňují
reagovat na nové trendy publikování (zpětná digitalizace, tisk na přání).
Zpráva byla vzata na vědomí bez připomínek.
3) Plnění edičního plánu:
Plán na rok 2013: 71 sk, 124 vp a 74 pp, skutečně vydaných: celkem 245 tištěných a 52
elektronických, z tištěných 61 sk, 101 vp, 49 pp a 34 me.
Změna v hodnocení RIVu, periodické řady monografií nutno přeměnit na ediční řady (bez
ISSN). Z významných edičních počinů roku 2013 je třeba představit edici Práva městská
Království českého (tzv. Koldínova Práva městská) připravenou pod vedením prof. Karla
Malého. Dále pak monografické pojednání o díle Mistra Třeboňského oltáře, první v této
úplnosti po mnoha desetiletích. Monografie Bezdomovectví jako alternativní existence
mladých lidí prezentuje důkladný a ojedinělý výzkum problematiky z psychologických
hledisek. V oblasti anglicky vydávané produkce zaznamenaly úspěch úvod do filozofie prof.
Jana Sokola. Thinking About Ordinary Things či odborná monografie Michaely Budiman
Contemporary Funeral Rituals of Sa´dan Toraja. Celkem je v zahraničí distribuováno
prostřednictvím katalogu University of Chicago Press již více než 60 aktivních titulů, nově
navíc i s elektronickými verzemi. Rozšířeny byly ediční řady nakladatelství Karolinum, a to o
edice Dramatica a Nová média; důležitý je kvalitativní výběr titulů garantovaný editorem a
profilem řady. Nové vydání klasické práce prof. Jana Křena Konfliktní společenství pak odráží
specifika univerzitního nakladatelství, které by mělo na knižním trhu dlouhodobě udržovat
širokou nabídku kvalitních vědeckých publikací a učebnic. Pokračuje rozsáhlý projekt
Barokní architektura v Čechách
4) Ediční plán na rok 2014 byl sestaven na základě dodaných materiálů z fakult, plánované
počty titulů: 53 sk, 152 vp, 61 pp. Větší počet návrhů z FSV. NK navrhuje plán schválit jako
otevřený. Schváleno bez připomínek, 1 se zdržel hlasování.
5) P. Valo informoval o zastoupení časopisů v databázích a distribuci e-knih formou ppt
prezentace a konkrétních ukázek (viz příloha).
6) Diskuze: prof. Royt informoval o záměrech p. rektora (důraz na otevřenost a novou
podporu publikačních aktivit; tři celouniverzitní pracovní skupiny – (posuzování kvality,
zaměstnanecká díla, repositáře), aktivitách NK (příprava manuálu pro autory, podpora
publikování v angličtině, systém hodnocení kvality)
Dotaz FF: možnosti distribuční spolupráce? P. Valo vyzval k jednání a posouzení
v jednotlivých publikačních segmentech a edičních řadách.
Dotaz: podpora elektronického publikování fakult? NK nabízí výměnu zkušeností a
konzultační služby.
Dotaz: elektronická distribuce lékařských monografií v Ebrary? Ano, i česky psaných.
Dotaz FHS: smlouvy k e-knihám výhradní licence na 10 let? Diskuze.
7) Na závěr ředitel nakladatelství pozval přítomné na pražský knižní veletrh, pan prorektor
informoval o aktivitě u hodnocení sborníků v RIVu a zasedání ukončil.
Zapsal: Martin Janeček
V Praze 24. dubna 2014

