
Zápis ze zasedání Ediční komise KTF 

dne 6. listopadu 2019, místnost P4 

 

Přítomni členové Ediční komise KTF 

doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. 

ThLic. Tomáš Matějec, Ph.D. 

Mgr. Kateřina Šolcová, Ph.D. 

PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D. 

doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L.  

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. 

doc. David Vopřada, Dr.  

 

Omluvení členové Ediční komise KTF 

PhDr. Radek Tichý, Ph.D. et S.L.D. 

 

 

Program 

1. Informace o zasedání Ediční komise KTF dne 26. března 2019  
2. Informace o zasedání Univerzitní ediční komise UK dne 2. dubna 2019 
3. Postup při vydávání monografií KTF za rok 2019 
4. Informace o plánovaném zasedání Ediční komise KTF v březnu 2020 
5. Ostatní 

 

Zahájení zasedání 

Předseda komise doc. Šmíd přivítal přítomné v 9.03 hod. a zahájil 

zasedání.  

 

1. Informace o zasedání Ediční komise KTF dne 26. března 2019  

Předseda informoval členy o závěrech posledního zasedání komise. 

Zopakoval Opatření děkana č. 7/2019, kdy jsou do edičního plánu KTF 

zařazovány rovněž všechna zaměstnanecká díla a periodické publikace 

fakulty. Současně zpravil členy o edičním plánu KTF na rok 2019. 

 

Závěr: Do edičního plánu KTF zařazovat všechna díla zaměstnanců 

vzniklá na KTF. 

 

 

2. Informace o zasedání Univerzitní ediční komise UK dne 2. dubna 2019 

Předseda Šmíd informoval členy komise o zasedání Univerzitní ediční komise 

dne 2. dubna 2019. Sdělil, že za rok 2018 vydalo nakladatelství Karolinum 8 

monografií KTF v částce přibližně 565 000 Kč. Uvedl, že skripta (učební 

texty) budou – s ohledem na vědecké body - přeřazeny do kategorie vědeckých 

monografií. Shrnul, že všechny Ediční komisí KTF navrhované texty za rok 

2019 byly schváleny a zařazeny k publikování. 

 

Závěr: Všechny texty, doporučené Ediční komisí KTF a schválené 

děkanem, byly schváleny k publikování. 

 

 

3. Postup při vydávání monografií KTF za rok 2019 

Předseda informoval členy komise o aktuálním stavu vydávání monografií KTF 

za rok 2019. Shrnul formalizovaný postup zařazení textu do edičního plánu 

Karolina. Uvedl, že k říjnu 2019 bylo za KTF do Karolina z 15 textů dodáno 

v požadované finální podobě pouze 6 (!). Uvedl možné příčiny průtahů včetně 

poměrně vysokého množství dodávaných příloh. Komise se shodla, že opakovaná 

praxe vydávání monografií postup zformalizuje a zrychlí. Komise potvrdila, 

že bude po uzavření schvalovacího procesu na celouniverzitním zasedání 

https://www.ktf.cuni.cz/KTF-1334.html
https://www.ktf.cuni.cz/KTF-1851.html
https://www.ktf.cuni.cz/KTF-67.html
https://www.ktf.cuni.cz/KTF-1842.html
https://www.ktf.cuni.cz/KTF-981.html
https://www.ktf.cuni.cz/KTF-1290.html


autory informovat o (ne)zařazení jejich titulů do aktuálního edičního 

plánu. 

 

Závěr: Zlepšit komunikaci komise s autory. Zformalizovat postup při 

vydávání monografií za KTF.  

 

4. Informace o plánovaném zasedání Ediční komise KTF v březnu 2020 

Předseda informoval členy komise o příštím zasedání, jež se 

uskuteční v březnu 2020. Jeho hlavním úkolem bude (ne)doporučení 

zařazení textů zaměstnanců KTF do ediční řady KTF 2020, kterou 

následně schválí děkan fakulty. 

 

Závěr: Připravit setkání komise na březen 2020. 

 

 

5. Ostatní 

Předseda navrhl vyzvat po novém roce zaměstnance KTF k předložení 

textů do Ediční komise KTF a vyzvat je do 31. ledna 2020 k dodání 

formulářů pro zařazení díla do edičního plánu KTF. Komise se shodla, 

že toto načasování vhodně koresponduje s Progresem. 

 

Komise diskutovala novou aktualizovanou podobu zmíněných formulářů. 

Shodla se, že nově budou obsahovat jméno autora, e-mailový/ 

telefonní kontakt, název díla, stručnou anotaci, rozsah, počet stran 

obrazované přílohy, jména dvou recenzentů a předpokládaný náklad. 

Přílohou bude rukopis díla včetně příloh a posudky recenzentů. 

 

Komise diskutovala situaci starších nevydaných titulů KTF. Členové 

navrhli, aby předseda oslovil paní Helenu Leitnerovou z Karolina se 

žádostí o zaslání celkového plánu UK, který bude následně 

aktualizován. 

 

Závěr: Připravit do 31. ledna 2020 návrh edičního plánu KTF pro rok 

2020. Vytvořit nové formuláře titulů zařazovaných do tisku. 

Aktualizovat ediční plán UK za KTF. 

 

 

Ukončení 

Předseda poděkoval přítomným a zasedání bylo ukončeno v 9:35 hod. 

 

 

 

 

Zápis zhotovil 

doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. 

 

 

 


