Zápis z celouniverzitní ediční komise, konané 26. dubna 2011
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. - kontrola usnesení minulé ediční komise
3. - zpráva o hospodaření Nakladatelství Karolinum za rok 2010
4. – zpráva o plnění edičního plánu NK v roce 2010
5. - diskuze
6. - návrh a schválení edičního plánu na rok 2011
7. - závěr
1) Jednání celouniverzitní ediční komise řídil prof. Jakubec. V úvodu seznámil přítomné
s programem a informoval o titulech oceněných Cenou rektora UK.
2) Zápis z ediční komise 2010 schválen bez připomínek.
3) Zprávu o hospodaření a činnosti Nakladatelství Karolinum v roce 2010 přednesl Mgr.
Valo. Nakladatelství Karolinum (NK) v roce 2010 hospodařilo s vyrovnaným rozpočtem
s mírným přebytkem ve výši 340 tisíc. Celkové náklady nakladatelství byly ve výši 59 mil.
Nakladatelství realizovalo 51 učebních textů, 60 periodických publikací, 93 monografií a 27
merkantilních publikací, celkem 231 titulů.
Rozdělení provozní dotace podle jednotlivých fakult přináší tabulka v příloze zápisu, celkem
se týká 28 mil. a 193 titulů.
V loňském roce proběhla personální výměna na pozicích vedoucí tiskárny, vedoucí a zástupce
vedoucího DTP, která přinesla významné rozšíření portfolia výrobních kompetencí. Nový
pracovník propagace a pracovnice pro rozvoj časopisů znamenají návrat k personálnímu stavu
před hospodářskou krizí.
Tiskárna díky loňským modernizacím realizuje všechny druhy tisku z elektronických dat.
Grafické DTP studio pokročilo v databázové archivaci elektronických předloh a přípravě na
elektronickou distribuci časopiseckých článků. Nakladatelství pokračuje v rozvoji internetové
prezentace publikací i portálu časopisů, nově se připravuje webová prezentace reprezentační
prodejny v Celetné. Mgr. Valo pozval přítomné na stánek NK na veletrhu Svět knihy, 12.–15.
5. PrahaHolešovice.
Zpráva byla vzata na vědomí bez připomínek.
4) V roce 2010 vyšlo na čekém knižním trhu 17.000 titulů, je patrný pokles počtu a snížení
nákladů knih. Ediční plán 2010 byl naplněn, Mgr. Valo apeloval na podporu učebních textů a
učebnic, upozornil na společenskou prospěšnost dotovaných učebnic produkovaných
veřejnoprávním nakladatelstvím. Mgr. Valo poděkoval redakčním radám, které mimořádnou
podporou přispívají k efektivitě a kvalitě časopisů. Prodej a výměna časopisů přinesla v roce
2010 z hlediska celku UK vyrovnaný výsledek, tiskové náklady jsou stabilní, u některých
časopisů byly podpořeny sponzí.
Z profilových publikací Mgr. Valo uvedl příklady: Königová, R.: Komplexní léčba
popáleninového traumatu (základní učebnice oboru, bohatá obrazová příloha včetně
výukových videozáznamů na DVD; relevantní části učebnice odborně umístěny na portálu
Mefanet); Vinogradov, V.: Mathematics for Economists (původně elektronický výukový text

přepracován do strukturované učebnice, dnes využívané celosvětovou matematickou
komunitou); Ouředníček, M. a kol.: Atlas sociálně prostorové diferenciace ČR (dvojjazyčná
publikace specializovaně polygraficky řešená, regionální vědecká práce pro komunikaci
s mezinárodní vědeckou obcí o společenské transformaci; Bohemia Jesuitica (organizačně a
redakčně náročný počin konferenčního sborníku s podílem několika fakult).
5) Ediční plán na rok 2011 byl sestaven na základě dodaných materiálů z fakult. Usnesení
Ediční komise: Ediční komise Univerzity Karlovy jednomyslným hlasováním schválila Ediční
plán pro rok 2011 (v aktualizovaném znění).
6) Různé
Prof. Jakubec informoval o novém Dlouhodobém záměru UK, který obsahuje i výzvu
k tvorbě nové ediční politiky UK. Poradní orgán Ediční rada rektora doporučil nakladatelství
na základě požadavku fakult pracovat na rozvoji časopisů, konkrétně participovat v citačním
systému Crossref.
Prof. Königová se ptala na souběh tištěné a elektronické verze textu, resp. obrazové přílohy, a
na autorská práva u elektronického šíření obrázků.
Dr. Mikulicová vznesla dotaz na porovnání výhodnosti obrazové přílohy tiskem vs. na CD.
Důležitější obvykle bývá předtisková příprava a autorská práva, dnes se používá také častěji
možnost stahování příloh z nakladatelských stránek. Nutné individuální posouzení,
nakladatelství schopno zajistit všechny výrobní varianty a poskytnout k nim kalkulace.
XYXYXY editor časopisu Novitates botanicae upozornil na prospěšnost identifikátoru DOI
pro získávání nových autorů. Nakladatelství letos připraví pilotní projekt pro DOI, postupně
bude jednat s dalšími časopisy, které projeví zájem.

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

Zapsal : Mgr. Martin Janeček
V Praze 28. dubna 2011

