
Zápis ze schůze ediční komise dne 2. 12. 2020 

č. j. UKFHS/455870/2020-3. 

 

Přítomni:  

Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph. D. 

doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. 

doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. (online) 

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. 

PhDr. Marie Kratochvílová, Ph.D. 

 

1. Přehled plnění edičního plánu 

FHS UK 

 Jan Pšenička: Mimoevropské kultury v zrcadle vybraných operních libret 18. století. Pokus o 

typologii  

Nedodal rukopis 

 

 Hedvika Novotná: Dědina: Poststrukturální světy středoevropské vesnice-  Nedodala rukopis 

 

 Dana Bittnerová, Kateřina Varhaník-Wildová: Lifestylová migrace - Rukopis nedodán. 

Zaplaceno. 

 

 Zuzana Trachtová: Bitky romských teenagerů. Kulturní modely násilí -  Autorka znovu pracuje 

na rukopisu, zatím nedodán. Zaplaceno v roce 2016. 

 

 

Vydáno (od minulého zasedání ediční komise) 

 Hedvika Novotná, Ondřej Špaček, Magdaléna Šťovíčková Jantulová (ed.): Metody výzkumu ve 

společenských vědách vydána tištěná i e-verze 

 

 Jan Heller: Proměny obrazu druhého v českém cestopise dlouhého 19. století – vydáno 

 
Lidé města 2/2020, 3/2020 
Dějiny-teorie-kritika 1/2020 
 

 

KAROLINUM 

po konzultaci s Karolinem 1. 12. 2020 

 

 Dana Moree: Meziprostor 

mailto:gabriela.malkova@fhs.cuni.cz


Stav rukopisu: Rukopis v Karolinu (bez formuláře FHS) odpověď Karolina: Autorka 
s Karolinem prý konzultovala tento publikační výstup od prvotní myšlenky. 

Ediční komise doporučuje, aby nakladatelství Karolinum postupovalo ve všech případech 
stejně – pokud je titul zařazen v edičním plánu, musí jít přes „Objednací formulář“ s podpisem 
děkanky. Financování těchto publikací je pokryto z rozpočtu Karolina. 

 

 Zuzana Jurková, Veronika Seidlová (eds.): Music – Memory – Minorities: From Archive to 

Activism 

Stav rukopisu: v tisku 

 

 Eliška Vejchodská (ed.):  Ekonomické nástroje územního plánování 

Stav rukopisu: v přípravě.  

 

 Miroslav Slowik: Zdvořilost jako identitotvorný faktor, lingvisticky antropologická  

 komparační studie obrazu světa Čechů a Španělů 

 Stav rukopisu: v redakci Karolina 

   

 Jan Ort: „Here is no difference between Roma and gadže.” Negotiating  

 power, color and gender in an East Slovak village since 1945. 

 Stav rukopisu: posouzeno, zařazeno do edičního plánu Karolina, po zanesení připomínek 

lektorů přistoupení Karolinum k překladu do angličtiny, spolupráce s autorem na finalizaci 

českého textu k překladu 

 Jan Štemberk: Automobilismus a česká společnost  

Stav rukopisu: v redakci Karolina  

 

 Adam Coman: Reweriting Israeli History: the New Historians and Critical  

 Sociologists. 

     Stav rukopisu: proběhlo jednání s autorem, dohodnuty úpravy, rozšíření rukopisu (původní   

bakalářské práce)  

 

 Přesun z roku 2019 

 Nettl – Capwell at al. Excursions in World Music 

 Stav rukopisu: v redakci Karolina, autorská práva zajištěna, práce na překladu 

 

 Michal Geisler:  Autismus v České republice. Historickosociologická studie0 



 Stav rukopisu: v redakci Karolina 

 

 Lily Císařovská:  O překládání 

 Stav rukopisu: autorka zatím nedodala rukopis 

 

 Jan Sokol : Moc, peníze a právo (česky a anglicky) 

Stav rukopisu: česky Nakladatelství Vyšehrad, anglický překlad je před dokončením, 

překladatelé nás průběžně žádají o posunutí termínu vzhledem ke „covidovým“ restrikcím 

ve VB. 

 

 Jan Sokol : Člověk jako osoba (česky a anglicky)  

Stav rukopisu: stále v redakci Karolina 

 

 Marek Německý, Jiří Šubrt: Makrosociologická perspektiva: otázky a problémy 

Stav rukopisu: prof. Šubrt jedná s Karolinem sám 

  

 Joosep Grents: Complexities of Hybrid Warfare 

Stav rukopisu: autor zatím nedodal rukopis 

 

 Dana Moree: Můžeme spolu 

Stav rukopisu: pod novým titulem – viz Meziprostor 

 

 Nikolas Maslowski: Velcí Češi a Slováci. Historická sociologie uznání. 

Stav rukopisu: nevím o rukopise ani o autorovi nic 

 

 Jakub Chavalka a kol.: Antologie textů k filosofii individualismu v československém myšlení 

1918 – 1948 

Stav rukopisu: rukopis odevzdán v Karolinu 

 

Vydáno:  

 Věra Sokolová, Queer Encounters with Communist Power: Non-heterosexual Lives and the 
State in Czechoslovakia, 1948-1989. Praha: Karolinum, 2020. ISBN: 978-80-246-4266-6. --------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



A DALŠÍ… 

 Bouzek: Mytologie / Trigon S. Kučová (ed.) + M. Kratochvílová – hotovo, vyjde 3. 12.  
 
 

 
2. Návrhy nových titulů:  
FHS UK: 

 
 Tomáš Korbel: Proměny společenského postavení sociální skupiny českých architektů ve 2. 

polovině 19. století.  
Oslovíme autora, zda má zájem 
 

 D. Bittnerová – M. Moravcová: Festivities – zkrácená verze, překlad do angličtiny.  
Překlad hotov, pracuje se na redakci 
 

 Publikace k 90. narozeninám dr. Moravcové – ed. Bittnerová 
 

 Blanka Soukupová: OBECNÉ A ZVLÁŠTNÍ V ČESKÉM ANTISEMITISMU 1869–1889 (EDICE 
URBÁNNÍ STUDIE, SV. 14) 
práce na redakci textu 
 
 
Bohumil Sláma: Masaryk, Havel, neomodernismus (odkaz na jeho blog: 
http://blog.aktualne.cz/blogy/bohumil-slama.php?itemid=38328).  
 
Ediční komise nedoporučuje k vydání. 

 
 

 Jan Lepeška: Obraz dějin pozdního římského císařství pohledem římských historiků. 

Bude předáno k posouzení vedoucímu katedry historie prof. Zdeňku Nešporovi. 

 
     

KAROLINUM: 

 Mgr. Alexandra Zhereb  „From tsar Alexander III to Stalin: social change of higher education 
(historical sociological comparative analysis)“  
Ediční komise nedoporučuje k zařazení do edičního plánu. 

 
 

 
 

Tabulka podpořených publikací z Progres:  

https://cunicz.sharepoint.com/sites/DTB_Publikace 

 

http://blog.aktualne.cz/blogy/bohumil-slama.php?itemid=38328
https://cunicz.sharepoint.com/sites/DTB_Publikace


 

3. Licenční smlouvy 

M. Kratochvílová předložila návrh Licenční smlouvy, kterou bude FHS UK uzavírat s autory při přijetí 

jejich rukopisu k vydání na FHS UK. Po diskusi a úpravě článku 4 byla smlouva odsouhlasena. 

(Smlouva v příloze 1).  

 

4. Provázanost financování titulů FHS vydávaných po doporučení 

ediční komise a zařazení do edičního plánu – s programy PROGRES. 

Bude řešeno na zvláštním jednání. 

 

5. Smlouvy s EBSCO 

S platformou EBSCO uzavřela FHS smlouvu o zařazení titulů vydaných na FHS do databáze EBSCO.  

Zpětně budou převedeny do e-formátu vybrané publikace (viz bod 6), zatím byla umístěna první: 

Metody výzkumu ve společenských vědách. Dodatek smlouvy zajišťuje půjčování elektronických 

publikací umístěných v EBSCO  pro studenty FHS v knihovně FHS zdarma. 

Odkaz na PR článek na EBSCO: https://www.ebsco.com/e/cs-cz/blog/ebsco-ve-spolupraci-s-fakultou-

humanitnich-studii-uk 

 

6. E-knihy 

Ediční komise odsouhlasila převedení části produkce FHS UK do e-knih, což umožní rozšířit nabídku 

publikací na globální platformě EBSCO. Starší publikace (viz přílohu 2) budou převedeny, nové 

publikace budou vydávány jednak v tištěné, jednak v elektronické verzi. Doporučuje se pamatovat na 

to při grantových žádostech o podporu na vydání publikace. 

 

7. Různé 

Na základě dohody Edičního oddělení a Knihovny FHS UK si knihy vydané FHS UK mohou studenti a 

pedagogové FHS UK zakoupit v Knihovně FHS UK s výraznou slevou. 

 

 

 

V Praze dne 2. 12. 2020 

Zapsala M. Kratochvílová 

 

https://www.ebsco.com/e/cs-cz/blog/ebsco-ve-spolupraci-s-fakultou-humanitnich-studii-uk
https://www.ebsco.com/e/cs-cz/blog/ebsco-ve-spolupraci-s-fakultou-humanitnich-studii-uk

