Zápis ze schůze ediční komise 26. listopadu 2019
Přítomni:
Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph. D.
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.
PhDr. Marie Kratochvílová, Ph.D.
Pro nemoc omluvena: doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.
Přizván: Mgr. Karel Strnad (bod 6)

1. Stav rozpracovanosti titulů FHS UK a v Karolinu k 25. 11. 2019
FHS UK


















Iva Holmerová: Case management v péči o lidi žijící s demencí – Vydáno
Věra Sokolová, Ľubica Kobová (eds.): Odvaha nesouhlasit. Feministické myšlení Hany Havelkové a
jeho reflexe. Vydáno
Milan Hanyš – Tomáš W. Pavlíček (eds.): Dějiny, smysl a modernita (Spolu s Masarykovým ústavem).
Vydáno
Blanka Soukupová: Město-lidé-svátečnost - Vydáno
D. Bittnerová - M. Moravcová (eds.): Neviditelní, přehlížení, zapomenutí. (Etnické komunity). Vydáno
D. Bittnerová - M. Moravcová (eds.): Festivity jako ukazatel identity a společenského směřování.
(Diverzita etnických menšin). V tisku
Hedvika Novotná: Dědina: Poststrukturální světy středoevropské vesnice - Nedodala rukopis
Jan Pšenička: Mimoevropské kultury v zrcadle vybraných operních libret 18. století. Pokus o typologii
Nedodal rukopis
Jan Heller: Proměny obrazu druhého v českém cestopise dlouhého 19. století – Začátkem listopadu
2019 dodal rukopis, začíná redakční práce
Blanka Soukupová: Obecné a zvláštní v českém antisemitismu 1869-1989 – Pracuje na rukopisu (Q22)
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.
Marcel Dubovec: Sloboda a diferencia (Motív slobody u Heideggera v rokoch 1927-1930) - Nedodal
rukopis.
Hedvika Novotná, Ondřej Špaček, Magdaléna Šťovíčková Jantulová (ed.): Metody výzkumu ve
společenských vědách - Probíhá recenzní čtení a autorské korektury, mělo být nejpozději n akonci
prázdnin, ale autoři prý stále zapracovávají připomínky (čtyř) lektorů
Alena Marková – Bohuslav Šalanda: Sociální procesy, události a dějinné zlomy pohledem historické
sociologie (Studie doktorandů FHS) – původně plánované vydat v Karolinu, komise doporučila vydání
na FHS – Listopad: Katedra historické sociologie změnila taktiku a nechce publikovat na FHS, změnila
některé autory a chce publikovat v Karolinu a v angličtině. Viz Návrhy Karolinum

KAROLINUM





Joanna Goszczyńska (ed.): Hledání proluk - Vydáno
Pavel Mücke – Lenka Krátká (eds.): Turistická odysea - Vydáno
Tereza Pospíšilová, Magdalena Šťovíčková Jantulová: Příběhy občanského sektoru – vydáno, uvedení
knihy: pondělí 2. 12. ve Studentském klubu v Celetné 20, Praha 1, od 17 hodin.
Krátká: Zítra musíme být šťastnější - Vydáno










Bruno Nettl – Charles Capwell at al: Excursions in World Music (překlad do češtiny) - Konečně
domluvena práva na překlad posledního vydání, po 3 překladatelích, s nimiž nebyli spokojeni, získali
v Karolinu čtvrtého, který začal překládat. Předpoklad: překlad bude hotov do konce kalendářního roku,
vydání v roce 2020. Doc. Jurková a Vít Zdrálek z FF UK - odborní konzultanti.
Lily Císařovská O překládání - odsouvá se na rok 2020
Jiří Hlaváček: Vzestup a pád ČSLA? Šedesátá léta a vojenská každodennost ve vzpomínkách čs.
důstojnického sboru - nedodal rkp. – edice Orální historie
Jan Sokol: Moc, peníze a právo (anglicky) - překládá se
Jan Sokol: Člověk jako osoba (anglicky) - odloženo na rok 2020
Michal Geisler: Historická sociologie autismu v České republice - nedodal rkp.
Marek Německý – Jiří Šubrt: Makrosociologická perspektiva: otázky a problémy – nedodali rkp.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------2. Návrhy nových titulů
FHS



Alice Brotánková: Vojtěch Kubašta a pohyblivá kniha - Autorka pracuje na úpravě rukopisu.
Václav Hájek: Obzory a ruiny. Viditelné a neviditelné v romantické krajinomalbě. Závěrečné redakční
práce, před sazbou.

KAROLINUM


Jakub Chavalka a kol.: Antologie textů k filosofii individualismu v československém myšlení
1918 – 1948 (GAČR)
Vyjádření ediční komise: doporučuje k vydání, upozorňuje na to, že u některých autorů,
s jejichž texty se v antologii počítá, bude potřeba vyřídit autorská práva.



Jan Ort: „Here is no difference between Roma and gadže.” Negotiating power, color and gender in an
East Slovak village since 1945.
Vyjádření ediční komise: doporučuje k vydání s tím, že vzhledem k tomu, že jde o diplomovou práci,
mělo by být přiloženo dobrozdání vedoucího práce nebo obhajovací komise nebo posudky. I pak bude
třeba rukopis normálně nechat posoudit. Vedle aspoň jednoho z navrhovaných recenzentů by se na
text mohl podívat někdo z FHS, kdo se věnuje romským tématům (Dana Bittnerová? Hedvika
Novotná?) Zajistí M. Kratochvílová



Adam Coman: Reweriting Israeli History: the New Historians and Critical Sociologists.
Vyjádření ediční komise: doporučuje k vydání



Alena Marková – Vratislav Kozák: Historical sociology of social processes, events, and historical
breakthroughs. Stav rukopisů: finalizovány.
Vyjádření ediční komise: Zatím nedoporučuje k vydání.
Odůvodnění:
Základní popis publikace neumožňuje porozumět vzájemné provázanosti jednotlivých kapitol – není
jasné, proč mají texty vyjít jako kolektivní monografie a ne jako jednotlivé samostatné odborné články.
Editoři by měli mít v navrhované knize samostatný úvodní editorial, který knize dá nějaké jednotící
téma nebo hledisko. Vzhledem k tomu, že autory jsou převážně doktorandi, mělo by být u každé
kapitoly dobrozdání školitele nebo garanta oboru. Kromě toho by knihu měli posoudit aspoň dva
externí recenzenti – odborníci v oboru.

Pokud editoři knihy chtějí vydat tyto práce, musí navrhnout 2-3 posuzovatele, kteří jsou kompetentní v
historické sociologii. Tito posuzovatelé by mohli být zahraniční, kniha je v angličtině.
Miroslav Slowik: Zdvořilost jako identitotvorný faktor, lingvisticky antropologická komparační studie
obrazu světa Čechů a Španělů
Vyjádření ediční komise: k rukopisu se nevyjadřuje vzhledem k tomu, že již byl přijat do

nakladatelství a jeho vydání je tedy v jeho kompetenci. Uzavřena smlouva dřív, než prošel
jednáním ediční komise. Doporučení: zajistit posouzení od školitele (zajistí M.K.).

Kolektiv (Šalanda, Štemberk): České století motorismu I Kulturní roviny českého motorismu.
Vyjádření ediční komise: k rukopisu se nevyjadřuje vzhledem k tomu, že již byl přijat do

nakladatelství a jeho vydání je tedy v jeho kompetenci. Uzavřena smlouva dřív, než prošel
jednáním ediční komise.

3. Progres + další granty – schválené a připravované tituly u externích nakladatelů
Odd. V a V eviduje tyto tituly:
Q21 Felix Borecký: Imaginace, a priori, hloubka
Q21 Ladislav Benyovszky: Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 2019
Q21 + UNCE Marie Novotná: Pojetí těla v staroseverské literatuře
Q22 Blanka Soukupová: Obecné a zvláštní v českém antisemitismu 1869-1989
Q22 Zuzana Duchková: Identita po historické změně. Protihitlerovská emigrace
výtvarných umělců z Německa a Československa ve Velké Británii (1933–1945)
SVV Jaroslav Novotný: Kolektivní monografie k Heideggerovu Původu uměleckého díla
GAČR + Q Lucie Doležalová: Kříž z Telče (1434-1504): Písař, sběratel, autor
Blanka Soukupová: Židé v českých zemích v masarykovském Československu
Iva Holmerová: Aktivni gerontologie - jak stárnout dobře
Q 22 Jan Bouzek: Mýty Řeků a jejich sousedů
Marek Halbich: Ztraceni v kaňonech a na rančích.

Q 22 Martin C. Putna (ed.): Zdeněk Neubauer – Václav Benda: Neapolské listy

4. Sdílené „pracoviště“ odd. VaV a Edičního odd. – stav rukopisů podpořených granty:

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

5. Svět knihy Praha 2020
Ediční komise schválila návrh na společný stánek s nakladatelstvím Karolinum na veletrhu a literárním festivalu
Svět knihy 2020. Návrh byl už předjednán s ředitelem Karolina P. Valo.
PR Karolina: Dominika Jozová (jednáním pověřena M.K.)

6. Uzavírání zaměstnaneckých smluv, smluv s externími nakladateli.
Na základě implementace novely AZ z r. 2018týkající se zaměstnaneckých děl dochází k opakovaným žádostem
(zejména ze strany Akademie věd) k uzavírání smluv o zaměstnaneckém díle pro jednoho z autorů monografie,
které vydává FHS. Ediční komise se seznámila s novými smlouvami, které jsou vystavovány a podepisovány na
Akademii věd ČR, a rozhodla se vyhovět žádostem o uzavření smlouvy se zaměstnancem Akademie. FHS má své
licenční smlouvy s externími nakladateli podle mínění ediční komise formulovány dobře; nebude je proto
v současnosti měnit. Tajemník Mgr. Strnad byl požádán, aby pověřil Sáru Říhovou rešerší praktik v uzavírání
tohoto typu smluv na UK.

V Praze dne 28. 11. 2019
Zapsala: Marie Kratochvílová

