
Zápis ze schůze ediční komise dne 3. června 2022 

 

Přítomni:  
Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph. D. 
doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. 
PhDr. Marie Kratochvílová, Ph.D. 
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. 
doc. Marek Skovajsa, Ph.D.  
 
 

Program: 

1. Společný návrh Knihovny FHS a EO o rozdělení kompetencí při zpřístupňování elektronických 

verzí publikací FHS UK 

2. Letošní Svět knihy spolu s Karolinem  

3.  Časopisy – nový distributor  

4. Přehled plnění edičního plánu a návrhy nových titulů do EP 2022 (viz přílohu)  

6. Různé  

1.  
Návrh na rozdělení kompetencí mezi Knihovnou FHS a Edičním odd. byl prodiskutován a schválen. 
Def. znění je v příloze. 
 
2. 
Vzhledem k rekonstrukci Průmyslového paláce uskuteční se letošní Svět knihy v provizorních stanech 
a budovách na Výstavišti v Praze. Po loňské zkušenosti došlo k opětovné dohodě mezi Karolinem a 
FHS o společném stánku s tím, že produkce FHS bude výrazněji označena.  
Ediční oddělení požádá Karolinum, aby napříště u knih, které jsou vydávány v Karolinu s podporou 
FHS, bylo uváděno též ISBN fakulty. 
 
3. 
Byla sjednána dohoda mezi FHS UK a distributorem tisku Post Optimal, na jejímž základě se  bude 
nadále uskutečňovat rozesílání našich dvou časopisů (Lidé města a Dějiny-teorie-kritika) s tím, že 
administraci předplatného a fakturace zůstává i nadále věcí FHS. 
 
4. 
Časopisy: 
 
Lidé města 1–3/2022 (květen – vyšlo č. 1) 
Dějiny-teorie-kritika  2/2021, 1, 2/2022 (květen – vyšlo č. 2/2021) 
Historická demografie 1, 2 
 
Publikace: 
 

mailto:gabriela.malkova@fhs.cuni.cz


FHS UK 
 Tomáš Korbel: Proměny společenského postavení sociální skupiny českých architektů ve  

2. polovině 19. století (vyšlo a bylo pokřtěno 5. dubna 2022) 
 

 Blanka Soukupová – Wieshaider (eds.) Přírodní útvary - město - národ - identita. 
(EDICE URBÁNNÍ STUDIE, SV. 14) (vyšlo v květnu 2022) 

 
 

 Iva Holmerová, Vladimíra Dostálová, Alžběta Bártová a Hana Bláhová: Potřeby starších 

vulnerabilních lidí v domácí a nemocniční péči (práce na rukopise) 

 

 Lucie Bartůňková: Spontánně motivované nápisy a kresby v sakrálním prostoru (práce na 

rukopise) 
 
 

 Václav Hájek: Slabikář vizuální kultury. Obraz, umění a populární kultura v epoše „vizuálního 
obratu“ (rkp. odevzdán, zredigován, nyní u grafika v sazbě) 

 

 Jarka Vrbová: Norský svět. Základy norského jazyka a reálií (rkp. odevzdán, zredigován, nyní u 
grafika v sazbě) 

 

 Ivan Šlapeta: Stín ve tmě zmizí (uzavřena smlouva s NAMU, rkp. odevzdán, nyní korektury a 
jednání o právech na fotografie a sazba) 
(ve spolupráci s AMU) 
 

 Gabriela Seidlová Málková, Filip Smolík, Miroslava Nováková Schöffelová: Baterie 
diagnostických testů jazyka (BDTJ) (v přípravě smlouva s Karolinem, práce na rkp.) 
(ve spolupráci s Karolinem) 

 
 

Všechny tituly vycházející na FHS jsou (a budou) v distribuci jak v tištěné, tak v elektronické verzi! 
 
Podle finančních možností bude pokračovat digitalizace vyprodaných a nedostupných tištěných 
publikací (Ladislav Benyovszky: Úvod do filosofického myšlení aj.) 

 

 

 

KAROLINUM 

Vědecké časopisy 

 AUC Interpretationes. Studia philosophica europeanea (1, 2/2022)   

 Historická sociologie (1, 2/2022) 

 

Učební texty 

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

(v Karolinu)  



Vědecké publikace 

 

 Dana Moree (ed.): Mezi jevištěm a hledištěm aneb divadlo utlačovaných z perspektivy jokera 
(práce na rkp.) 
 

 Jana Wohlmuth Markupová: Soukromá válka Huga Vavrečky. Mikrohistorie z rozhraní 
soudobých dějin (1945–1952) (vyšlo v květnu 2022) 

 

 Blanka Soukupová: Antisemitismus v českých zemích v letech 1897–1989 (s přesahy do 
současnosti. (práce na rkp.) 

 
 
 

Z předchozích let se přesouvají do roku 2022 tyto publikace: 
 

 Miroslav Slowik: Zdvořilost jako identitotvorný faktor, lingvisticky antropologická  
 komparační studie obrazu světa Čechů a Španělů (práce na rkp.) 
 

 Jan Ort: „Here is no difference between Roma and gadže.” Negotiating  
 power, color and gender in an East Slovak village since 1945. (práce na rkp.) 

  

 Eliška Vejchodská: Ekonomické nástroje územního plánování (vyšlo pod názvem: Půda a její 
hodnota v dubnu 2022)  
 

 Michal Geisler: Autismus v České republice. Historickosociologická studie (práce na rkp.) 
 

 Dana Moree: Meziprostory (vyšlo v dubnu 2022) 
  

 Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová (eds.):  „Festivities as an indicator of identity and social 
direction“ (redakční práce v Karolinu) 

  

 Nettl – Capwell at al. Excursions in World Music (dávno v Karolinu) 
 

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

 Jan Sokol: Člověk jako osoba (česky a anglicky) (dávno v Karolinu) 
 
 

 
Návrhy nových titulů EP FHS UK a Karolinum (květen 2022):  

 

FHS UK: 

Rudolf Prázný: Národní divadlo v době protektorátu (přepracovaná disertace, ved. disertace Jiří 

Šubrt, doporučení) – Ediční komise doporučuje , aby rukopis přečetl ještě vedoucí katedry historie, 

případně jiný nezávislý recenzent. 



Hedvika Novotná a kol.: Metody výzkumu ve společenských vědách – dotisk (původní cena: za tisk 
500 ks 82 tis. Kč – Protisk ČB; prodej Kosmas: 125 831 Kč) –  Dotisk odsouhlasen v počtu 600 výtisků, 
kalkulovaná cena je 237,60 Kč á 1 kus + DPH. Vytištěno bude v polovině července 2022. 

Zuzana Havrdová: Důstojnost, reflexe a participace v praxi zdravotních a sociálních služeb – bude 

placeno z grantu 

Libor Prudký: Patníky na cestě z komunistického hnízda ke svobodě – nabízí možnost sponzora – 

Ediční komise doporučuje zjistit výši možného sponzorského daru a publikaci poté vydat. 

 

Karolinum: 

Jitka Lindová a kolektiv: Neverbální chování v partnerských vztazích 

Ediční komise doporučuje zařadit dodatečně do EP Karolina. 

Blanka Soukupová: „Český“ antisemitismus v letech 1918–1948. Obecné a zvláštní v českém 
nacionalismu 

Ediční komise doporučuje zařadit dodatečně do EP Karolina. 

 

Alena Marková, Mariia Kuznetcova (edd.):  Memory of Central and Eastern Europe: past 

traumas, present challenges, future horizons (kolektivní monografie) 

Ediční komise doporučuje zařadit dodatečně do EP Karolina. 

 

 

 
 
V Praze dne 12. 6. 2022 
Marie Kratochvílová 

 
 

 

 

Příloha: Rozdělení kompetencí mezi Knihovnu a Ediční odd. při zpřístupňování elektronických verzí 

publikací FHS UK 

 

  

 



Rozdělení kompetencí mezi Knihovnu a Ediční odd. při zpřístupňování elektronických verzí 

publikací FHS UK 

 

Popis stavu: 

 Je uzavřená smlouva na zpřístupnění a prodej e-knih FHS s Kosmasem a firmou Ebsco, knihy 

jsou prostřednictvím databáze Ebsco e-book zpřístupňovány pro UK bezplatně;  

 technické zajištění vložení plného textu a metadat na platformu má na starost ediční 

oddělení, ale není to ideální, nemá možnost kontroly ani vstupu do knihovních databází – 

aktivace přístupu musí být provedena ze strany knihovny (může ÚKUK, ale i Knihovna FHS); 

 potřeba uzavřít smlouvu i s publikováním na platformě Proquest (v souvislosti s novým 

knihovním systémem) event. s dalšími knihovními i prodejními platformami. 

 

Problémy:  

 Ediční oddělení nemá dostatečné propojení na informace o nástrojích a platformách e-

publikování na UK i mimo ni; informace jdou většinou prostřednictvím Ústřední knihovny UK 

– přes Knihovnu FHS; z toho plyne zbytečně moc mezičlánků – zvýšená chybovost, 

nedorozumění, časové prodlevy; 

 zpřístupnění není redakční práce, standardně jde o procesy řešené v knihovně (u publikací 

předplácených, kupovaných, OA) – souvisí s procesy digitalizace, které má na starost 

oddělení digitalizace Ústřední knihovny UK, členem pracovní skupiny je ředitelka Knihovny 

FHS; 

 časopisy Lidé města a Dějiny – teorie – kritika: e-zpřístupnění neodpovídá standardům, což 

vede k omezené dostupnosti článků na odborných platformách a špatné vyhledatelnosti. 

Z odborných databází dostupných na UK jsou časopisy pouze v CEEOL (DTK jen starší čísla), 

z databází nedostupných na UK je LM v Ebsco Central & Eastern European Academic Source. 

Výsledkem je jistá míra „neviditelnosti“ časopisů a článků v nich publikovaných.  

Cíl:  

  „Zviditelnit“ publikace na UK (ve vyhledávači UKAŽ); 

 zajistit dlouhodobou archivaci v univerzitním repozitáři (ve spolupráci s ÚKUK); 

 zrychlit a zjednodušit proces zpřístupnění publikací FHS pro UK včetně eventuálních 

reklamací;  



 vybudovat infomační podporu pro e-zpřístupnění časopisů na OA platformách a posílit tak 

vyhledatelnost článků na mezinárodní úrovni.  

 

Návrh rozdělení kompetencí mezi edičním oddělením a knihovnou: 

Ediční odd.  

 Uzavírá licenční smlouvy s autory také na e-verzi knihy (+ přiděluje ISBN e-verze); informuje 

knihovnu o uzavřených smlouvách; 

 zajišťuje přípravu a výrobu e-knihy / časopisu (formát pdf, případně ePUB); 

 předává plné texty publikací /časopisů a jejich metadat knihovně, která je vloží do 

nasmlouvaných databází (FTP); 

 předává pdf. knihy odd. vědy a výzkumu k uložení do repozitáře (pokud nedojde k předání 

přes Knihovnu – nutno ještě domluvit) 

 

Knihovna: 

 vybuduje infomační podporu pro e-zpřístupnění časopisů na OA platformách a posílí tak 

vyhledatelnost článků na mezinárodní úrovni; 

 převezme odpovědnost za vkládání plných textů publikací a jejich metadat do 

nasmlouvaných databází (event. repozitáře – nutná dohoda s V aV); 

 zajistí návrh smlouvy s firmou Proquest (v souvislosti s novým knihovním 

systémem;  podobně jako má Karolinum či FF UK);  

 po konzultaci s nakladatelstvím Karolinum (jako správcem systému Digital Object Identifier – 

DOI) prověří možnosti přidělování DOI časopisům vydávaným na FHS a jednotlivým článkům; 

a,  Ve spolupráci s redakcemi může DOI i přidělovat.). 

 

 

PhDr. Alena Matuszková     PhDr. Marie Kratochvílová, Ph.D. 

ředitelka knihovny FHS UK     redaktorka edičního odd. FHS UK 

 

16. května 2022 

https://www.doi.org/
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