Zápis ze schůzky ediční komise FHS UK
konané dne 19. května 2019

Přítomni:
Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph. D.
doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.
doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.
PhDr. Marie Kratochvílová, Ph.D.
Omluven: doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
1. Stav rozpracovanosti titulů FHS UK a v Karolinu k 11. 5. 2020
FHS UK


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 – zredigováno,
vysázeno, nyní probíhá korektura sazby (autor + korektorka), koncem května do tisku



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.



Hedvika Novotná, Ondřej Špaček, Magdaléna Šťovíčková Jantulová (ed.): Metody výzkumu ve
společenských vědách – vysázeno, hotová obálka, poslední korektura před tiskem – do tisku
koncem května



Alice Brotánková: Vojtěch Kubašta a pohyblivá kniha – dědicové Kubašty nedají souhlas
k vydání, nelze realizovat

Vydáno (od minulého zasedání ediční komise)


D. Bittnerová - M. Moravcová (eds.): Festivity jako ukazatel identity a společenského
směřování. (Diverzita etnických menšin). / FHS vydáno



Václav Hájek: Obzory a ruiny. Viditelné a neviditelné v romantické krajinomalbě. Vydáno
Lidé města 3/2019, 1/2020
Dějiny-teorie-kritika 2/2019

KAROLINUM
Přijato do edičního plánu Karolina 2020
 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 (jak doporučila EK při minulé schůzce) Danou Bittnerovou (příloha),
zařazeno do edičního plánu Karolina, po zanesení připomínek lektorů přistoupení Karolinum
k překladu do angličtiny


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

Sociologists.
Stav rukopisu: v redakci Karolina

Přesun z roku 2019


Nettl – Capwell at al. Excursions in World Music

Stav rukopisu: stále v redakci Karolina


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: stále v redakci Karolina



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: autorka dodala návrh na nový titul – viz Nové návrhy



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: autor zatím nedodal rukopis



Alena Marková – Vratislav Kozák: Historical sociology of social processes, events, and
historical breakthroughs
Stav rukopisu: není znám, minule jsme nedoporučili

Vydáno od minulého zasedání ediční komise


Jiří Hlaváček: Vzestup a pád ČSLA? Šedesátá léta a vojenská každodennost ve vzpomínkách čs.
důstojnického sboru – vydáno



Bohuslav Šalanda, Jan Štemberk a kol. České století motorismu / Kulturní roviny českého
motorismu. – vydáno

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Návrhy nových titulů
KAROLINUM


Dana Moree: Meziprostor
Stav rukopisu: rozpracovaný. Schváleno k zařazení do edičního plánu Karolina



Zuzana Jurková, Veronika Seidlová (eds.): Music – Memory – Minorities: From Archive to
Activism
Stav rukopisu: rozpracovaný. Schváleno k zařazení do edičního plánu Karolina



Eliška Vejchodská (ed.): Ekonomické nástroje územního plánování
Stav rukopisu: v přípravě. Schváleno k zařazení do edičního plánu Karolina



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.
Schváleno (dodatečně) k zařazení do edičního plánu Karolina

PROGRES – schválené a připravované tituly – viz přílohu
A DALŠÍ…


Bouzek: Mytologie / Trigon S. Kučová (ed.) + M. Kratochvílová dokončily redakci a výběr
obrazové přílohy, předáno do Trigonu, v současnosti vzniká návrh grafické úpravy.



Barbora Bírová: Antropologie v akci (shrnutí výzkumných aktivit za léta 2017-2019)" a
autormi publikácie je kolektív autorov v zložení Markéta Zandlová, Michal Lehečka, Barbora
Bírová (+ vybraní študenti, ktorí s nami spolupracovali na výskumných aktivitách +
zadávatelia, ktorí prispeli svojimi reflexiami) - ???

3. Ostatní


Svět knihy byl pro letošek zrušen, pouze na různých internetových kanálech (mall.tv) probíhá
čtení autorů, ale hlavně beletrie a poezie, nakladatelé odborné literatury nebyli přizváni.



V důsledku koronakrize funguje prodej přes Kosmas, od půlky května začaly prodávat i menší
knihkupectví… Vznikl Cech (malých) nakladatelů jako „konkurence“ Svazu českých knihkupců
a nakladatelů, který je spíš platformou pro velké nakladatele a společnosti typu Euromedia
apod. Zatím nikdo z vysokoškolských nakladatelů do Cechu nevstoupil, otázka je, zda se to
má nebo nemá činit, nebo zda je už opravdu čas na založení cechu vysokoškolských
nakladatelů, resp. nakladatelů odborné literatury. Otázka zní, zda je to potřeba.



Pracuji na přípravě stěhování knih a časopisů FHS. S knihovnou FHS (dr. Matuszkovou) jsme
domluvené na třídění, stěhování a následném uskladnění (umístění) knih FHS (a doc. Pince)
v knihovně v Tróji.



Ediční komise UK proběhla v prostředí MS Teams – zápis viz minulý email + příloha.

V Praze dne 24. 5. 2020
Zapsala M. Kratochvílová

