
Zápis ze schůze ediční komise dne 4. května 2021 

 

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. (online) 
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 – bude vyřazen. 
 

 Hedvika Novotná: Dědina: Poststrukturální světy středoevropské vesnice -  Nedodala rukopis. 
Budeme urgovat, nutno dokončit vydání. 
 

 Dana Bittnerová, Kateřina Varhaník-Wildová: Lifestylová migrace - Rukopis nedodán. 
Zaplaceno. Budeme urgovat, nutno dokončit vydání. 
 

 Zuzana Trachtová: Bitky romských teenagerů. Kulturní modely násilí -  Autorka znovu pracuje 
na rukopisu, zatím nedodán. Zaplaceno v roce 2016. Projednat s autorkou a vedoucí práce, 
event. vrátit finance 
 

 Lily Císařovská: O překládání 
Práce na rukopisu. Urgovat dodání rukopisu. 
 
 

Vydáno (od minulého zasedání ediční komise) 

 Jan Bouzek: Mýty Řeků a dalších národů starověku (S. Kučová (ed.) + M. Kratochvílová) Trigon 
+ FHS UK 
 
Lidé města 1/2021 
Dějiny-teorie-kritika 2/2020 
 

Rozpracováno:  

 Tomáš Korbel: Proměny společenského postavení sociální skupiny českých architektů ve          
2. polovině 19. století.  

      Rukopis hotov, vybírají se fotografie, čekáme na přidělení prostředků z Progresu na vydání. 
 

 

 Blanka Soukupová: Obecné a zvláštní v českém antisemitismu 1969–1889 (EDICE URBÁNNÍ 
STUDIE, SV. 14) 
Práce na redakci textu. EK doporučuje změnu grafického řešení edice. 
 

mailto:gabriela.malkova@fhs.cuni.cz


Návrhy nových titulů: 

 
 

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

vulnerabilních lidí v domácí a nemocniční péči  

EK souhlasí s vydáním na FHS UK 
 

 Lucie Bartůňková: Spontánně motivované nápisy a kresby v sakrálním prostoru 

EK souhlasí s vydáním na FHS UK 
 

 Ladislav Benyovszky: Myšlení z hlediska celku – dopisy z izolace 
EK souhlasí s vydáním na FHS UK 
 

Všechny tituly vycházející na FHS jsou (a budou) v distribuci jak v tištěné, tak v elektronické verzi! 
 

 

KAROLINUM 

Tituly FHS, které byly schváleny do edičního plánu Karolina na rok 2021 

Vědecké časopisy 

 Bruschi Fabio (šéfredaktor), Jakubec Ivan (editor) 

 AUC Interpretationes. Studia philosophica europeanea (2 čísla)   

 Šubrt Jiří, Šalanda Bohuslav (šéfredaktor) 

 Historická sociologie (2 čísla) 

 

Učební texty 

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

 V redakci Karolina 

  

Vědecké publikace 

 Miroslav Slowik: Zdvořilost jako identitotvorný faktor, lingvisticky antropologická  
 komparační studie obrazu světa Čechů a Španělů 
 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. 

 V redakci Karolina 

 Eliška Vejchodská: Ekonomické nástroje územního plánování 
V redakci Karolina  

 Adam Coman: Reweriting Israeli History: the New Historians and Critical  
 Sociologists. 
       S autorem jedná Karolinum 

 Michal Geisler: Autismus v České republice. Historickosociologická studi 
S autorem jedná Karolinum 

 Nettl – Capwell at al. Excursions in World Music 



„Stará píseň“ – v redakci Karolina, autorská práva zajištěna, práce na překladu 

 Jan Sokol: Moc, peníze a právo (česky a anglicky) 
V redakci Karolina: „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)  
V redakci Karolina  

 Marek Německý, Jiří Šubrt: Makrosociologická perspektiva: otázky a problémy 
 Prof. Šubrt jedná s Karolinem sám 

 Joosep Grents: Complexities of Hybrid Warfare 
Autor zatím nedodal rukopis 

 Dana Moree: Meziprostor 
V redakci Karolina  

 Nikolas Maslowski: Velcí Češi a Slováci. Historická sociologie uznání.  
Nevím o rukopise ani o autorovi nic 

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

 Autorky pracují na redakci překladu textu 
 
Komise upozorňuje, že mnohé tituly jsou v Karolinu již několik let – je nutné dokončit jejich vydání, 
nebo je z plánu vyškrtnout.  
 

Vydáno (od prosince 2020):  
 Zuzana Jurková, Veronika Seidlová (eds.): Music – Memory – Minorities: From Archive to 

Activism 

 Jan Štemberk: Automobilismus a česká společnost 

 

Návrhy nových titulů  

 Dana Moree (ed.): Mezi jevištěm a hledištěm aneb divadlo utlačovaných z perspektivy jokera 
EK souhlasí s vydáním v Karolinu 

 

 Ondřej Váša, Martin Švantner, Tomáš Kobeš, Václav Janoščík, Jakub Chavalka, Jakub Marek, 
Martin Charvát: Focal Images (pracovní název) 
Stav rukopisu: žádost o podporu projekt GAČR 
Jazyk: anglický, termín odevzdání rukopisu: první kvartál roku 2024 
EK vzala na vědomí (rok 2024)  
 

 

3. Materiál „Vydávání publikací na fakultě“ 

M. Kratochvílová zaslala členům ediční komise rozklad současného procesu vydávání na FHS 
v souvislosti s akvizicí nových rukopisů a přidělováním finančních prostředků z Progresu na vydávání 
publikací na FHS a v externích nakladatelstvích.  

Diskuse ohledně akvizice: každý autor má právo určit, kde bude svou publikaci vydávat. Je potřeba 
zohlednit, že při hodnocení vědeckého výkonu jsou lépe hodnoceny publikace v cizím jazyce a vydané 
v zahraničí (zejm. v zahraničních recenzovaných a impaktovaných časopisech, knihy v renomovaných 
nakladatelstvích mimo domovskou fakultu). Pro ediční činnost FHS UK zůstává i nadále záměrem  
podporovat vydávání mimořádných disertací (za předpokladu, že dotčení  autoři i školitelé s tímto 
záměrem souhlasí).  Svou akviziční činnost hodlá FHS UK také intenzivněji směrovat ke spolupráci  



vedoucích kateder s redaktorkou fakulty, resp. ediční komisí FHS. K tomu by měla být určena i výzva, 
v níž budou vedoucí kateder na možnost vydávání publikací na fakultě znovu upozorněni a bude jim 
objasněno, jak navrhnout práci k vydání (na FHS event. v Karolinu a u externích nakladatelů).  

Na druhou stranu komise deklaruje, že FHS chce vydávat smysluplné publikace, aniž by  
nejdůležitějším hlediskem muselo vždy být, že „přinesou plody“ (ve smyslu aktuálního systému 
hodnocení výsledků vědy a výzkumu).  

Komise podporuje spolupráci při procesu vydávání publikací (zejména monografií, kolektivních 
monografií a učebnic) mezi oddělením vědy a výzkumu, edičním oddělením, knihovnou a 
koordinátorů programů Progres FHS UK. (Programy Progres jsou aktuálně transformovány do 
programů Cooperatio, kde lze předpokládat potřebu aktualizace systému spolupráce publikační a 
ediční činnosti). 

Komise doporučuje vyhýbat se „předplácení“ publikací – tedy úhrady nákladů dříve než je rukopis 
připraven k vydání a dříve než jsou smluvně vymezena práva a povinnosti zúčastněných stran. 
Důvodem tohoto doporučení jsou opakující se zkušenosti s odklady dodávání rukopisů, 
nepříjemnostmi s vymáháním rukopisů, v extrémních případech i rušení záměru vydání plánované 
publikace  a vrácení zálohy. 

 

4. Různé 

 Členové ediční komise budou iniciovat schůzku koordinátorů programů PROGRES a 
vedoucích kateder. 

 Autoři schválených publikací do edičního plánu FHS a Karolina budou informováni o dalším 
postupu při vydání.  

 U protrahovaných případů nedodaného rukopisu budou autoři upozorněni na sankce 
v podobě vyškrtnutí z edičního plánu fakulty či Karolina. 

 Je potřeba inovovat sdílenou tabulku https://cunicz.sharepoint.com/sites/DTB_Publikace 
 
 
 
 

V Praze dne 6. 5. 2021 

Zapsala M. Kratochvílová 
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