
Zápis z jednání Ediční komise FTK ze dne 11. 1. 2011 

Přítomní: Chmelík, Gába, Janura, Kotíková, Kozáková (zástup za Urbana), Neuls 
Omluveni: Horák, Karásková, Lehnert, Urban 

Program: 

1) Ediční plán na rok 2011 

2) Závěry z jednání ediční komise UP 

3) Stav v prodejně skript 

4) Různé 

Ad 1) 

Komise projednala ediční plán FTK na rok 2011. Do edičního plánu bylo zařazeno 11 titulů monografií, 

7 titulů skript, 8 čísel periodik FTK, 1 sborník a 1 další publikace. 

Jedenáct titulů monografií bylo do edičního plánu zařazeno s podmínkou, že autoři dodají kompletní 

rukopis monografie komisi k posouzení před tím, než bude monografie odeslána na oponenturu a 

předána do vydavatelství ke zpracování. Komise posoudí, zda monografie splňuje všechny formální 

požadavky stanovené aktuální „Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení 

výsledků ukončených programů“ pro druh výsledku „Odborná kniha“ a splňuje tak veškeré formální 

předpoklady, aby mohla být následně vykázána jako uznatelný výsledek v RIV s nárokem na bodové 

hodnocení. V případě, kdy komise dospěje k závěru, že výše uvedené formální požadavky nebyly 

splněny, nebude rukopis monografie odeslán na oponenturu ani do vydavatelství ke zpracování a 

vydání. Autoři plánovaných monografií budou o této skutečnosti informováni. 

Komise stanovila maximální náklad u plánovaných monografií na 200 kusů. Autoři budou o této 

skutečnosti informováni. V opodstatněných případech je možné náklad monografie navýšit. 

V takovém případě však musí autor zdůvodnit nutnost vyššího nákladu a předložit písemný návrh na 

navýšení nákladu spolu s písemným zdůvodněním ediční komisi k posouzení. 

Vydavatelství UP spouští novou službu „Tisk na objednávku“ (print on demand), díky které bude 

možné tisknout publikace i po jednotlivých kusech poté, co si je zájemce objedná prostřednictvím e-

shopu vydavatelství (kvalita tisku srovnatelná s ofsetovým, cena srovnatelná s pořízením kopie 

dokumentu). U takto vydaných publikací nebude předem stanoven náklad (nižší finanční investice 

fakulty, žádné skladové zásoby). Komise se shodla, že touto formou by měla být vydávána všechna 

nově plánovaná skripta na FTK. 

Ad 2) 

Komise byla seznámena s výsledky jednání Ediční komise UP. Členové komise obdrželi kopii zápisu 

z tohoto jednání. 

Ad 3) 

Komise byla informována o aktuálním stavu a hodnotě skladových zásob v prodejně skript a odborné 

literatury Vydavatelství UP. 

Ad 4) 

Vkládání dat do OBD 

Komise upozorňuje na nutnost pečlivé kontroly dat vkládaných do OBD ze strany autorů, zejména 

popisu výsledku (souhrn, anotace nebo abstrakt), aby se v nejvyšší možné míře zabránilo vyřazení 



výsledků z bodového hodnocení z důvodu poskytnutí nekompletních nebo neadekvátních informací. 

Máli autor zájem, aby byl výsledek bodově hodnocen, musí z popisu vyplývat, že výsledek splňuje 

všechny požadavky dle definic výsledků v aktuální „Metodice hodnocení výsledků výzkumných 

organizací a hodnocení výsledků ukončených programů“. 

Zaměstnanecké dílo 

Komise doporučuje, aby všechna autorská díla akademických pracovníků FTK, vydávaná 

prostřednictví Vydavatelství UP na náklady FTK, byla považována za díla zaměstnanecká (v souladu 

s definicí zaměstnaneckého díla dle směrnice rektora UP č. B3-09/2 a její novely č. B3-10/4-SR). 

 

Zapsal: F. Chmelík 


