
Zápis z 2. zasedání Ediční komise AS UK
konaného dne 3. 3. 2011

Přítomni

• Členové komise: RNDr. Štěpán Bojar, Filip Grimm, Adam Jaroš,
Juraj Juhás, doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D., Jakub Michálek, Marek
Nečada.

• Hosté: MUDr. Jitka Feberová.

Program zasedání

1 Zápis z minulého zasedání

2 Tvorba jednotného vizuálního stylu
2.1 Schválení členů delegovaných v komisi pro tvorbu vizuálního

stylu
2.2 Informace o vytváření zakázky

3 Diskuse o pracovní náplni EdK

4 Ostatní

1 Zápis z minulého zasedání

Zápis z minulého zasedání EdK (11.2.) byl schválen tichým souhlasem.

2 Tvorba jednotného vizuálního stylu

2.1 Schválení členů delegovaných v komisi pro tvorbu vizu-
álního stylu

Ediční komise AS UK potvrdila delegování doc. Krejčího a Adama Jaroše
do plánované komise pro tvorbu nového vizuálního stylu UK (dále vizuál).

2.2 Informace o vytváření zakázky

Delegáti EdK do nové komise pro vizuál oznámili, že přes urgentnost avizo-
vanou doc. Šobrem na únorovém plénu senátu nedošlo k jejímu vytvoření,
natož zasedání.
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V reakci na tyto informace se komise shodla na následujícím usnesení:

Ediční komise AS UK vyjadřuje znepokojení nad přístupem od-
dělení pro vnější vztahy v otázce společného vizálu, zvláště nad
nedostatkem dostupných informací o průběhu příprav. EdK AS
UK žádá prorektora pro vnější vztahy o poskytnutí informací o
průběhu příprav, a to zejména o

1. tom, proč nebylo ještě svoláno zasedání komise, do které
EdK delegovala své členy,

2. stavu veřejné zakázky na grafický vizuál,

3. postoji fakult k projektu.

Usnesení bylo schváleno hlasováním. Z přítomných členů hlasovalo pro 6,
proti 0, zdržel se 1.

3 Diskuse o pracovní náplni EdK

Jednotliví členové postupně představili své priority v EdK:

• RNDr. Štěpán Bojar vidí nedostatky ve využití IT pro podporu studia
na UK a ve struktuře webové prezentace UK.

• Jakub Michálek jako svůj cíl uvedl zejména aktualizaci vydavatelské
praxe nakladatelství Karolinum tak, aby reflektovala aktuální situaci.
Dalším místem, kde vidí příležitost pro uplatnění EdK je podpora
studentů při přípravě studijních materiálů k vyučovaným předmětům.

• Juraj Juhás vyjádřil souhlas s předcházejícími řečníky a poukázal na
pasáže z aktuálně platného dlouhodobého záměru UK, kde se expli-
citně zmiňuje příprava nové nakladatelské politiky.

• Adam Jaroš upozornil na roztříštěnost databází a funkcí informačních
systémů UK, kde by rád našel prostor ke zlepšení.

• MUDr. Jitka Feberová poukázala na potřebu motivace vyučujících k
tvorbě učebních materiálů.

• Doc. Jaromír Krejčí připomněl stále dominantní význam tištěných pu-
blikací a zmínil se krátce o svých špatných zkušenostech s vydáváním
knihy v nakladatelství Karolinum.

• Následně se přítomní shodli, že tyto cíle je třeba zkompletovat do jasné
a čitelné podoby, k čemuž se nabídl Juraj Juhás.
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4 Ostatní

RNDr. Bojar navrhnul přijetí MUDr. Feberové jako extramurálního člena
EdK, Komise návrh schválila a Marek Nečada jej předá ke schválení před-
sednictvu AS.

Zapsal Adam Jaroš
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