
Zasedání Ediční komise AS UK
12. 12. 2012

Podkladové materiály k jednání jsou dostupné v repozitáři ediční komise ASUK
 

 
Přítomni: Adam Jaroš, Štěpán Bojar, Miroslav Důra, Jitka Feberová, Josef 
Fontana, Jaromír Krejčí, Ina Píšová, Jakub Michálek, Marek Nečada, Stanislav 
Štípek
 
Omluveni: Filip Grimm, Juraj Juhás, Jiří Raboch, Daniel Toropila
 
Program
 
1) Open access na UK
2) Kvalifikační práce na UK a jejich dostupnost 
3) Brainstorming cílů a východisek Ediční komise
4) Nové iForum
 
 

Zápis z jednání
 
1)Open access na UK [Mgr. A. Fojtů, ÚVT]

Bod odložen na příští zasedání.
 
2) Kvalifikační práce na UK a jejich dostupnost [RNDr. Š. Bojar]
 

● otázka online přístupu ke kvalifikačním pracím na UK
●současný stav: pro prohlížení požadované přihlášení a souhlas 

s prohlášením, který dle doc. Krejčího vychází z tradice papírového 
souhlasu s prohlášením nutného k listování fyzickými kvalifikačními 
pracemi

● přístup UK ojedinělý, řada jiných institucí (Masarykova univerzita, 
Univerzita Palackého atd.) nevyžaduje ani souhlas, ani přihlášení

● dle A. Jaroše je zásadním problémem skutečnost, že kvalifikační práce UK 
nejsou indexované, a neobjevují se tudíž ve vyhledávačích

● Š. Bojar upozornil, že stávající stav je požadavkem vedení UK
 
Závěr debaty:

● EdASUK osloví vedení UK s pozvánkou na příští zasedání komise, kde bude 
projednána záležitost anonymního přístupu ke kvalifikačním pracím, a 
obeznámí Studijní komisi AS UK s touto problematikou.

 
Zaměstnanecká díla
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● postoj Legislativní komise: otázka zaměstnaneckých děl by se měla řešit 
na úrovni fakult, lze ji upravit vnitřním předpisem (opatřením děkana)

● návrh kancléře UK: vypracovat metodiku pro jednotlivé děkany, jak v této 
věci postupovat (toto by mělo být náplní setkání na začátku února)

● J. Michálek pracuje na vlastním návrhu řešení, jež by mělo být na úrovni 
konceptu využitelné i pro jiné školy 

 
Závěr debaty
 

● na začátku února proběhne setkání s kancléřem na toto téma
● J. Michálek vypracuje návrh, s nímž obeznámí komisi i kancléře

 
 
3) Brainstorming cílů a východisek ediční komise
- z brainstormingu komise vzešly následující oblasti, které se komisi jeví jako 
klíčová náplň její činnosti (v pořadí dle relevance pro členy komise):
 
Prezentace UK a mediální komunikace

● vizuální styl
● web

 
Studijní materiály

● hodnocení
● aktuálnost
● dostupnost
Podoblasti:

○ motivace a podmínky autorů k jejich tvorbě
○ spoluúčast studentů

 
Publikační výstupy

● zaměstnanecká díla
● návrh dr. Kvašňáka

 
 
Ideové východisko: 
společenská zodpovědnost univerzity
Základní otázka: 
uzavřenost vs. otevřenost
 
Závěr debaty:
Komise se pokusí definovat svoji úlohu a pravomoci v rámci ediční politiky UK 
(na příštím zasedání se důkladně seznámí s pravomocemi ostatních orgánů 
činných v této oblasti) a vytyčit systematičtěji svoji dlouhodobější agendu na 
základě preferencí a možností svých členů.
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4) Nové iForum
 
Závěr debaty:
Komise hodnotí změnu vzhledu iFora jako pozitivní.
 
 
Podněty na příští zasedání a úkoly pro jednotlivé členy
 

● schválení zápisu ze zasedání 21. 11. 2012
● změna statutu týkající se vizuálu: komise se vyjádří k návrhu využití 

pečetě (připomínky k návrhu lze vznášet do 11. 1. 2013) a pozve na 
své zasedání prorektora Šobra 

● zpracování odpovědí jednotlivých fakult z Průzkumu o studijních 
materiálech

● ekonomické dopady vydávání elektronických materiálů (M. Nečada)
●stanovisko k dokumentu Internacionalizace (shrnutí připraví J. 
Fontana)

● přehled orgánů, jež se podílejí na ediční politice UK, a jejich 
kompetencí (I. Píšová)

● návrh koncepčního řešení otázky zaměstnaneckých děl (J. Michálek)
● komise se seznámí s novou prezentací UK na veletrhu Gaudeamus (J. 

Fontana)
 
 
 
Příští zasedání: 3.1. 2013, v 16.00

 
Zapsala: I. Píšová
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