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Zápis z jednání Ediční komise FUD 

(malý ediční grant 2021) 

Dne: 10. 11. 2020 (on-line) 

Účastní členové Ediční komise (dále jen EK):  

prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D., předsedkyně EK;  

doc. Mgr. Michaela Thelenová;  

doc. ak. mal. Michal Slejška;  

PhDr. Jaroslav Polanecký, Ph.D.;  

Mgr. et MgA. Jan Krtička, Ph.D.;  

MgA. Antonín Tomášek  

Mgr. Martin Kolář, Ph.D.; (neúčasten) 

Za ediční oddělení: Klára Mrkusová 

 

1. Vzhledem k Příkazu rektora č. 1/2020 K aktuálnímu vývoji epidemie koronaviru v ČR a 

doporučení k omezení shromažďování se hodnocení návrhů na vydání publikací 

(podpoření publikací malým edičním grantem) v roce 2021 odehrávalo prostřednictvím 

konzultací „on-line konference“ za účasti šesti (nadpoloviční většiny) členů EK. 

2. Předsedkyně EK představila obsah, autory a podmínky vydání jednotlivých navržených 

publikací. Připomněla nutnost preferovat takové publikace, které přispějí k vyššímu 

hodnocení  FUD UJEP podle dosažených exkluzivních výstupů ve vědě a výzkumu 

v rámci Metodiky 17+. Členové EK diskutovali nad podanými návrhy a jejich přínosem. 

Návrhy zhodnotili metodou bodování dle zadaných kritérií (kvality podávaného 

projektu, potenciálu pro RIV a RUV systém, potenciálu pro rozvoj FUD a 

meziinstitucionální spolupráce, potenciálu pro kvalifikační růst žadatelů) a podle míry 

splnění kritérií a podle limitu rozpočtu pro malý ediční grant 2021 daného děkanem. 

3. Předsedkyně EK také informovala o výjimce děkana v možnosti převedení       

částek podpory nezrealizovaných publikací z roku 2020 do roku 2021 (včetně jejich 

ISBN), a to z důvodů omezených možností kontaktů a schůzek v letošním roce, 

způsobených vládními opatřeními během pandemie. 

  4.  Po sečtení bodů a stanovení pořadí se členové EK shodují na úpravě některých 

požadovaných částek podpory vzhledem k obvyklým formátům malého grantu 

určeného především na redakční přípravu.  Z celkem sedmi navržených publikací 

doporučují děkanovi k podpoře malým edičním grantem na redakční přípravu 5 

publikací v celkové finanční výši 300 000 Kč.  

 

Tabulka s výsledným hodnocením je přílohou tohoto zápisu. 

12. 11. 2020 zapsala K. Mrkusová; potvrdila Z. Kolečková 


