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Zápis ze zasedání Ediční komise Fakulty zdravotnických věd Univerzity 

Palackého v Olomouci 

 

Datum konání: 23. 11. 2016 

Místo: zasedací místnost, FZV, Hněvotínská 3, Olomouc 

Přítomni: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA; Mgr. Šárka Vévodová, 

Ph.D.; Mgr. Štěpánka Bubeníková; PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D.; Mgr. Barbora 

Kolářová, Ph.D.; MUDr. Jiří Charamza; doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.; 

Mgr. Lenka Stloukalová 

Omluveni: MUDr. Jan Galuszka, Ph.D.; Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. 

 

1) Kontrola zápisu z porady Ediční komise UP a Ediční komise FZV 
 

 Mgr. Šárka Vévodová, Ph.D. upozornila na fakt, že v případě vydání e-knihy 

má autor publikaci vydat i na CD, aby byla v rámci povinných výtisků 

zanesena do Národní knihovny. Není dořešena legislativa „povinných 

výtisků“ v NK u e-knih.  

 Vydavatelství UP spustilo Facebook za účelem informování o službách, 

aktivitách a novinkách ve VUP  

 https://www.facebook.com/vydavatelstviUPOL 

 VUP  přijímá návrhy na nový vzhled obálek skript. 

 DOI je možno přidělit periodikům, jednotlivým článkům, neperiodickým 

publikacím a i jednotlivým kapitolám v těchto publikacích. Přidělení DOI je 

zpoplatněno - viz www.doivup.upol.cz. Tyto náklady hradí příslušné fakulty 

na základě vystavené vnitrofaktury. 
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2) Prodejnost publikací 
 

 Skladové zásoby - skripta Mgr. Vránová, prof. Sovová – členové Ediční 

komise podali návrh na prodej publikací z let 2010 - 1012 se slevou.  

 Skripta Fyzika pro zdravotnické obory - členové Ediční komise navrhli snížit 

cenu za skripta. Skripta by měl posoudit vyučující fyziky, pokud jsou ještě 

aktuální, tak je uvádět v sylabu jako povinnou či doporučenou literaturu. 

 Prodejnost publikací je v příloze č. 1. 

 
 
3) Plnění Edičního plánu na rok 2016 
 

 Přednostka Ediční komise Mgr. Šárka Vévodová, Ph.D. upozornila na nutnost 

pravidelné aktualizace Edičního plánu po ¼ roce. Přednostové a zástupci 

přednostů jednotlivých ústavů jsou informováni o možnosti aktualizace 

každého ¼ roku. 

 Proděkan Galuszka zjistí prodejnost e-knih vydaných FZV UP v Olomouci, 

Mgr. Vévodová, Ph.D. zjistí elektronickou ochranu e-knih. 

 Od děkana FZV doc. Jaroslav Vomáčky Ph.D.,MBA vzešel návrh, aby Ediční 

komise FZV vedla přehled všech publikací, které byly a budou vydány mimo 

Vydavatelství UP. Děkan FZV dále navrhl, aby všechny vydané publikace a 

významné články byly předány po jednom výtisku na děkanát, který k tomuto 

účelu zřídí knihovnu. O tomto budou informování všichni zaměstnanci 

Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci. 

 

 V rámci Edičního plánu FZV UP v Olomouci bylo naplněno vydání 2 čísel 

periodika PROFESE online, dotisk skript Základy obecné a vývojové 

psychologie (již pouze 4 ks), dotisk skript Proprioceptivní neuromuskulární 

facilitace a mimo ediční plán bude vydáno CD Formální a obsahová forma 

bakalářských a diplomových prací.  

 Devět publikací bylo přesunuto do Edičního plánu FZV UP v Olomouci na 

rok 2017. 

 



Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 

Tř. Svobody 8 | 771 11 Olomouc | T: 585 632 852 

www.fzv.upol.cz 

 Přehled plnění Edičního plánu na rok 2016 je v příloze č. 2.  

 
 
4) Ediční plán FZV na rok 2017 
 

 Členové Ediční komise projednali návrh Edičního plánu FZV UP v Olomouci 

na rok 2017. 

 Profese on-line bude i nadále hrazena z projektu Internacionalizace. Všechny 

články zveřejněné v tomto periodiku mají přidělené DOI číslo (přidělení DOI 

číslo je zpoplatněno částkou 1 USD). 

 doc. Kopecký – Tělesný vývoj a motorická výkonnost – odborná publikace, 

tisk bude hrazen z prostředků sponzora, publikace je určena pro školy. 

 doc.Kopecký – Physical Antropology – překlad publikace je hrazen 

z projektu Internacionalizace, vydání publikace bude hrazeno ze 

sponzorských peněz. 

 Dr. Zlámal – Management zdravotní péče v ČR II. – na návrh děkana se 

hlasovalo o tom, zda publikaci vyřadit z Edičního plánu FZV na rok 2017 

(není jasné, z čeho bude financován tisk publikace, pro koho je učena), návrh 

děkana byl jednomyslně přijat. Dr. Zlámal doloží požadavky a návrh na 

zařazení do aktualizace Edičního plánu FZV na rok 2017 bude hlasován per 

rollam.   

 Do edičního plánu na rok 2017 bylo zařazeno a Ediční komisí FZV UP v 

Olomouci schváleno 10 publikací a periodikum PROFESE On-line. 

 Předložený Ediční plán na rok 2017 je v příloze č. 3. 

 Schválený Ediční plán na rok 2017 je v příloze č. 4. 

 
 

5) Diskuze, různé  
 

 Periodikum Profese on-line nabízí možnost zveřejnění článků – příspěvků z 

konferencí uspořádaných FZV UP v Olomouci. Tímto se i podpoří vydávaný 

časopis. 
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 Ediční komise FZV se nadále bude scházet 2x/rok a materiály projednávané 

na EdK FZV UP v Olomouci budou všem členům zaslány minimálně s 

týdenním předstihem. 

 Předsedkyně Ediční komise upozornila na nebezpečí predátorských časopisů 

– viz příloha č. 5.  

 
 

Zapsala: 25. 11. 2016 Mgr. Lenka Stloukalová 

 

Verifikovala: 25. 11. 2016 Mgr. Šárka Vévodová, Ph.D. 


