Pravidla ediční činnosti na FF OU
1.

Strategie publikační činnosti na FF OU je vymezena a upravena aktuálním zápisem
Ediční komise FF OU, který je dostupný na Portálu OU. Navrhovatel se před podáním
návrhu do edičního plánu s tímto zápisem seznámí.

2.

Ediční komise schvaluje návrh plánu na kalendářní rok do konce měsíce října:
-

3.

Podmínky pro zařazení publikace do edičního plánu:
-

-

-

4.

s ohledem na finanční možnosti FF OU pro daný rok.

řádně vyplněný návrh na vydání publikace a kalkulace nákladů na vydání publikace,
položka struktura publikace a stručná charakteristika obsahu v rozsahu 8-10 řádků
(nemá být suplována názvy kapitol), jména navržených oponentů i s uvedením jejich
pracoviště, v položce poznámky uvést způsob hrazení publikace;
ediční komise schvaluje návrhy na vydání všech publikací (monografie, časopisy,
sborníky, slovníky, encyklopedie, atd.) i publikací elektronických. Návrh na vydání
publikace je nutno podat také v případě, že jde o výstup z projektu GA ČR, SGS (i
výstup z projektu podaného v daném roce) a dalších výstupů z projektů, také pokud
publikace bude vydána s finanční spoluúčastí či sponzorských darů a rovněž i
v případě, že publikace byla stažena z EP a předpokládá se její vydání v roce
následujícím;
publikace, které vykazují výrazně vyšší částky na vydání, musí doložit k návrhu na
vydání podrobnou kalkulaci nákladů (zdůvodnění jednotlivých finančních položek);
návrhy na vydání publikací se zasílají elektronicky a v tištěné podobě s podpisy se
odevzdávají na odd. pro VaV do 30. 9.

Schválená publikace v EP – dodání rukopisu na odd. pro VaV FF OU:
-

rukopisy monografií (hrazených z FF) a slovníků do 31. 5. Ve výjimečných případech
(na žádost oponenta rovněž v tištěné podobě);
rukopisy sborníků dodat do 30. 6., v případě pozdějšího konání konferencí, do 30. 10.;
rukopisy jednotlivých čísel časopisů dodat do 30. 4. a 30. 9.;
rukopisy výstupů z projektů SGS dodat do 31. 7.;
rukopisy všech publikací zaslat e-mailem a na CD-ROMu;
krátká 8–10 řádková anotace publikace a klíčová slova v elektronické podobě
v českém, anglickém jazyce, případně v jazyce publikace;
doporučující posudky dvou odborníků z příslušných oblastí (minimálně jeden působící
mimo FF OU). Ediční komise stanovila požadavky na recenzenty - jejich dosažené
akademické vzdělání musí být prof., doc., popř. Ph.D., CSc., Dr.
V případě vydávání studijních opor, musí být alespoň jeden recenzent z VŠ prostředí,
v tomto případě platí dosažené akademické vzdělání prof., doc., popř. Ph.D., CSc., Dr.
a druhý recenzent může být z praxe.

Monografie vydávané prostředků z FF OU:
-

-

předseda EK zvolí jednoho z dvou doporučujících oponentů (počet oponentů není
limitován). EK stanoví max. přidělenou částku na vydání publikace (do ní je zahrnut
jeden odborný posudek, technická redakce a tisk). Všechny náklady nad limit budou
hrazeny z prostředků katedry/centra (druhý posudek/další posudky, návrh obálky,
překlady, příp. tisk nad limit přidělené částky).

Slovníky:
-

Sborníky:
-

Časopisy:
-

-

platí stejné zásady jako pro monografie vydávané z prostředků FF.
v případě konferenčních poplatků bude vydání sborníku hrazeno z konferenčních
poplatků. Vše nad bude hradit katedra/centrum.
EK stanoví finanční limit pro vydání časopisu (do ní je zahrnuta práce redaktora,
technická redakce včetně úpravy obálky a tisk), vše nad limit bude hrazeno
z katedry/centra.
O finanční podporu FF OU mohou usilovat pouze periodika, která prokáží do zasedání
EK zájem o zařazení do databáze SCOPUS/WoS (např. žádost o preevaluaci perodika
pro databázi SCOPUS).

Monografie vydávané z jiných zdrojů:
Publikace vydávané z jiných finančních zdrojů (projekty, granty) nebudou
primárně podpořeny z finančních zdrojů FF OU.
4.

Doporučení EK pro vydávané publikace:
-

-

5.

sborníky, zejména ze studentských konferencí, vydávat na nosičích CD-ROM;
náklad publikací 100 ks, při řádném zdůvodnění v návrhu, je možný náklad vyšší
(zajištěná prodejnost titulů, výstupy z projektů GA ČR, popř. z jiných projektů či
sponzorských darů);
v případě změn oproti návrhu na vydání (změna názvu, změna nákladu, vyřazení
publikace z EP) nutno podat písemnou žádost adresovanou na předsedu EK;

Schválený ediční plán bude zveřejněn na www stránkách FF OU.

V Ostravě dne 4. 4. 2019

