ZÁPIS
ze zasedání členů Ediční rady FZS UJEP dne 25. 2. 2014
Přítomni:
RNDr. Karel Hrach, Ph.D., Mgr. Jana Chrásková, PhDr. Hana Kynštová, Ph.D., PhDr.
Kateřina Vaníková, Ph.D.,
Program zasedání:
1. Návrh Katedry ošetřovatelství a porodní asistence na vydání publikací v edici FZS
UJEP pro 2014.
2. Návrh Katedry fyzioterapie a ergoterapie na vydání publikací v edici FZS UJEP pro
2014.
3. Návrh edičního plánu FZS pro rok 2014 (stanovení pořadí vydávání, návrh na výši
nákladu, stanovení editora).
Úvod:
PhDr. Hana Kynštová, Ph.D. přivítala účastníky jednání a představila program jednání.
Bod č. 1: Návrh Katedry ošetřovatelství a porodní asistence na vydání publikací v edici FZS
UJEP pro rok 2014.
Vedoucí katedry Mgr. Chrásková přednesla návrhy katedry, která pro letošní rok plánuje
vydat dvoje skripta a monografii připravit na příští rok.
1. Skripta s názvem „Mikrobiologie, Epidemiologie a Hygiena“, autor prof. MUDr.
Margaréta Šulcová, CSc., cca 100 stran. Skripta budou aktuálním studijním
materiálem pro všechny obory.
2. Skripta s názvem „Základy neonatologie pro porodní asistentky“, autor doc. MUDr.
Zbyněk Straňák, CSc., cca 130 stran.
V diskuzi bylo upozorněno na potřebu jazykové korekce, především u skript prof. Šulcové.
Jazykovou korekturu by mohli zajistit POMVĚDi.
Bod. č. 2: Návrh Katedry fyzioterapie a ergoterapie na vydání publikací v edici FZS UJEP pro
2014.
Vedoucí katedry PhDr. Vaníková, Ph.D. přednesla návrhy katedry, která pro letošní rok
plánuje vydat dvoje skripta.
1. Skripta s názvem „Interna a geriatrie pro studium ergoterapie a fyzioterapie“, autor
MUDr. Pavel Maršálek., cca 116 stran.
2. Skripta s názvem „Fyziologie pro ergoterapii a fyzioterapii“, autor MUDr. Michal
Tichý, Ph.D., cca 80 stran po aktualizaci.

V diskuzi RNDr. Hrach navrhl ke zvážení, zda nevydat skripta v elektronické podobě.
Dr. Kynštová zjistí náklady a případně doporučí, aby se skripta vydala v obou variantách.
Bod. č. 3: Návrh edičního plánu FZS pro rok 2014 (stanovení pořadí vydávání, návrh na výši
nákladu, stanovení editora).
Po diskuzi bylo stanoveno následující pořadí vydávání a výše nákladu:
1. Skripta „Základy neonatologie pro porodní asistentky“, doc. MUDr. Straňák, CSc.
(formát A4, náklad 50 ks + případný dotisk)
2. Skripta „Interna a geriatrie pro studium ergoterapie a fyzioterapie“, MUDr. Maršálek
(formát A4, náklad 100 ks + případný dotisk)
3. Skripta „Fyziologie pro ergoterapii a fyzioterapii“, MUDr. Tichý, Ph.D. (formát A4,
náklad 100 ks) a skripta „Mikrobiologie, Epidemiologie a Hygiena“, prof. Šulcová,
CSc. (formát A4, náklad 100 ks + případný dotisk)

PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.,
proděkanka pro vědu a zahraniční vztahy

Zapsala: Ing. Lenka Machačová

