ZÁPIS
ze zasedání členů Ediční rady FZS UJEP dne 7. 1. 2015
Přítomni:
RNDr. Karel Hrach, Ph.D., Mgr. Jana Chrásková, PhDr. Hana Kynštová, Ph.D., PhDr.
Kateřina Vaníková, Ph.D.
Nepřítomni:
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
Program zasedání:
1. Návrh Katedry ošetřovatelství a porodní asistence na vydání publikací v edici FZS
UJEP pro 2015.
2. Návrh Katedry fyzioterapie a ergoterapie a Laboratoře pro studium pohybu na vydání
publikací v edici FZS UJEP pro 2015.
3. Stanovení Edičního plánu FZS pro rok 2015 (stanovení pořadí vydávání, návrh na výši
nákladu, výše odměny recenzentům na osobu, výše jednorázové odměny za licenci).
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 2015.
1. Vysokoškolský studijní materiál s názvem „Propedeutika pro porodní asistentky“
autoři doc. MUDr. T. Binder, CSc., Mgr. A. Hamanová, Mgr. I. Lamková, Ph.D.,
Mgr. Lamplotová; cca 150 stran, formát A5, náklad 100 ks.
2. Vysokoškolský studijní materiál s názvem „Porodnictví pro porodní asistentky“, autoři
doc. MUDr. T. Binder, CSc., MUDr. B. Vavřinková; cca 200 stran, formát A5, náklad
100ks.
3. Odborná publikace s názvem „Reflexe programu „Zdraví 2020“ v ošetřovatelství a
porodní asistenci“, kolektiv autorů; cca 100 stran, formát A5, náklad 100ks.
Bod č. 2: Návrh Katedry fyzioterapie a ergoterapie na vydání publikací v edici FZS UJEP pro
2015.
1. Vysokoškolský studijní materiál s názvem „Stručný přehled základů chirurgie,
traumatologie a ortopedie profyzioterapeuty a ergoterapeuty“, autor MUDr. K.
Edelmann, Ph.D.
2. Odborná publikace s názvem „Laboratorní měření ve fyzioterapii II“, kolektiv autorů;
cca 80 stran, formát A5(B5), náklad 100 ks.

3. Odborná publikace s názvem „Kazuistiky v ergoterapii a fyzioterapii“, kolektiv
autorů; cca 100 stran, formát A5, náklad 100 ks.
Předsedkyně PhDr. Hana Kynštová, Ph.D. upřesnila, že výše jednorázové odměny za licenci
se týká autorů, kteří nejsou akademickými pracovníky na FZS. Odměna akademických
pracovníků za publikační činnost se řídí Směrnicí děkana č. 3/2014 Hodnocení AP, kateder a
laboratoří, kde je publikační činnost zohledněna v osobním ohodnocení. V případě
excelentního výstupu AP FZS (např. odborná kniha dle kritérií RIV) může být na návrh
Ediční rady FZS uzavřena také licenční smlouva. Dále sdělila, že konzultovala s MUDr.
Edelmannem, Ph.D. jeho návrh na vysokoškolský studijní materiál, materiál je zatím pouze
v pracovní verzi, cca 70 stran a zatím není stanoven ani formát ani počet ks výtisků.
Bod č. 3: Návrh edičního plánu FZS pro rok 2015 (stanovení pořadí vydávání, návrh na výši
nákladu, stanovení editora, výše odměny recenzentům na osobu, výše jednorázové
odměny za licenci).
Po diskuzi bylo stanoveno následující pořadí vydávání:
1. Odborná publikace s názvem „Kazuistiky v ergoterapii a fyzioterapii“, kolektiv
autorů; cca 100 stran, formát A5, náklad 100 ks, editor PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D.
Návrhy členů Ediční komise na odměnu recenzenta: 500 Kč/1 hodina (předpokládaná
dotace 4 – 6 hodin)
2. Odborná publikace s názvem „Reflexe programu „Zdraví 2020“ v ošetřovatelství a
porodní asistenci“, kolektiv autorů; cca 100 stran, formát A5, náklad 100ks; editor Ing.
Martin Zeman, DMS.
Návrhy členů Ediční komise na odměnu recenzenta: 500 Kč/1 hodina (předpokládaná
dotace 4 – 6 hodin)
2 recenzní posudky – doc. MUDr. A. Egnerová, CSc.; doc. MUDr. M. Tuček, CSc.
3. Vysokoškolský studijní materiál s názvem „Porodnictví pro porodní asistentky“, autoři
doc. MUDr. T. Binder, CSc., MUDr. B. Vavřinková; cca 200 stran, formát A5, náklad
100ks.
Návrhy členů Ediční komise na poskytnutí licence: rozmezí 5.000 – 10.000 Kč.
Návrhy členů Ediční komise na odměnu recenzenta: 500 Kč/1 hodina (předpokládaná
dotace 6 – 8 hodin)
4. Odborná publikace s názvem „Laboratorní měření ve fyzioterapii II“, kolektiv autorů;
cca 80 stran, formát A5(B5), náklad 100 ks; editor RNDr. Karel Hrach, Ph.D.
Návrhy členů Ediční komise na odměnu recenzenta: 500 Kč/1 hodina (předpokládaná
dotace 3 – 4 hodiny)

5. Vysokoškolský studijní materiál s názvem „Propedeutika pro porodní asistentky“
autoři doc. MUDr. T. Binder, CSc., Mgr. A. Hamanová, Mgr. I. Lamková, Ph.D.,
Mgr. Lamplotová; cca 150 stran, formát A5, náklad 100 ks.
Návrhy členů Ediční komise na poskytnutí licence: rozmezí 4.000 – 7.000 Kč.
Návrhy členů Ediční komise na odměnu recenzenta: 500 Kč/1 hodina (předpokládaná
dotace 5 – 7 hodin)
6. Vysokoškolský studijní materiál s názvem „Stručný přehled základů chirurgie,
traumatologie a ortopedie profyzioterapeuty a ergoterapeuty“, autor MUDr. K.
Edelmann, Ph.D.
Návrhy členů Ediční komise na poskytnutí licence a odměnu recenzenta budou
stanoveny na základě rozsahu studijního rozsahu.
Recenzenti budou specifikováni v průběhu plnění Edičního plánu 2015.

PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.
předseda Ediční rady FZS
proděkanka pro vědu a zahraniční vztahy

Zapsala: Ing. Lenka Machačová
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