Zápis ze zasedání Ediční komise Fakulty zdravotnických věd Univerzity
Palackého v Olomouci
Datum konání: 28. 11. 2019
Místo: malá zasedací místnost, FZV, Hněvotínská 3, Olomouc
Přítomni: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D.; MBA; Mgr. Šárka Vévodová,
Ph.D.; doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.; doc. PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D.;
Mgr. Štěpánka Bubeníková, Ph.D.; Mgr. Šárka Šaňáková, Ph.D.; Mgr. Jiří Vévoda,
Ph.D.; Mgr. Lenka Stloukalová
Omluveni: PhDr. Barbora Kolářová, Ph.D., doc. MUDr. Jana Janoutová, Ph.D.
Host: Ing. Aleš Prstek
1) Přivítání a kontrola zápisu z porady Ediční komise FZV
Předsedkyně Ediční činnosti přivítala proděkana pro vědu a výzkum a celoživotní
vzdělávání Mgr. Jiřího Vévodu, Ph.D. a ředitele Vydavatelství UP v Olomouci Ing.
Aleše Prstka.
Úkoly z minulé porady – všechny úkoly byly splněny.
2) Prodejnost publikací
Publikace Korpas, Fyzika pro studenty nelékařských zdravotnických oborů – členové
Ediční komise navrhují likvidaci zásob z důvodu neprodejnosti. Vyřeší proděkan pro
vědu a výzkum a celoživotní vzdělávání Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D. a tajemnice FZV
Mgr. Lenka Doleželová.
Publikace Sovová, Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství pro nelékařské
zdravotnické odborníky – členové Ediční komise navrhují likvidaci zásob z důvodu
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neprodejnosti. Vyřeší proděkan pro vědu a výzkum a celoživotní vzdělávání Mgr. Jiří
Vévoda, Ph.D. a tajemnice FZV Mgr. Lenka Doleželová.
Skripta Vránová, Porodní asistence I a Porodní asistence II jsou studentkám
doporučovány, na začátku semestru se vždy zvýší prodejnost skript.
Prodejnost publikací - příloha č. 1
3) Plnění Edičního plánu na rok 2019
Přehled plnění Edičního plánu na rok 2018 je v příloze č. 2.
4) Ediční plán FZV na rok 2020
Vydavatelství UP zveřejnilo novou šablonu pro Ediční plány fakult, šablona je
doplněna o kolonku „krátký popis obsahu“ a „komu je publikace určena“.
Mgr. Stloukalová požádá autory, aby tyto kolonky doplnily.
Doc. PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D. upozornila na změnu šéfredaktora časopisu
Profese on-line od 01. 01. 2020 – prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc. Proděkan pro
vědu a výzkum a celoživotní vzdělávání Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D. seznámil přítomné
s vizí, že seznámí přednosty s možností publikovat v časopisu Profese on-line,
časopis je zařazen do kategorie „ostatní publikace“. Proděkan uvedl, že je lepší
z konferencí nevydávat sborník, ale doporučit aktivním účastníkům konference
možnost zveřejnit svůj příspěvek v časopisu. Diskutovala se také změna názvu
časopisu – proti změně hovoří ztráta historie citací. Doc. PhDr. Helena Kisvetrová,
Ph.D. sdělila, že letos časopis byl indexován ICI Journales Master List database a
získal index Copernicus (ICV) = 76,75.
Ředitel VUP zdůraznil, že VUP podporuje program Actavia, který automaticky
přiděluje DOI – časopis tento program využívá. Ředitel VUP znovu připomněl, že
VUP vítá, když je autor dopředu informuje o tom, že chce vydat publikaci. VUP
autora seznámí s možnostmi publikování.
Ediční plán na rok 2020 byl jednohlasně schválen. Ediční plán FZV na rok 2020 je
v příloze č. 3.
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5) Informace z ediční komise UP
Předsedkyně Ediční činnosti informovala o tom, že na Ediční komisi UP opět
zaznělo, že předseda Ediční komise fakulty musí přečíst celé dílo a oponentské
posudky, než schválí a podepíše návrhový list.
Ředitel VUP zdůraznil dodržování kvality publikací, doporučuje anonymní recenzní
řízení.
Předsedkyně Ediční činnosti navrhla, aby každý autor dodal 5 oponentů, které by
komise schválila per rollam a z nich potom vybrala 2, kteří vypracují oponentský
posudek.
Členové Ediční komise se shodli na nutnosti aktualizace Metodického pokynu
k Ediční činnosti FZV UP v Olomouci, který je z 16. 12. 2013. Aktualizaci
metodického pokynu realizuje proděkan Vévoda.
Mgr. Stloukalová rozešle členům Ediční komise metodický pokyn a požádá je o
připomínky k tomuto pokynu.
6) Různé
Ředitel VUP nabídl spolupráci s Inter public – možnost interakce autora se čtenáři.

Zapsala: 02. 12. 2019 Mgr. Lenka Stloukalová

Verifikovala: 14. 01. 2020 Mgr. Šárka Vévodová, Ph.D.
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