ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ EDIČNÍ RADY DNE 21. 5. 2019
Přítomni:
Cyril Říha (předseda)
Rostislav Vaněk
Milena Bartlová

Jana Tichá
Tomáš Pospiszyl
Sylva Macková

Omluveni:
Maxim Velčovský

Hana Rousová

1. Úvod
Předseda Cyril Říha přivítal členy Ediční rady a poděkoval jim za dosavadní členství.
Zároveň byly členům ER předány jmenovací dekrety rektora UMPRUM a
prodlouženo jejich působení pro další období. Jako hlavní body jednání navrhl:
a. zhodnocení aktuálních projektů – info S. Macková;
b. informace o 3 grantech GAČR;
c. rozdělení dotací výběrového řízení pro nové projekty roku 2020.
Cyril Říha konstatoval, že bylo do letošního výběrového řízení přijato celkem 19
žádostí v celkovém objemu požadovaných financí přes 5.070.000 Kč. Poukázal však
na to, že některé požadavky jsou mimo finanční možnosti UMPRUM či svým
charakterem nespadají do edičního oddělení. Dále informoval Ediční radu o přípravě
„směrnice“ pro vydávání tiskovin na UMPRUM (regule pro užívání loga, dohled nad
koncepcí a obsahem, limity, kolik tiskovin a jaké chce škola vydávat nebo na nich
participovat). Na projekty pro rok 2020 může být rozdělena částka max. 2.750.000 Kč.
Z rezervy pro rok 2019 bude možné dočerpat částku ve výši 110.000 Kč.
Sylva Macková informovala o vydaných publikacích a stavu prací na jednotlivých
projektech z roku 2016, 2017, 2018 a 2019.

2. Projekty roku 2016
Petra Dočekalová: Jaroslav Benda
- nová dohoda s MU dojednána; vydání: září 2019
Imro Vaško: Nové milénium
- texty v sazbě od 24. 4. 2019; vydání bude upřesněno
Jana Moravcová: Index / 2. svazek edice A2
- vydání: 30. 9. 2019

3. Projekty roku 2017
Jan Wollner: Co by sis přál. Utopie v architektuře střední a východní Evropy
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- projekt odložen; další financování bude možné, jakmile autor předloží def. pdf k tisku
vč. kompletního obrazového materiálu

4. Projekty roku 2018
Lukáš Kijonka (ed.): Kniha – Petr Babák
- vydání: 31. 5. 2019
Helena Jarošová: Jak rozumět odívání a módě
- vydání: říjen 2019 (zpoždění ze zdravotních důvodů)
Lada Hubatová-Vacková: Winternitzova vila
- vydání: říjen 2019 (zpoždění ve vydání – větší rozsah)
Michaela Kukovičová, Juraj Horváth (eds.): Vzorky aneb Kniha o knihách
- vydání: září 2019 (zpoždění z důvodu tvůrčí volna jednoho z garantů)
Milena Bartlová: Průvodce studiem dějin středověkého výtvarného umění
- UMPRUM vydala svou 1. eletronickou publikaci (PDF i e-Pub); drobné počáteční
obtíže a problémy s převáděním do speciál. programu el. sofwaru studentky
UMPRUM zvládly

5. Projekty roku 2019
Milena Bartlová: Michael Baxandall/ Inteligence obrazu a jazyk dějin umění
- stav projektu: přeloženo; příprava textů a obrázků pro sazbu
- vydání: listopad
Jan Brož: Abeceda pro Futuru
- stav projektu: žadatel musí v červnu dodat podklady v takovém stavu, aby bylo
patrné, že projekt bude v září 2019 k vydání; jestliže toto nebude prokazatelné, dotace
bude odebrána
Karel Císař: Obrazy a předobrazy
- stav projektu: vydání posunuto na srpen/září; žadatel musí dojednat s DUMB tuto
změnu (důvod: uzavřena smlouva o spolufinancování a předložení vyúčtování do 15.
6. s dodáním výtisků do 15. 7.)
Roman Brychta, Jana Kostelecká: Projektil33
- stav projektu: probíhá sběr dat, rozhovory, shromažďování obrazového materiálu
- vydání: září
Miroslava Pluháčková / MG: Jiří Pelcl – Jak se dělá design
- stav projektu: posun vydání na 2020 (změna výstavního plánu MG); koediční
smlouva v řešení
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Veronika Rollová: Pražský hrad na cestě ke komunistické utopii (1948–1968)
- stav projektu: na korektuře; projekt velmi dobře postupuje
- vydání: červen
Eva Skopalová / Václav Janoščík: Zpátky do budoucnosti
- stav projektu: probíhá zajišťování licencí zahr. textů a překlady; další poskytnutí
financí není možné; T. Pospiszyl poukázal na to, že projekt neprošel Ediční radou
AVU, jak bylo doporučeno V. Janoščíkovi, tzn. oficiální cestou; V. Janoščík přitom
sdělil S. Mackové, že AVU zájem neprojevila
- vydání: prosinec
Jindřich Vybíral: Španělský a Německý sál Pražského hradu v 19. století
- stav projektu: koedice a finance z NPÚ získány; česká část po redakci; anglická část
přeložena do 1. 7.; grafika: Š. Malovec (během prázdnin)
- vydání: září
6. Projekty GAČR / financování 2019, vydání 2020
Milena Bartlová: Věda o umění je vědou o člověku. Dějiny českých dějin umění
1945–1969
Lada Hubatová-Vacková: Aranžérství výkladních skříní a obchodní reklama v letech
1918–1948. Opomíjený fenomén modernistického designu a vizuální kultury města
Martina Pachmanová: Civilizovaná žena. Ideál i paradox prvorepublikové vizuální
kultury
7. Dotační řízení pro projekty roku 2020
Hynek Alt: Miloš Zet, soupis
- obsah: navázání na doktorandský projekt, jehož smyslem je uspořádání kompletního
díla Miloše Zeta
- ER se pozastavila nad vysokým fin. rozpočtem a nákladem (i vzhledem k tomu, že
celý tým již čerpá nemalé prostředky na přípravu publikace z SGS); proběhla polemika
nad koncepcí
- žádost o dotaci: 488.805,- rozhodnutí ER: odložit z důvodu nejasného obsahu a výše fin. příspěvku; pokud bude
svázáno s dizertačním projektem žadatele, řešit až po obhajobě
Milena Bartlová: Věda o umění je vědou o člověku
- obsah: dějiny akademického oboru dějiny a teorie umění v nynějším Česku od konce
2. světové války do počátku normalizace
- žádost i fin. přispění se týká pouze dofinancování repropráv, které nebylo zahrnuto
do projektu GAČR
- rozhodnutí ER: podpořeno v plné výši částkou 29.500,-
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Filip Blažek: Grafické zpracování tiskovin
- obsah: manuál provede studenty a graf. designéry základními principy tvorby
různého typu tiskovin
- rozhodnutí ER: podpořeno v plné výši částkou 209.300,Jan Čumlivski/Tomáš Brousil: Space Cowboy. Monografie Jana Solpery
- obsah: kniha k jubileu Jana Solpery, významného českého typografa
- ER poukázala na vysoké fin. nároky; doporučeno hledat peníze i jinde (např.
sponzoring ČNB, zdroje MK ČR či SFK)
- žádost: 587.000,- rozhodnutí ER: podpořeno celkovou částkou ve výši 300.000,- (část z rezervy roku
2019 – částka 80.500,-, část z dotace pro rok 2020 – částka 219.500,-)
Imrich Vaško/Roman Brychta: Ročenka Katedry architektonické tvorby UMPRUM
2018/19; Ročenka Katedry architektonické tvorby UMPRUM 2019/20
- obsah: publikační materiál k aktuálnímu stavu architektonické profese zaznamenává
akademické zadání ateliérových úloh a jejich interpretace a výzkum
- C. Říha objasnil důvod žádosti v souvislosti s potřebou propagovat činnost katedry
architektury, zároveň však konstatoval, že rozpočet je neúměrně vysoký; ke zvážení je
samotná forma pravidelné ročenky a otázka, zda by každoroční prezentace ateliérů či
kateder neměla probíhat spíše formou PR materiálů, newsletterů a webové prezentace
(kvalitnější výčet práce ateliéru apod.); bude dále řešeno mimo ER
- žádost: Ročenka 2018-19 – částka 265.400,- / Ročenka 2019-20 – částka 235.400,- rozhodnutí ER: nepodpořeno
Václav Janoščík/Eva Skopalová: Tohle je to místo. Překladový sborník k problematice
prostoru
- obsah: základní současné texty zahr. autorů k problematice prostoru ve vztahu
k umělecko-historické metodologii a filozofii
- ER vyjádřila námitku k výši rozpočtu a doporučila meziinstitucionál. spolupráci mezi
UMPRUM, AVU a např. FAMU; dalším důvodem k odložení podpory je též obdobný
projekt Zpátky do budoucnosti z letošního roku, který ještě není ukončen
- žádost: 369.400,- rozhodnutí ER: nepodpořeno
Václav Jirásek: Časopis FEAT
- obsah: pravidelné vydávání časopisu FEAT – potřeba vlastního studentského a
autonomního prostoru k sebevyjádření; návaznost na projekt SGS
- ER vyjádřila pochybnosti nad onou zmiňovanou mezioborovou spoluprací; J. Tichá
nechápe, proč by školní „tréninkový“ časopis měl mít tak vysoký rozpočet; projekt
připravován v rámci AGS, výstupem však měla být mj. koncepce financování časopisu
(což se nestalo); bude dále řešeno mimo ER
- žádost: 140.000,- (pův. žádost 263.500,-)
- rozhodnutí ER: nepodpořeno
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Otakar Karlas: Význam tradice pro typografii
- obsah: text přednášky významného typografa Jana Tschicholda z roku 1964, kterou
proslovil v Památníku národního písemnictví v Praze
- rozhodnutí ER: podpořeno v plné výši částkou 39.300,Petr Krejzek/Robin Kinross: Modern Typography
- obsah: 4. svazek Edice Katedra; základní typografická literatura, kritická historie
tisku a typografie
- rozhodnutí ER: podpořeno v plné výši částkou 160.500,Petr Krejzek/Jan Tschichold: Die Neue Typographie
- obsah: 5. svazek Edice Katedra; úhelný text o teorii moderního designu z roku 1928,
který definuje pojem „nová typografie“
- Cyril Říha poukázal na výši rozpočtu, S. Macková objasnila, že jsou drahá práva a je
nutné dodržet striktní smluvní podmínky majitele licence, tj. grafickou úpravu, vazbu
apod.; S. Macková vyjednala možnost mít v knize předmluvu
- rozhodnutí ER: podpořeno v plné výši částkou 261.650,-, s doporučením, aby
publikace nebyla řazena do Edice Katedra, jelikož nebude v té grafické podobě jako
předchozí svazky
Anežka Minaříková: Clara. Clara Istlerová, práce a život
- obsah: publikace mapuje život Clary Istlerové, významné české typografky
- M. Bartlová poukázala na to, zda kniha bude vykazovat známky kvality vzhledem
k nezkušenosti s teoretickými texty žadatelky; S. Macková upřesnila, že editorem a
redaktorem bude Karel Hvížďala
- rozhodnutí ER: podpořeno v plné výši částkou 175.485,Marek Nedelka: National Letters. Languages and Scripts as Nation-Building Tools
- obsah: knížka prozkoumává na základě 4 případových studií „národní písma“
Turecka, Izraele, Gruzie a Etiopie
- C. Říha poukázal na dosud nedořešený projekt M. Nedelky k podobnému tématu
v rámci loňského SGS; ER zpochybnila odbornou stránku projektu a také upozornila
na vysoké náklady na vydání
- žádost: 343.388,- rozhodnutí ER: nepodpořeno
Lukáš Pilka: Design jako kritika, spekulace a fikce
- obsah: kniha se zaměří na možnosti a limity současné kritické designové tvorby
s primárním fokusem na metody spekulativního designu
- ER rozhodla, že je třeba koncepci a zejména rozsah jednotlivých textů upravit tak,
aby kniha splňovala věd.-výzkum. kritéria (zejm. adekvátní rozsah textů)
- žádost: 224.683,- rozhodnutí ER: nepodpořeno; doporučeno podat doplněnou žádost na rok 2021
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Anna Pleštilová: Autorská kniha na našem území. Proměny od 60. let 20. století,
kontext a historické inspirace
- obsah: práce se zabývá nezpracovaným žánrem autorské knihy – její klasifikace
- rozhodnutí ER: podpořeno v plné výši částkou 198.890,-; zařazeno do Edice
Dizertace P.S.
Veronika Rollová: Umění a evoluce. Smír mezi tradicí a inovací
- obsah: sborník pro významného pedagoga UMPRUM k jeho jubileu
- rozhodnutí ER: podpořeno v plné výši částkou 253.790,Radek Sidun: Diakritika světových jazyků
- obsah: předložená práce zpracovává problematiku diakritiky, vytváření specifických
lokálních znaků
- ER doporučila vydat knihu až po habilitaci žadatele, a to s ohledem na možnost
zapracovat příp. doporučení v oponentských posudcích
- žádost: 291.496,- rozhodnutí ER: podpořeno částkou 250.000,- (sníženy položky editace, grafické
práce)
Jan Šépka: Jan Šépka. Inspirace
- obsah: monografie významného pedagoga UMPRUM, která detailně prezentuje jeho
tvorbu (od tvůrčího procesu po uměleckou inspiraci a naplnění původní vize)
- ER poukázala na vysoký rozpočet; S. Macková doplnila informaci předložením
makety a zdůvodněním, že grafický koncept a s tím spojený tisk je velice precizní a
nákladný (prokládání pauzovacími papíry, rozsah apod.); nutno hledat další zdroje ve
sponzoringu
- žádost: 500.000,- rozhodnutí ER: podpořeno částkou 300.000,Aleksandra Vajd: ‚djav azodnem‘ 2020. Autorská fotografická kniha
- obsah: kniha se snaží postihnout volně probíhající spolupráci mezi Aleksandrou Vajd
a Jimenou Mendozou (řada společně realizovaných výstav)
- rozhodnutí ER: podpořeno v plné výši částkou 176.800,8. Závěr
Předseda Ediční rady Cyril Říha na závěr probral se členy Ediční rady případ
financování prostřednictvím crowfundingu (např. přes Kickstarter či HITHIT). Ediční
rada nedoporučila, aby podobný způsob financování řešil přímo zástupce školy, ale
pouze žadatel, a to vzhledem k náročnosti.
Předseda Cyril Říha poděkoval členům Ediční rady za účast na jednání a toto jednání
ukončil.
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