Zápisnica
zo zasadnutia edičnej komisie PF UMB konanej dňa 30. septembra 2008
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: 1. Informácie prodekanky pre vedu
2. Rôzne.
1. Informácie prodekanky pre vedu.
Predsedníčka EK doc. Kariková, PhD. informovalo o:
a) Potrebe evidencie publikačnej činnosti v Univerzitnej knižnici UMB v zmysle
usmernenia rektorátu v termíne do: 30. 9. 2008
Od tohto termínu začnú pracovníci knižnice do systému nahadzovať publikačnú
činnosť, ktorá bude jednou z častí prideľovania štátneho rozpočtu. Termín ukončenia
evidencie je 20. október, t.j. v prípade, že do tohto termínu predložíme do knižnice
publikácie budú vykazované ešte do roku 2008. Po tomto termíne už budú publikácie
rátané do roku 2009.
b) Správnom zaraďovaní publikácií v zmysle kategorizácie
A1 – monografie
A2 – učebné texty
B – karentované časopisy – kde sa už od 1.1.2008 zaraďuje The New Education
Review
C – recenzované zborníky
D – odborné príspevky v domácich časopisoch
c) Možnosti vydávania publikácií v zahraničí v zmysle dohodnutej spolupráce
s Pedagogickou fakultou v Ústí nad Labem.
V tomto roku boli vybrané 3 tituly, ktoré budú vydané v zahraničí a recipročne naša
fakulta zabezpečí vydanie 3 titulov ich autorov.
d) Podmienkach publikovania v Review – každý rok vyjdú 4 čísla – z toho 3-4 vychádza
ku konca roka ako dvojčíslie. Príspevky majú byť na vysokej odbornej úrovni a musia
spĺňať kritéria na uverejnenie v karentovanom časopise. Dávajú sa posudzovať
odborníkom a po zadaní do tlače má právo vydavateľ zaradiť prípadne vyradiť
postúpené príspevky, aby sa udržala vysoká kvalita celého zborníka.
e) Podala prehľad o edičnej činnosti do termínu zasadnutia EK. (viď príloha)
2. Rôzne
a) Členovia edičnej komisie sa zaujímali do akej miery je záväzné usmernenie „Ako
písať bakalárske a diplomové práce, nakoľko toto univerzitné usmernenie nezahŕňa
kritériá a špecifiká našich študijných odborov.
Diskusia:
Dr. Kaliský – navrhol ponechať na rozhodnutí katedier požiadavky na formálnu
úpravu Bc. diplomových prác ak nie je problémom rozdielnosť v požiadavkách.

Doc. Kariková – usmernenie nie je záväzné – formálna stránka prác sa nejaví ako
problémová. Problém je skôr vo vymedzení požiadaviek na obsah pri bakalárskych
a diplomových prácach. V tomto sa rozchádzajú názory katedier. Niektoré katedry
vyžadujú aj výskum, stanovenie a vyhodnotenie hypotéz.
b) Doc. Kusý – vyjadril názor, že pokiaľ ide o preraďovanie publikačnej činnosti
z kategorie „D“ – odborné príspevky do C a B – je to ochudobnenie domácej vedeckej
publikačnej činnosti, ktorá je odrazovým mostíkom do zahraničia.

V Banskej Bystrici 30.9.2008
Zapísala: Odalošová

Overila: doc. PhDr. Soňa Kariková, PhD. ................................................
predsedníčka EK PF UMB

