
SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU 
  

  

  

Číslo:  68                                                                                                                                    

České Budějovice, dne 12. 11. 2004 
  

  

OPATŘENÍ DĚKANA O PRÁCI REDAKČNÍ RADY ČASOPISU TEOLOGICKÉ STUDIE  

A EDIČNÍ RADY TEOLOGICKÉ FAKULTY 

  

  

Redakční rada časopisu Teologické studie 

1.      Redakční rada časopisu Teologické studie, který vydává Teologická fakulta JU, má zpravidla 5 – 10 

členů. Předsedou redakční rady je děkan, který na návrh proděkana pro vědu jmenuje ostatní 

členy tak, aby byla zohledněna šíře oborů vyučovaných na Teologické fakultě. Nadpoloviční 

většina členů redakční rady musí být tvořena interními pracovníky Teologické fakulty JU. Děkan 

jmenuje z členů redakční rady výkonného redaktora. Redakční rada se schází minimálně 2x do 

roka. Je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti svých členů. 

  

2.      Redakční rada: 

–        udržuje tématický profil a odborný rozvoj časopisu Teologické studie,  

–        stanovuje kritéria pro publikaci v časopise Teologické studie,  

–        zajišťuje recenzování příspěvků dodaných autory a rozhoduje o obsahu jednotlivých čísel. 

  

3.      Funkční období redakční rady se kryje s funkčním obdobím děkana Teologické fakulty JU. Členství 

v redakční radě končí s koncem funkčního období děkana, abdikací člena nebo odvoláním 

děkanem fakulty. Děkan může v průběhu svého funkčního období redakční radu doplnit. 

  

Ediční rada Teologické fakulty JU 
1.      Ediční rada Teologické fakulty JU je poradní orgán děkana, který se vyjadřuje k vydávání knih a 

jiných vědeckých a pedagogických materiálů Teologickou fakultou JU a k žádostem o finanční 

podporu pro vydání takových materiálů Teologickou fakultou JU nebo jiným nakladatelstvím. 

Rozhodnutí ediční rady má doporučující charakter. Jejím úkolem je dbát na účelné využívání 

prostředků fakulty na podporu některých publikačních aktivit.  

  

2.      Ediční radu Teologické fakulty JU tvoří: 

- děkan a proděkani, 



- členové redakční rady časopisu Teologické studie, kteří jsou interními zaměstnanci Teologické 

fakulty JU.  

  

Ediční rada se schází minimálně 2x do roka. Funkční období ediční rady se kryje 

s funkčním obdobím děkana fakulty.  

  

3.      Ediční rada se vyjadřuje k následujícím případům žádostí: 

- žádost o vydání publikace Jihočeskou univerzitou (publikace vydávaná na Teologické fakultě s 

ISBN Jihočeské univerzity). Tímto způsobem je možné vydávat sborníky z fakultních konferencí a 

sympozií, doktorské disertace obhájené na Teologické fakultě JU a učební texty pro výuku na 

Teologické fakultě JU. 

- žádost o finanční příspěvek na vydání publikace Jihočeskou univerzitou, 

- finanční podpora Teologické fakulty pro vydání publikace v jiném nakladatelství formou 

závazku k nákupu určitého množství publikací. 

  

4.      Hlavními kritérii, kterými se ediční rada při doporučení k vydání nebo finanční podpory řídí, jsou: 

- odborná úroveň publikace, 

- význam publikace ve vědecko-pedagogické oblasti, 

- význam pro rozvoj určitého pracoviště nebo oboru na Teologické fakultě JU. 

  

Pokud to ediční rada uzná za vhodné, může si vyžádat recenzní posudek publikace od některého 

odborníka z Teologické fakulty JU nebo externího odborníka. 

  

5.      O vydání nebo finanční podpoře publikací rozhoduje děkan poté, co vezme v úvahu stanovisko 

ediční rady a možnosti rozpočtu Teologické fakulty JU pro daný rok. 

  

Přílohou tohoto opatření je formulář k žádosti o vydání publikace Jihočeskou 

univerzitou nebo finanční podporu publikace. Žadatel odevzdá vyplněný formulář 

spolu s jedním exemplářem práce v elektronické i vytištěné formě. 

  

Toto opatření ruší stávající Opatření děkana  o práci redakční rady časopisu Teologické studie a ediční 

rady Teologické fakulty č. 45 ze dne 20. 3. 2003. 

Toto opatření nabývá platnosti dne 12. 11. 2004. 

  

  

Dr. Jiří Kašný, Th.D. 

                                                děkan TF JU 

  



  

  

  

ŽÁDOST O VYDÁNÍ PUBLIKACE JIHOČESKOU UNIVERZITOU NEBO FINANČNÍ 

PODPORU PUBLIKACE 

  

◘* žádost o vydání publikace Jihočeskou univerzitou (publikace vydávaná na Teologické fakultě s 

ISBN Jihočeské univerzity) 

◘ sborník z konference ◘ doktorská disertace  ◘ učební text 

◘ žádám o finanční příspěvek na vydání publikace Jihočeskou univerzitou 

  Požadovaný náklad a zdůvodnění:** 

  

  

  

 Požadovaný formát a odhadnutý počet stran: 

Jiné údaje: 

  

  

  

 Krátká anotace:*** 

  

  

  

  

  
                                                           
* Označte křížkem příslušné možnosti. 
** Uveďte a zdůvodněte reálný odhad zájmu o zakoupení publikace ze strany studentů JU nebo odborné 

veřejnosti. 
*** Uveďte název, autora (editora) a stručnou charakteristiku publikace. U sborníků uveďte konferenci. 



◘ žádost o finanční podporu Teologické fakulty pro vydání publikace v jiném nakladatelství formou 

závazku k nákupu určitého množství publikací 

 Autor: 

 Název: 

 Vydavatel: 

 Předpokládaná cena jednoho výtisku: 

 Požadovaný počet výtisků, které mají být zakoupeny: 

 Zdůvodnění: 

  

  

  

  

 Krátká anotace: 

  
  

 

 

 


