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Nositelem vydavatelského oprávnění je Masarykova univerzita. V rámci tohoto vydavatelského 
oprávnění na základě edičních plánů fakult a Ediční rady MU bylo v roce 2003 ve Vydavatelství Ma-
sarykovy univerzity (VMU) vydáno 311 titulů neperiodických publikací (celkový počet je včetně do-
tisků). Z toho 54,3 % tvoří učebnice a skripta (169) a 45,7 % vědecké publikace a sborníky (142). 
Uvedený  roční objem vydaných titulů  řadí VMU k nejproduktivnějším vydavatelstvím nejen mezi 
vysokými školami, ale i v rámci ČR. 

V roce 2003 byla z dotace poskytnuté MŠMT vyčleněna na celouniverzitní ediční činnost částka 
900 000,- Kč. Z těchto prostředků byly hrazeny náklady na vydání a tisk celouniverzitních periodik 
(Universitas – revue MU v Brně 1 – 4/2003 a Univerzitní noviny 1 – 3/2003), dále bylo přispěno na 
vytištění studentských časopisů, které připravují studentské spolky působící na MU (Medic on line, 
Halas, Netřesk, Octopus, Sacra). Na základě rozhodnutí Ediční rady MU bylo zčásti dotováno i vydání 
některých publikací autorů z fakult, které však mají rozsáhlejší, nejen úzce fakultní, dopad (např. pra-
videlně vycházející publikace Historie jednotlivých oborů na PřF MU, sborníku Sociální studia při-
pravovaný FSS, publikaci PdF Tvorba a recepce a monografii Filozofická hermeneutika) a také propa-
gačního CD-ROM v angličtině FSpS. Dále byla poskytnuta podpora i vydání anglické ročence PřF i 
odbornému periodiku Scripta medica a Časopisu pro právní vědu a praxi. Z této dotace byla financo-
vána účast VMU na mezinárodním veletrhu Svět knihy 2002, kde společně prezentovaly výsledky své 
ediční práce všechny vysoké školy ČR a knižnímu veletrhu Svět knihy Brno 2003, kde ve společném 
stánku vystavovaly své publikace vydavatelství brněnských vysokých škol. Z tohoto příspěvku se rea-
lizuje i zveřejnění celoročních edičních plánů v periodiku SČKN Knižní novinky. Čerpání dotačních 
prostředků bylo realizováno na základě rozhodnutí Ediční rady MU. 

VMU má mimo odborné a technické redakce i vlastní polygrafické středisko. Toto technologické 
uspořádání umožňuje operativní vydávání jednotlivých titulů, především pak učebních textů v období 
před zahájením semestrů nebo zkouškových období a rovněž vědeckých sborníků před konáním kon-
ferencí, ev. jiných materiálů určených pro termínované akce. Ve středisku se zhotovují i akcidenční 
tisky pro MU. 

Tab. 1        Vývoj počtu a struktury vydaných publikací v letech 2001–2003 

  2001  2002  2003  

Fakulta  S VP Ʃ S VP Ʃ S  VP Ʃ 

LF 21 9 30 25 11 36 21 9 30 
FF 22 52 74 42 34 76 31 34 65 
PřF 27 21 48 33 26 59 30 23 53 
PrF 27 6 33 33 11 44 22 12 34 
PedF  34 19 53 32 11 43 31 11 42 
ESF 29 15 44 15 20 35 30 16 46 
FI  2 – 2 1 2 3 1 3 4 
FSS 5 2 7 4 3 7 3 6 9 
FSpS – – – 1 – 1 – 2 2 
RMU  1 21 22 10 31 41 – 26 26 
Celkem  168 145 313 196 149 345 169 142 311 
S  –  skripta 
VP  –  vědecké publikace 
Ʃ  –  celkem 


