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Zápis
z porady vedení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky
konané dne 10. 10. 2016
Přítomni:
Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Mgr. Jitka Kryšpínová
PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
Doc. PhDr. Barbora Osvaldová
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
PhDr. Anna Matušková, Ph.D.
MgA. Jan Peml
Pavla Koterová
Omluveni:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
Doc. MgA. Filip Láb, Ph.D.

Program:
1) Informace – katedry
2) Informace – provozní záležitosti
3) Informace – institut
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Dr. Tejkalová uvítala členy vedení institutu, zvlášť nového člena vedení docenta Haladu,
který ve funkci zástupce ředitele nahradil doc. Lába a dr. Křečka, který zastupuje ve funkci
vedoucího KMS dr. Bednaříka, který čerpá vědecké volno.
1)
MKPR:
- Na katedru nastoupila na poloviční úvazek od 1.10. Ing. Jana Rosenfeldová a na
úvazek 0,25 dr. Markéta Zezulková.
MS:
- Na katedře mediálních studií od začátku zimního semestru pracují noví pedagogové:
doc. Martin Soukup a Dr. Ulrike Notarp.
KŽ:
- Na katedře žurnalistiky již proběhla první porada členů katedry. Doc. Osvaldová
upozornila kolegy na nutnost aktualizace osobních profilů a sylabů. Na jaro 2017
chystá katedra uspořádat konferenci na téma „Publicistika meziválečného období“.
RTL:
- RTL bude ve spolupráci s dr. Lokšíkem a jeho studenty zajišťovat natáčení konference
ECREA v rámci kurzu Mobilní videožurnalistiky. V RTL probíhají i nadále komerční
zakázky a RTL natáčí videa pro UK.

2)
-

-

-

Od 1. 1. 2017 vyjde nové opatření děkana týkající se účetních záležitostí. Mgr.
Kryšpínová upozornila, že již nyní je nově nutné předložit drobné vydání k vyúčtování
nejpozději do 10. dne následujícího měsíce.
Vyúčtování pracovních cest je třeba odevzdávat co nejdříve, u pracovních cest
uskutečněných v posledních dnech kalendářních měsíců nejlépe do konce měsíce,
jinak to způsobuje velké účetní problémy.
Smlouvy na služby a nákupy ve výši nad 50 tis. Kč je FSV povinna zveřejňovat.
Byla přijata nová „projektová“ účetní a také nová personalistka, která bude mít mj. na
starost zaměstnávání cizinců.
Do některých prvních ročníků se zapsalo zatím nejvíc studentů, celkem je to pak takto:
MKPR Bc: 87, KŽ Bc: 61, KŽ Mgr: 78, MS Mgr: 74, MS Bc kombi: 69, MS mgr.
kombi: 99, Ph.D.: 11. Pokles studentů Ph.D. je adekvátní celkovému trendu na UK i
dalších školách a není tak vysoký jako na jiných fakultách.
- Zatím není jasné, jakým způsobem bude nový tajemník fakulty konstruovat rozpočet,
proto IKSŽ musí nadále pracovat v tzv. „úsporném režimu“. Dr. Tejkalová do
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budoucna navrhuje více využívat e-learning a redukovat počet předmětů v rámci
„frontální“ výuky. Stávající počet předmětů je již neúnosný.
3)
Dr. Tejkalová znovu vyzvala pedagogy k aktualizaci svých profilů na webu institutu, a
to jak v ČJ, tak v AJ (probíhá překlad webu a v rámci anglického webu je třeba mít
aktuální anglické profily). K aktualizaci stačí např. jen uvést odkaz, kde lze najít
všechny informace o vyučujícím.
Vedoucí jednotlivých kateder podepisují každý měsíc evidenci docházky a pracovní
činnosti členů katedry. Na fakultě by mělo být centrálně řešeno čerpání tzv. home
office formou dodatků ke smlouvám, je to projekt stávající tajemnice, který snad bude
dokončen s novou právničkou, dosud taková možnost není.
Dr. Tejkalová se snaží vyřešit organizaci filmového semináře, tak, aby spolupráce
s univerzitou probíhala hladce a nemusel být na začátku každého semestru neúměrně
zatížen administrativní aparát IKSŽ i FSV UK.
Dr. Jirků aktualizuje různé sekce webových stránek IKSŽ, proto dr. Tejkalová vyzývá
k zasílání informací o publikačních novinkách a dalších aktualizacích (například
zapojení do nejrůznějších projektů) kolegovi Jirků.
Na rozšířeném kolegiu děkana bylo sděleno, že fakulta podává celkem 4 velké
evropské projekty. Projekt modernizace Bc. a Mgr. studia, projekt podpory Ph.D.,
zastřešení atria na Hollaru a modernizace a dobudování areálu v Jinonicích. Dr.
Tejkalová informovala o tom, že na RKD tlumočila stanovisko IKSŽ, že s navýšením
projektu na dostavbu a modernizaci Jinonic nesouhlasí, neboť pokud bude takto přijat,
zatíží fakultu enormní spoluúčastí. Vedení fakulty je připraveno investice případně
snížit, především však bude nyní probíhat diskuse, jaké prostorové a technologické
požadavky bude který z institutů mít. Dr. Tejkalová také vedení informovala, že
poprvé na RKD padla jasně řečená informace, že dostavba může znamenat sestěhování
všech institutů. Zároveň však vedení fakulty řeklo, že se jedná o otázku politickou,
kterou už bude případně řešit nové vedení vzešlé z voleb děkana na podzim příštího
roku.
Dosud nejsou k dispozici přesné informace o tom, jak bude probíhat na UK žádost o
institucionální akreditace, předpokládá se však dohoda všech fakult působících
v daných nově definovaných studijních oblastech (v případě Mediálních a
komunikačních studií tedy FSV s FHS a FF UK).
Doc. Halada připomněl, že do listopadu musí být hotový ediční plán. Náměty na
publikační činnost mají pedagogové zasílat doc. Haladovi.
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Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční: 7. 11. 2016
Datum: 11. 10. 2016
Zapsala: Pavla Koterová
Za správnost: PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., ředitelka IKSŽ
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