
PLÉNUM IKSŽ konané dne 19. listopadu 2014, 15,30 h v místnosti č. 212 

1. Úvodní slovo ředitele IKSŽ 

2. Ekonomická agenda (J. Kryšpínová) 

3. Personální agenda (T. Trampota) 

4. Studijní agenda (P. Bednařík) 

5. Katedra Žurnalistiky (B. Osvaldová) 

6. Katedra Mediálních studií (P. Bednařík) 

7. Katedra Marketingové komunikace a PR (D. Kollmannová/ K. Orban) 

8. Agenda vědy (I. Reifová) 

a. Představení činnosti POLCORE (V. Štětka) 

9. Vystoupení nové ředitelky IKSŽ A. Němcové Tejkalové 

10. Různé     

 

Ředitel institutu Dr. Tomáš Trampota zahájil plenární setkání IKSŽ a přivítal všechny 
zúčastněné. Poté následovaly příspěvky dle programu. 

2) Ekonomická agenda – Mgr. Kryšpínová 

Tajemnice IKSŽ informovala plénum, jak se za poslední čtyři roky proměňoval rozpočet 
institutu. Zatímco např. za přihlášky uchazečů nebo studijní pobyty získal institut značné 
finanční prostředky, za absolventa doktorského programu nedostal v r.2014 žádné 
prostředky.  Mgr. Kryšpínová také hovořila o úsporách, o čerpání provozních nákladů a o 
nákladech na cestovné. V roce 2014 se uskutečnilo celkem 49 zahraničních cest z toho 
nejvíce do Polska a Slovenska. Finanční prostředky z tzv. doplňkové činnosti zajišťovala 
rozhlasová a televizní laboratoř svou komerční činností zejména pro RUK.  Vzhledem k tomu, 
že se průběžně obnovuje technické vybavení RTL, počítá se i s významným nárůstem zisků 
z této oblasti. Do soutěže „Inovace kurzů“ se v r. 2014 z IKSŽ zapojilo celkem 17 pedagogů. 
Finanční prostředky by měli dočerpat do konce listopadu 2014. V lednu 2015 budou instituty 
odevzdávat požadavky na nové investice. Mgr. Kryšpínová požádala pedagogy, aby své 
požadavky nahlásili nejpozději do 15. 12. 2014.   26. 11.  pořádá IKSŽ setkání „ALUMNI“, na 
které jsou zváni všichni pedagogičtí pracovníci. V prostředí GOOGLE vznikly nové sdílené 
kalendáře. Budou zde uveřejňovány termíny interních akcí. 

3) Personální agenda – Dr. Trampota 

Vzhledem k tomu, že současné vedení IKSŽ končí – poděkoval dr. Trampota Mgr. Kryšpínové 
za starost o každodenní chod Institutu a příkladnou spolupráci. Také dr. Trampota zmínil, že 
rozpočet letos končí s přebytkem cca 2,5 milionu korun. Bude se převádět do dalšího roku. Je 
důležité mít rezervy, neboť může dojít k propadu rozpočtu na další rok o 10-15 %. Ředitel 
institutu také zmínil, že za 4 roky jeho působení se změnilo personální složení na jednotlivých 



katedrách. Počet nových pracovních úvazků narostl o 43% na 43,5 současných úvazků. Od 
posledního pléna přibyli tito noví zaměstnanci:  Mgr. Hájek na katedře žurnalistiky, Doc. 
Knapík na KMS, Dr. Šmejkalová na KMS, Doc. Štoll na KŽ a Dr. Klimeš na MKPR. Všichni se 
krátce představili. 

 

4)  Studijní agenda – Dr.Bednařík 

Dr. Bednařík pomocí své prezentace představil v číslech počty přijatých uchazečů na IKSŽ. 
Z celofakultního hlediska jsme institut, který má nejvíce přihlášených studentů. V příštích 
letech se však očekává pokles přihlášených z důvodu, že budou maturovat populačně slabší 
ročníky. Na studijních pobytech máme v současné době za celou FSV 37 studentů. Z toho je 
jich 17 na našem institutu. Studijní pobyty však ztrácejí svou atraktivitu. Studenti mohou za 
stejný finanční obnos studovat na soukromé škole v řádném studiu. IKSŽ má nyní celkem 
1391 studentů. Z  tohoto počtu je 841 studentů prezenčního studia a 550 studia 
kombinovaného. BC studentů je 691, MGR studentů je 651 a studentů doktorského studia je 
49. Dr. Bednařík také hovořil o počtech studentů v jednotlivých oborech. Z celkového počtu 
studentů studuje na MKPR 16%, na KŽ 26% a na KMS 58% studentů.  V zahraničí nyní studuje 
30 našich studentů a na IKSŽ je naopak 39 studentů zahraničních. 

K tomu dodal Dr. Trampota, že IKSŽ má nejpoptávanější obory z celé FSV a zároveň 
poděkoval všem vedoucím i garantům jednotlivých oborů. 

 

5) Katedra žurnalistiky – Doc.Osvaldová 

Doc. Osvaldová informovala, že v roce 2014 rozšířil řady pedagogů na katedře žurnalistiky 
Doc. Štoll a Mgr. Hájek. Externě pak Dr. Maňák. Rok 2014 byl ve znamení intenzivních příprav 
na magisterskou a následně pak i bakalářskou akreditaci. Bakalářská akreditace by měla být 
hotová do konce listopadu 2014. Doc. Osvaldová také tlumočila připomínky svých kolegů 
ohledně splývajících termínů v harmonogramu akademického roku. Navrhuje harmonogram 
přizpůsobit potřebám jednotlivých kateder IKSŽ. Dr.Bednařík bude v této věci jednat 
s proděkanem pro studijní záležitosti Ing. Soukupem. K 17. 11. uspořádala katedra 
vzpomínkový neformální seminář, který se konal 7. 11. v budově Syndikátu novinářů. Pozváni 
byli i tehdejší studenti. Katedra žurnalistiky poskytla pro setkání ALUMNI materiály v podobě 
studentských časopisů. 

 

6) Katedra mediálních studií – Dr.Bednařík 

Dr. Bednařík hovořil o tom, že každá úspěšná akreditace je zásadní pro další fungování IKSŽ. 
Na KMS budou připravovat akreditaci pro bakalářské kombinované studium. Věnovali se i 
vědecké činnosti, pokračovali v projektu GAČR – oblast dějin médií, Dr. Křeček se zabývá 
oblastí komunitních médií, někteří zaměstnanci KMS se zabývají vypracováváním analýz. Dr. 
Švelch se podílel na organizaci velké mezinárodní konference. Dr. Dvořák zařídil přednášky 
hostujících pedagogů ze zahraničí. 

 



7) Katedra marketingové komunikace a PR – Doc.Orban 

Doc. Orban informoval plénum o účasti pedagogů MKPR na konferencích doma i v zahraničí. 
Poskytl přehled příspěvků v odborných časopisech. Mluvil o publikační a přednáškové 
činnosti. Katedra je nyní personálně velice dobře zabezpečena. Je ale třeba, aby se rozběhla 
habilitační řízení. 

Dr. Trampota dodává, že MKPR prodělala velkou proměnu – je zde systematická vědecká 
činnost. Také zmiňuje, že za poslední rok se rozběhla habilitace Nico Carpentiera. Došlo také 
k obměně vědecké rady, do které nově vstoupil prof. David Novotný. 

 

8) Věda – Dr. Reifová 

 

Dr. Reifová v prezentaci nabídla zmapování oblasti vědy na IKSŽ  v letech 2009-2013, na co a 
jak se používají prostředky na vědu – PRVOUK, studentská věda, GAUK. Hovořila také o 
publikační činnosti. Největší podíl na ní mají pedagogové KMS a studenti doktorského studia. 
Úspěšnost zařazení publikací do RIV souvisí i s tím, v jakých jazycích publikujeme. Dr. Reifová 
oslovila své kolegy, aby si včas zažádali o prostředky na výzkum. Rektorát uvedl do provozu 
nový program na podporu mísení se domácích a zahraničních výzkumníků. V roce 2016 se 
bude v Praze konat konference ECREA, jejíž jsme pořadatelem. Zúčastní se jí pravděpodobně 
více jak tisíc lidí. Dr. Reifová také informovala o snaze podat přihlášku do schémat 
celoevropského programu na podporu vědy – TWINN 2015. 

Za výzkumnou skupinu POLCOR vystoupil Dr. Štětka. Tato výzkumná skupina pracuje ve 
složení pěti interních a čtyř externích členů. Výsledky analýz uveřejňují formou tiskových 
zpráv v médiích. Pracovali již na několika mezinárodních výzkumných projektech, vystupují 
na různých konferencích. Dr. Štětka také zmínil publikační činnost členů POLCOR. Hlavní 
plánované aktivity POLCOR na rok 2015 jsou uveřejněny na webu: www.polcore.cz 

Dr. Trampota k tomu dodal, že to, že IKSŽ a FSV bude hostit ECREA 2016 je velmi významnou 
událostí a poděkoval všem, kteří se o to zasloužili. 

O registru uměleckých výstupu RUV krátce pohovořil doc. Štoll. Zmínil, že tato aktivita je na 
svém začátku, systém byl otevřen v lednu letošního roku. Za IKSŽ bylo přihlášeno celkem 12 
tvůrčích výstupů. První finanční ohodnocení by se však již mělo projevit v rozpočtu pro r. 
2015. RUV je koordinován i na úrovni UK.  27.11. se uskuteční plénum koordinátorů RUV a 
pak doc. Štoll pozve pedagogy na informační schůzku. 

 

9) Nová koncepce rozvoje IKSŽ – Dr.Tejkalová  

Nově zvolená ředitelka IKSŽ Dr.  Němcová Tejkalová na úvod řekla, že si váží práce 
dosavadního vedení institutu. Největším problémem podle Dr. Němcové Tejkalové je zásadní 
populační pokles, na který se musíme připravit.  Je třeba také věnovat více prostředků a 
energie na to, aby jednotlivé obory IKSŽ spolu více spolupracovaly. Výhled rozvoje 
pedagogické činnosti je takový, že společné předměty půjdou napříč institutem. 



Dr. Němcová Tejkalová také seznámila plénum se svým výhledem rozvoje vědecké činnosti a 
s výhledem rozvoje v personální oblasti. Chce také stanovit jasná interní pravidla 
k habilitačním řízením, bude podporovat tvůrčí uměleckou činnost, větší internacionalizaci 
pracovišť, identitu a PR institutu. 

 

10) Různé 

Dr. Štětka pozval přítomné na konferenci „25 let poté“.  

Dr. Klimeš pozval kolegy na vystoupení viceprezidenta Microsoftu, které organizuje MKPR. 

 

Na závěr Dr. Trampota všem poděkoval všem za spolupráci. 

Doc. Láb poděkoval za všechny přítomné odstupujícímu řediteli IKSŽ r. Trampotovi. 

 

 

Zapsala: Pavla Koterová 

 

 

 
 

 

 

 

 


