
PLÉNUM IKSŽ konané dne 21. ledna 2016 ve 14,00 hod. v místnosti č. 212  

 

Program:  

1) Úvodní slovo (A. Němcová Tejkalová) 

2) Představení činnosti Unie studentů IKSŽ (K. Písačková) 

3) Představení konference ECREA 2016 (I. Reifová) 

4) Studijní agenda (P. Bednařík) 

5) Činnost kateder (P. Bednařík, A. Matušková, B. Osvaldová) 

6) Ekonomická agenda (J. Kryšpínová) 

7) Věda a výzkum na IKSŽ  (A. Němcová Tejkalová) 

8) Různé  

 

Ředitelka institutu Dr. Alice Němcová Tejkalová zahájila plenární setkání IKSŽ a přivítala 
všechny zúčastněné.  

 

 

1) Ředitelka institutu hovořila o tom, co přinesl uplynulý rok 2015 na IKSŽ: 
 

- na úvod poděkovala zaměstnancům za trpělivost, kterou měli s nezbytnými 
úspornými opatřeními, zároveň konstatovala, že zmenšení týmu bylo nutné k tomu, 
aby menší počet zaměstnanců měl podstatně lepší podmínky pro svou činnost, a 
oznámila, že v letošním roce bude uvolněno více prostředků na pololetní odměny, 

- došlo ke sjednocení popisů práce a prohloubení výkonového odměňování, 
- příprava akreditace cizojazyčných oborů – MARS a SOCOME, a Mgr. oboru Strategická 

komunikace, 
- CEMES bylo zařazeno pod IKSŽ, 
- začal vycházet Newsletter IKSŽ, který má pozitivní ohlas, stejně jako se víc než 

zdvojnásobil počet liků pro facebookovou stránku IKSŽ, 
- byl zprovozněn web studentských prací media.fsv.cuni.cz, i ten má velmi pozitivní 

ohlas, 
- navýšil se počet smluv pro ERASMUS+, 
- vznikla Unie studentů IKSŽ, 
- zásluhou RTL výrazně narostla doplňková činnost a příjmy z ní. 

 
Dr. Tejkalová také nastínila základní úkoly pro rok 2016: 



 
- je třeba vyřešit otázku garantů na IKSŽ pro (nejen) cizojazyčné obory, 
- připravujeme společnou akreditaci s PedF, 
- musíme vyřešit postavení CEMES v rámci institutu, 
- vznikne studentské rádio, 
- vylepšíme webové stránky, připravíme atraktivní sekci pro uchazeče, zlepšíme 

kontakt s absolventy, 
- podali jsme společný projekt s IPS a IMS pro vznik excelentního výzkumného týmu 

v rámci OP VVV, pokud bude projekt vybrán, rozběhne se ještě v roce 2016, 
- zaštiťujeme organizaci konference ECREA ECC (listopad 2016), 
- proběhne Hyde Park se studenty. 

Dále Dr. Tejkalová hovořila o stávající personální situaci na IKSŽ: 

- IKSŽ má nyní celkem 47 zaměstnanců, je nezbytné zvýšit podíl habilitovaných 
pedagogů, 

- v jarních měsících proběhnou rozhovory s některými zaměstnanci k plnění popisu 
jejich práce.  
 

2) Studentka Kateřina Písačková hovořila o vzniku Unie studentů IKSŽ, která má nyní 43 
členů. Unie vznikla z hnutí Oživme Hollar, 

- sdružují studenty všech oborů a ročníků, 
- pořádají studentské akce a projekty, 
- vedou dialog s vedením IKSŽ, 
- spravují kavárnu a kulturní prostor Na Hollaru, 
- pořádají akce i pro širší veřejnost, 
- záleží jim na tom, aby Unie studentů pokračovala i nadále, proto se snaží oslovovat 

nové uchazeče, 
- nabízejí spolupráci na zajišťování cateringu např. při letních školách i dalších akcích 

v Hollaru, 
- děkan fakulty a vedení institutu vyjadřují tomuto uskupení studentů svou podporu. 

 
3) Dr. Irena Reifová, předsedkyně Místního organizačního výboru (LOC) a členka 

Mezinárodního organizačního výboru konference (IOC) podala informace ohledně 
pořádání konference ECREA ECC 2016: 

- konference se uskuteční 9. až 12. 11. 2016 v Kongresovém centru Praha, 
- počítá se asi s 1200 účastníky – jejichž příspěvky budou rozděleny do 21 tematických 

sekcí, 
- 29. 2. končí možnost přihlašování příspěvků, 
- na organizaci pracuje již víc jak rok několik zaměstnanců IKSŽ a jeden zaměstnanec 

ISS ve spolupráci s konferenční firmou C-IN. 
 

4) Dr. Petr Bednařík hovořil o počtu studentů přihlášených do jednotlivých oborů IKSŽ:  
- počty přihlášených uchazečů rok od roku klesají – propad se ale zpomalil. Problém s 

poklesem počtu uchazečů mají i jiné fakultní instituty.   
- na fb IKSŽ oslovujeme případné uchazeče i tím, že představujeme úspěšné 

absolventy, 



- je těžké v červnu stanovit počty přijímaných studentů, protože v září se pak část ke 
studiu nezapíše, což je výrazné hlavně u magisterského studia, 

- zaznamenali jsme také pokles zájmu o studijní pobyty, což souvisí s tím, že vzhledem 
k menšímu počtu maturantů a vysokému množství volných míst na vysokých školách 
v Praze dnes maturanti mohou rovnou řádně studovat na vysoké škole – aktuálně 
máme 10 studijních pobytů,  

- zahraničních studentů je na IKSŽ celkem 52, našich studentů v zahraničí je ale pouze 
33, tento rozdíl mezi výjezdy a příjezdy se za poslední rok zvýšil, 

- výhledově se plánuje zmenšení počtu studentů přijímaných do kombinovaného 
studia. 

5) Dr. Bednařík zároveň pohovořil o vývoji na katedře mediálních studií: 
- na KMS proběhly v roce 2015 velké personální změny, 
- její zaměstnanci vypracovávají mediální analýzy, 
- spoluorganizovali konferenci o médiích v období II. republiky, 
- připravují publikaci z této konference. 

 
- Dr. Matušková, která je po dobu mateřské a rodičovské dovolené dr. Hejlové 

pověřena vedením Katedry MKPR, představila nového kolegu Dr. Marka Vranku. Na 
částečný úvazek se vrací z rodičovské Dr. Klabíková Rábová a Dr. Koudelková. 

- 28. 1. uspořádá KMKPR již 3. mezinárodní konferenci o církevní komunikaci, 
- Magisterský obor Strategická komunikace je nyní v akreditačním řízení. 

 
- Doc. Osvaldová informovala o tom, že katedru žurnalistiky opustil Mgr. Hájek a 

nastoupil Dr. Jan Jirků. 
- Na příští rok chystají konferenci o publicistice mezi dvěma válkami. 
- Doc. Osvaldová také hovořila o nových publikacích, které vydali pedagogové KŽ. 
- Dvě nové publikace vyšly i ve spolupráci se Syndikátem novinářů ČR. 
- Doc. Láb se stal předsedou Klubu fotoreportérů Syndikátu novinářů ČR. 

 
6) Mgr. Kryšpínová podala informace o finančních záležitostech IKSŽ: 
- informovala o přínosu loňských úsporných opatření, 
- provozní náklady se týkaly hlavně nákupu drobné techniky a služeb, 
- příjmy ze vzdělávací činnosti jsou např. za přihlášky do přijímacího řízení, za studijní 

pobyty apod. 
- výrazný příjem plynul z akcí RTL, jednalo se o trojnásobnou částku příjmů za rok 2014, 

zároveň žádný z těchto příjmů není podložen dlouhodobou smlouvou a nelze tedy 
spoléhat na to, že bude k dispozici každý rok a ve stejné výši. RTL navíc čeká v příštích 
letech investice do modernizace ve výši téměř milion korun, na kterou je, pakliže 
nevyjdou projektové žádosti, třeba ušetřit, 

- plánované výdaje na rok 2016 jsou mzdy, provoz, výzkum a nákup techniky – např. 
z původní počítačové učebny č. 20 se vybuduje seminární místnost a do učeben č. 11 
a 110 bude zakoupen projektor. 
 

7) Dr. Tejkalová informovala o vědecké činnosti na IKSŽ: 
 



- IKSŽ již nemá vědeckou tajemnici. O vědu na jednotlivých katedrách se starají 
zástupci vedoucích kateder, celkovou vědeckou činnost institutu koordinuje ředitelka 
IKSŽ. 

- na vědeckou činnost zaměstnanců institutu bude díky úsporám letos k dispozici více 
finančních prostředků, podpoříme více i odměny za kvalitní publikace. 

- dr. Tejkalová apeluje na odevzdávání příspěvků také do RUV, 
- OP VVV – zapojili jsme se do společného projektu s IPS a IMS, 
- pedagogům na všech katedrách vyšly zajímavé publikace, knihu dr. Cebeho 

nominoval institut na Hlávkovu cenu, knihu doc. Lába na Cenu Bedřicha Hrozného, 
- vznikla nová Pravidla publikační činnosti IKSŽ a vznikly Publikační standardy FSV UK, 

ředitelka IKSŽ apeluje na zaměstnance i doktorandy IKSŽ, aby se jimi při své 
publikační činnosti řídili, 

- proběhne setkání pracovníků institutu se zájmem o vědeckou a analytickou činnost 
k diskusi o roli CEMES, 

- pedagogové mohou nově čerpat na výjezdy na konference ročně až 40 tis. Kč, je to 
ovšem podmíněno jejich předchozí publikační činností. 

 

8) Různé: 
- Dr. Švelch se ptá, zda neuvažuje vedení IKSŽ o revizi srpnových informací z dopisu 
ředitelky IKSŽ, že publikace dedikované IKSŽ jsou v pořádku a kdokoliv tvrdí něco 
jiného, poškozuje dobré jméno institutu. A také o revizi prohlášení vedení IKSŽ, které 
se v listopadu ohradilo proti negativní kampani proti IKSŽ. Dr. Tejkalová odpověděla, 
že o revizích zmíněných informací ani prohlášení neuvažuje. K dotazům dále uvedla, 
že tehdejší formulace v jejím e-mailu vycházela z informací, kterých se jí dostalo 
z knihovny FSV a Ústřední knihovny. To, že Ústřední knihovna v listopadu na 
publikování v časopisech na Beallově seznamu změnila názor, vedlo k tomu, že vedení 
IKSŽ požádalo ve spolupráci s vedením fakulty i o vyřazení všech publikací, které byly 
sice po formální stránce v pořádku, ale byly v letech 2013 a 2014 publikovány 
v časopisech na Beallově seznamu, u kterých může být pochybnost o kvalitě. Těžko 
však mohla Dr. Tejkalová v srpnu předvídat, co si jiný rozmyslí v listopadu. Ředitelka 
také upozornila, že v letech 2013 a 2014 nebyla odpovědná ani za vykazování ani 
odměňování publikací na IKSŽ a že odpovědnost jde vždy za autorem a tím, kdo je za 
publikační činnost na pracovišti odpovědný. 
Co se týče požadavku na revizi prohlášení o odmítnutí negativní kampaně, uvedla 
ředitelka příklady tvrzení z té doby týkající se zveřejněných pochybností o kvalitě IKSŽ 
a řekla, že jí to ani s odstupem několika měsíců nepřipadá jako kampaň pozitivní. 
Vyzvala také, že pokud si zbylí členové vedení myslí, že se jednalo ve skutečnosti o 
kampaň pozitivní a chtějí prohlášení revidovat, ať tak učiní. Nikdo tak neučinil. 
  



- Doc. Štoll informoval o nové možnosti kontroly seminárních prací na webu 
ODEVZDEJ.CZ. Dává tak podnět přehodnotit způsob zkoumání možných plagiátů na 
FSV UK. Dr. Tejkalová dodává, že univerzita plánuje pro tyto účely zakoupit 
celouniverzitní licenci a že probíhá momentálně výběr vhodného softwaru na úrovni 
Ústřední knihovny a Ústavu výpočetní techniky. 

 

 

 

Zapsala:  Pavla Koterová 

Za správnost : Dr. Alice Němcová Tejkalová Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


