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Zápis 

z porady vedení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky 

konané dne 2. 9. 2013 

 

Přítomni:  
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 
PhDr. Irena Carpentier Reifová, Ph.D. 
PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, Ph.D.  
Mgr. Jitka Kryšpínová 
Doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. 
Doc. PhDr. Barbora Osvaldová 
PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D. 
Pavla Koterová 
 
Omluveni: 
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 
  
 
Program: 
 
1. Ekonomická agenda 
2. Studijní agenda + akreditace 
3. Věda 
4. Různé 

 
 

1) Ekonomická agenda – Mgr.Kryšpínová 
 
- Informovala, že je k dnešnímu dni rozpočet vyčerpán zhruba z poloviny. Hospodaření 

letošního roku určitě vyjde s přebytkem, což je dobré, protože pro následující rok 
budou vyšší mzdové náklady. 

- Požaduje na poradách jednotlivých kateder znovu informovat vyučující o tom, že je 
třeba čerpat dovolenou v souladu s příslušnou vyhláškou a to tak, aby od září do konce 
roku zbývalo k vyčerpání max. 10. dnů. Tajemník fakulty provádí kontrolu. 

- Do 30.9. je třeba nahlásit p.Balíkovi majetek, který se bude vyřazovat z používání. 
- Dr. Trampota navrhuje úpravu formuláře na čtvrtletní hodnocení  tak, aby zde byla 

vždy za jeden půl rok uvedena  informace o „plánované vědecké a publikační 
činnosti“. Je třeba se tímto zabývat a zohledňovat u hodnocení zaměstnanců intenci 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=1890335301&to=http%3a%2f%2ffsv%2ecuni%2ecz%2fFSVTEMP%2d521%2ehtml%3findex%3d186
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-521.html?index=237
http://email.seznam.cz/redir?hashId=1890335301&to=http%3a%2f%2ffsv%2ecuni%2ecz%2fFSVTEMP%2d521%2ehtml%3findex%3d308
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pracovat na publikacích a výzkumu, protože někteří vyučující nesplňují ani podmínku 
akreditační komise mít alespoň 5 publikací za posledních 5 let. Nově by jednou za rok 
mělo dojít k vyhodnocení publikační a vědecké práce zaměstnanců IKSŽ. Kvartální 
hodnocení může být do budoucna z hlediska financí nejen pozitivní, ale také 
negativní, formou krácení osobního ohodnocení, u těch, kteří neplní své 
zaměstnanecké povinnosti.  

- Dále Mgr.Kryšpínová informuje o tom, že k 18.6.2013 byl vydán nový mzdový 
předpis a během podzimu se budou upravovat mzdy. Postupně by tak měly narůstat 
tarify. Jde spíše o formální záležitost. Mgr. Kryšpínová žádá vedoucí kateder, aby své 
pedagogy na tyto změny upozornili.  

- Web institutu bude potřeba doplnit. Např.  odkaz „věda“ není naplněn. Součástí tohoto 
odkazu by mohl být i CEMES. Informace o něm by měly být upraveny, zejména 
s ohledem na personální složení.  

- Mgr. Kryšpínová také hovořila o odevzdaných žádostech na „Inovaci kurzů“. Seznam 
odevzdaných žádostí pošle vedoucím kateder, aby informovali své pedagogy.  

- Mgr.Kryšpínová děkuje všem za pomoc při sestavování rozvrhu. 
 

2) Studijní agenda – Dr.Bednařík 
 

- Zápisy do prvních ročníků proběhnou tento týden– definitivní počty studentů budou 
známy v říjnu. 

- Dr.Bednařík připomíná vedoucím kateder, aby apelovali na své pedagogy, aby včas 
všem studentům doplnili známky ze všech zkoušek do SISu. 

- V SISu by mělo dojít nejpozději do 15.9. k aktualizaci sylabů. Dr.Trampota požaduje 
od vedoucích kateder kontrolu aktualizací a upozorňuje v případě neplnění na možnost 
postihu v rámci hodnocení výkonu  

- Ve věci rozvrhu zmiňuje doc. Osvaldová problém se zařazením jazykové výuky a 
jednání s pí Mistrovou. Žádala, aby tato výuka probíhala v pondělí dopoledne, kdy je 
v rozvrhu na tyto předměty volno, ale bohužel byla opět výuka jazyků zařazena také 
na čtvrtek, kdy koliduje s výukou. Katedra MKPR má dle Dr. Kollmannové obdobný 
problém. Dr. Trampota navrhuje dojednat s katedrou jazyků na příští semestr jasná 
pravidla 

- Dr.Bednařík konstatoval, že studenti již pochopili, že mimořádný zářijový termín 
státnic je pouze pro reprobanty nebo ty studenty, kteří měli vážný důvod nejít ke 
státnicím v měsíci červnu. 

-  Podle odevzdaných tezí počítá s velkým počtem přihlášených studentů na magisterské 
státnice v příštím roce a žádá proto o navržení dalších pedagogů na vědeckou radu, 
aby mohli zkoušet.  Je třeba připravit podklady , aby Mgr.Kryšpínová mohla vše 
nahlásit. 

- Dr.Trampota upozorňuje na to, že na příště bude velice důkladně posuzovat případné 
výjezdy na konference v měsíci červnu v době konání státních zkoušek. Červen je na 
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fakultě nejnáročnější období  a proto není vhodné, aby někteří kolegové odjížděli. Dr. 
Bednařík navrhuje schvalovat výjezdy v této době pouze výjimečně. Domácí 
konference vůbec nepovolovat a ostatní pouze výjimečně na rozhodnutí ředitele 
institutu. Dr.Reifová zmiňuje, že právě většina důležitých zahraničních konferencí se 
koná v červnu. Výjezdy na konference budou v měsíci červnu povoleny jen ve zcela 
výjimečných případech (keynote speakers, předsedové panelů, členové vědecké rady 
konference atd.). 

- Doc.Osvaldová informovala, že zamítla mimořádné přijímací zkoušky jedné studentce, 
která se nezúčastnila ani jednoho kola přijímacího řízení. 
 

AKREDITACE: 
- Dle Dr. Bednaříka je třeba domluvit termín, kdy se zpracované akreditační spisy 

předají proděkanu Soukupovi, aby vše včas stihlo projít jednotlivými koly 
schvalovacího procesu. 23.9. je nejzazší datum odevzdání ing.Soukupovi. Dr.Bednařík 
informuje, že od pedagogů již mají vše odevzdané a zbývá už jen věci zkompletovat. 
Doc. Osvaldová sdělila, že za katedru žurnalistiky má také téměř vše hotové, jen je 
třeba ještě některé věci ověřit a chybí společné tabulky, které nachystá Dr.Bednařík. 
Dr. Bednařík také upřesňuje datum, kdy se vše předá proděkanu Soukupovi – 
navrhuje, že bude lepší předat hotové spisy již 20.9. Doc.Osvaldová zmínila, že 
rektorát změnil v červenci formulář pro akreditace. Personální listy se zatím 
nepodepisují. Podpis se doplní až vše projde kolegiem. 

- Dr. Kollmannová žádá Dr.Bednaříka o schůzku týkající se uvedení do problematiky 
reakreditace a akreditačního spisu. Katedra MKPR začíná pracovat na reakreditaci od 
září tohoto roku. Vzhledem k personálním změnám na MKPR chtějí nově bakalářské 
studium postavit více na interních zaměstnancích. Akreditace studijního oboru MKPR 
končí v květnu 2015. Materiály by tedy měly být připraveny do března 2014. 
Reakreditace MKPR bude znamenat novou koncepci oboru. 

- Dr. Bednařík dodává, že Mgr.Hájek tvoří anglickou verzi reakreditace. 
- Akreditační spisy budou nově archivovány na IKSŽ u Mgr.Kryšpínové, aby katedry 

mohly v budoucnu vzájemně využívat vyplněné formuláře životopisů a pedagogové je 
vždy jen aktualizovali.  

- Dr.Trampota děkuje všem za práci na akreditacích s tím, že si je vědom 
administrativní i organizační náročnosti této práce. V momentě, kdy budou jednotlivé 
akreditační spisy kompletní a předány kolegiu děkana, budou zaměstnancům, kteří se 
na nich podíleli, vypláceny odměny. 
 

3) Věda – Dr.Reifová 
 

- Informovala, že finanční prostředky PRVOUK jsou čerpány dle plánu. Z těchto 
prostředků se platí mzdy, konference a konkrétní výzkumné úkoly. Na začátku měsíce 
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ledna vyzve Dr.Reifová pedagogy, aby naplánovali své publikace a konference na 
další rok. 

- Čerpání SVV dle Dr. Reifová probíhá standardně, jsou vyplácena stipendia 
doktorským studentům. Asi 15 doktorandů se zúčastnilo významných zahraničních 
konferencí. 

- Podle Dr. Trampoty je slabinou, že jednotliví kolegové neví, co kdo publikuje. 
Navrhuje, aby aktuální publikace zaměstnanců IKSŽ i doktorandů byly vyvěšeny na 
webových stránkách v kolonce „věda“. Dr. Reifová zkoordinuje s Janem Jirků seznam 
uveřejňovaných publikací od této doby rok zpět a následně pak všechny nové. U 
doktorandů lze očekávat zhruba 20 nových publikací. Dr.Reifová zmínila, že jsme 
obsadili druhé místo mezi instituty FSV v intenzitě publikování monografií. Odměny 
už byly autorům rozděleny. Nejvyšší odměna činila cca 17.000,- Kč. Dr. Trampota 
vybízí vedoucí kateder, aby o tomto informovali své pedagogy – jsou to finanční 
prostředky za monografie, které lze získat ještě nad rámec odměn za monografie od 
institutu a od fakulty. 

- Dr. Reifová informovala, že se 23.9.  sejde ediční rada. Na měsíc listopad jsou 
nahlášeny dva nové rukopisy od IKSŽ.  

- Mgr.Kryšpínová informuje o tom, že časopis Mediální studia získal fakultní finanční 
podporu 50.000,-Kč  

 
4) Různé: 
 
- Dr.Bednařík připomíná, že fakulta poskytuje finanční prostředky na zapojení 

doktorandů do výuky, tím lze ušetřit prostředky určené na výplatu externistů. 
- Dr.Trampota informuje o tom, že v případě Mediálních večerů byla ukončena 

spolupráce s Českým rozhlasem a jedná se o navázání spolupráce s jinými médii. 
Doc.Osvaldová navrhuje oslovit pro tuto práci Milana Vodičku – externího 
vyučujícího na katedře žurnalistiky. 

- Dr.Bednařík kvituje s povděkem fungování nové klimatizační jednotky v místnosti č. 
215. 

- Dr. Kollmannová plánuje pozvání zahr.pedagogů z Lipska. Doc.Láb připomíná, že lze 
využít pedagogický Erasmus. Zahraniční pedagogy je možné ubytovat v univerzitním 
hotelu v Celetné ulici. 

- Mgr.Kryšpínová informuje, že jí lze dávat požadavky na objednání tonerů či 
kancel.potřeb. 

- Vedoucí kateder mají Mgr.Kryšpínové nahlásit termíny svých porad plánovaných do 
konce roku 2013. 

 
Příští  porada vedení IKSŽ se uskuteční:  7.10.2013. ve 14.00 hod v místnosti 101   
 

Datum: 2. 9. 2013 
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Zapsala: Pavla Koterová 

Za správnost: PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D., ředitel IKSŽ 
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