
 
 
 
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 
UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 
 
 
 
 
 
 

 
 
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd   koterova@fsv.cuni.cz 
Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1    tel.: 222 112 260 
 

 

 
 

Zápis 

z porady vedení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky 

konané dne 11. 11. 2013 

 

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

 
Na úvod schůze uvítal ředitel institutu všechny přítomné a zároveň omluvil chybějící 
doktorku Kollmannovou a doktorku Reifovou. 
 
 
 

1) Ekonomická a personální agenda – Mgr.Kryšpínová 
 
- Probíhají práce na přípravě nových tarifů, v návaznosti na nový mzdový předpis UK 

dojde k novému uzavírání smluv. 

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=440
http://email.seznam.cz/redir?hashId=1890335301&to=http%3a%2f%2ffsv%2ecuni%2ecz%2fFSVTEMP%2d521%2ehtml%3findex%3d308
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-521.html?index=237
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- Investice na rok 2014 bude shromažďovat děkanát během ledna. Je nutno nahlásit 
veškeré plánované nákupy položek nad 40 tisíc. Vedoucí pracovišť by měli zrevidovat 
potřeby investic za své úseky.  

- Probíhají specializované workshopy. Dr. Lokšík uspořádá workshop v RTL a doc. 
Orban má pozvané slovenské kolegy z fakulty dramatických umění. 

- Proběhlo výběrové řízení na nového docenta.  
- V příštím týdnu proběhnou volby do Akademického senátu. Zástupcem IKSŽ ve 

volební komisi je Jitka Kryšpínová.   
 
 
2) Studijní agenda – Dr.Bednařík 

 
- Žádosti o akreditace Mediálních studií a Žurnalistiky se budou ve středu projednávat 

na vědecké radě FSV UK a pak by měly být odeslány na rektorát UK. 
- Katedra MKPR bude mít hotovou žádost o reakreditaci během listopadu.  
- Proběhlo oceňování „Zlatými kurzy“. Za náš institut obdrželi ocenění Mgr. Mrkvička, 

R. Hájek a V. Nečas. Všichni si jej osobně převzali. Podle Dr. Bednaříka je pozitivní 
fakt, že cenu dostanou pokaždé jiní lidé a že je také dobré, že cenu obdržel mimo jiné i 
externí vyučující Mgr. Mrkvička. Další hodnocení kurzů proběhne od 25. 11. 2013 a je 
možné, že již bude v elektronické podobě. 

- Na webu je k dispozici aktualizovaný průvodce zpracováním bakalářských prací.  
 

 
3) Informace z kateder – Doc.Osvaldová, Dr.Bednařík 

 
- Doc. Osvaldová informovala o tom, že na poradě katedry žurnalistiky poděkovala 

Mgr. Slancovi za výzdobu schodiště. Také poděkovala Alici N. Tejkalové za přípravu 
a moderování mediálního večera dne 30. října. Další Rozpravy o českých médiích se 
uskuteční 27. 11. 2013. 

- Apelovala na kolegy, aby studentům připomínali volbu do AS 
- Proběhlo zasedání RUVu, kterého se zúčastnila i Dr. Čeňková. Dr.Trampota k tomu 

dodává, že seminář organizovala Lucie Šťastná s Markétou Štechovou a hostem byl  
profesor Klíma, hlavní řešitel RUV. Dr. Čeňková zde aktivně vystupovala. 

- Dr. Lokšík natáčí se studenty akci České televize s názvem „Stáže“. Následně bude 
tento materiál přihlášen do soutěže „Akademia film Olomouc. 

- Dr. Lokšíkovi bude v RTL vypomáhat student Petr Štěpán. 
- Problém se střihovou jednotkou Dalet je již vyřešen. 

 
- Dr. Bednařík informoval o tom, že schůze katedry Mediálních studií proběhne až po 

plénu IKSŽ. Bude informovat kolegy o důležitých věcech ze školení bezpečnosti 
práce. 
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- Zdůrazňoval, že je třeba využívat program Urkund, který slouží ke kontrole 
seminárních prací. 

- Dr. Bednařík uvedl, že kromě GAČRu je třeba sledovat i ministerské soutěže.  
- Na plénu IKSŽ by měla Dr. Reifová podat informace o činnosti výzkumné skupiny – 

někteří členové IKSŽ nejsou seznámeni s obsahem činnosti skupiny pro PRVOUK  
 
 

4) Informace pana Děkana Končelíka: 
 

- Oceňuje zapojení institutu do budování RUVu. Znamená to potenciální příjem 
finančních prostředků. Institut se aktivně koordinačně chopil příprav. 

- Přes víkend budou probíhat bourací práce v bývalých garážích a postoupí se tak 
k vybudování prostoru pro studenty. 

- Trvá na dodržování stanovených zaměstnaneckých povinností, zejména co se týká 
výběru dovolených. 
 
 

5) Různé: 
 

- Dr. Bednařík oznámil, že v pátek se sejde redakční rada Mediálních studií. Budou se 
projednávat výhledy na příští rok, obsah, financování, žádosti o grant apod. Vydavatel 
zažádal o padesátitisícový grant na MŠMT. 

- Dr. Bednařík žádal informaci, jak je to s fungováním webových stránek institutu. Je 
problém, že každý institut má jiné nastavení. Špatně funguje DG klient. 

- Dr. Bednařík zmiňuje, že inventarizace majetku bude probíhat elektronicky. 
 
 
 
 
Příští  porada vedení IKSŽ se uskuteční:  2. 12. 2013 
 

Datum: 11. 11. 2013 

Zapsala: Pavla Koterová 

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

http://email.seznam.cz/redir?hashId=1890335301&to=http%3a%2f%2ffsv%2ecuni%2ecz%2fFSVTEMP%2d521%2ehtml%3findex%3d308

