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Zápis 

z porady vedení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky 

konané dne 13. 1. 2014 

 

Přítomni:  
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 
PhDr. Irena Carpentier Reifová, Ph.D. 
PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, 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 
 
 
Program: 
 
1. Ekonomická agenda a personální záležitosti 
2. Studijní agenda   
3. Informace z kateder 
4. Věda 
5. Informace děkana 
6. Různé 

 
Na úvod schůze uvítal ředitel institutu všechny přítomné a informoval o průběhu své 
zahraniční cesty spojené s návštěvou asijských univerzit, a navázání nových kontaktů, které 
vyústí v uzavření smluv o spolupráci. Příprava a finalizace smluv je projednávána s p. 
Martinem, vedoucím oddělení zahraničních styků.  
 
 

1) Ekonomická a personální agenda – Mgr. Kryšpínová 
 
Paní tajemnice krátce pohovořila o rozpočtu. Dr. Trampota k tomu dodává, že během 
února bude zpracována analýza příjmů a výdajů IKSŽ za poslední 3 roky, aby bylo možno 
lépe plánovat výdaje na r. 2014. IKSŽ hospodařilo minulý rok s přebytkovým rozpočtem. 
Uspořené prostředky budou v roce 2014 věnovány zejména na personální agendu IKSŽ. 

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://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
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V letošním roce budou vypsána 3 nová výběrová řízení na jedno místo pro katedru 
MKPR, jedno místo pro katedru mediálních studií a jedno místo do týmu POLCOR. 
V současné době nastupuje na katedru Žurnalistiky bývalý rektor Literární akademie pan 
docent Štoll. Počítá se s ním i v magisterské akreditaci oboru Žurnalistiky. Dr. Trampota 
navrhuje svěřit docentu Štollovi agendu spojenou se zapojením do Registru uměleckého 
výkonu za celý institut.  
Mgr. Kryšpínová hovořila o probíhající rekonstrukci v budově Hollar, která se 
momentálně zdržela kvůli určitým stavebním komplikacím. K tomu děkan fakulty Dr. 
Končelík dodává, že rekonstrukce byla nutná z důvodu havarijního stavu starého a 
nefunkčního potrubí. 
Mgr. Kryšpínová také informovala o tom, že na první polovinu února je plánováno 
uzavření fakultního intranetu. Pokud vyučující chtějí mít určité věci zaheslované, je třeba 
je mít na intranetu. Dr. Bednařík uvedl, že na našem institutu není v tomto směru problém. 
Probíhá také vytváření rozvrhu na letní semestr. Zbývá ještě dokončit rozvrh katedry 
MKPR. 
Dr. Trampota připomněl, že přibližně v průběhu první poloviny února proběhne 
personální audit pedagogických zaměstnanců IKSŽ a jejich pedagogického, vědeckého a 
publikačního výkonu za předchozí období. Personální audit zaměstnanců bude nadále 
probíhat jednou ročně. Pedagogičtí pracovníci budou zváni ke krátkému pohovoru před 
komisi.  
 
2) Studijní agenda – Dr. Bednařík 

 
V prosinci zdárně proběhlo pravděpodobně poslední „papírové“ hodnocení výuky. 
Napříště by hodnocení mělo mít již elektronickou podobu. 
Na lednové státnice se přihlásilo poměrně málo studentů, o to větší bude nápor 
v měsíci červnu. Dr. Bednařík vyzval kolegy a kolegyně, aby informovali na svých 
katedrách pedagogy, aby si na měsíc červen neplánovali žádné výjezdy na konference. 
Co se týká rozvrhu, tak je již zhruba nastavený. Pozitivní fakt je ten, že se s výukou do 
místností v budově vejdeme. Problémy jsou jako již tradičně v dohodnutí a nastavení 
výuky pro U3V  a jazykové kurzy. Externisté požadovali určité změny ve svých 
hodinách. 
Dále dr. Bednařík informoval o průběhu akreditací. Je v kontaktu s referentkou 
rektorátu pí Klabalovou. V lednu schválí akreditace kolegium rektora a pak už je 
možné postoupit spisy na ministerstvo, kde může dojít k projednání v měsíci dubnu. 
Dr. Kollmannová informovala, že za katedru MKPR již poslali akreditační spisy 
proděkanu Soukupovi. 

 
3) Informace z kateder – Doc. Osvaldová, Dr.Bednařík 
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- Doc. Osvaldová informovala, že na poradě katedry žurnalistiky, která se konala 19. 
12. 2013, se hovořilo o tom, že by bylo třeba lépe koncipovat formulář na hodnocení 
výuky a také upravit formulář na čtvrtletní hodnocení pedagogů. Prof. Novotný se zde 
vyjádřil k tomu, že když má někdo na starost víc jak 10 prací, tak to vede 
k povrchnosti. Po diskusi vedení došlo k závěru, že by počet vedených prací jedním 
pedagogem měli korigovat vedoucí kateder. 

 
 

- Dr. Bednařík informoval o tom, že katedra Mediálních studií navázala kontakt 
s Institutem sociologických studií a budou společně otevírat kompaktní kurz 
v angličtině.  

- Dr. Bednařík uvedl, že byli společně s docentkou Köpplovou na univerzitě ve Vídni, 
aby zde dojednali odevzdání projektu v soutěži GAČR. Projekt se bude týkat období 
1918-1938 a obrazu Česka a Rakouska v médiích v tomto období. Na projektu bude za 
IKSŽ pracovat skupina: Bednařík, Cebe a Köpplová. 

- Katedru Mediálních studií oslovil pan Jan Čulík, který chce jednat o projektu 
týkajícím se televizních seriálů. 

 
- Dr. Kollmannová informovala o tom, že na poradě katedry MKPR, která se 

uskutečnila před Vánoci se projednávalo hlavně personální složení – pracoviště bude 
nyní složené už jen ze zaměstnanců, kteří mají titul docent nebo Ph.D. Dr. Trampota 
k tomu dodal, že ho mrzí situace, která se tu odehrála v době jeho zahraniční cesty 
okolo ukončování pracovního poměru dr. Dolanského, který bude přednášet jako 
externí pedagog. 
 

4) Dr. Riefová – Věda 
- Informovala o tom, že se schyluje k uzavření RIVu. 14. 1. bude v místnosti č. 212 

k dispozici doktorand Jan Jirků – administrátor RIVu, aby pomohls vkládáním 
publikací. Opakovaně se ukazuje, že institut dosáhl kritické meze, co se publikování 
týká. Jedna skupina pedagogů publikuje pravidelně každý rok a druhá naopak vůbec 
nepublikuje. Publikační výkon se proto nijak zásadně nezvýší. Dle Dr. Trampoty bude 
nově součástí zaměstnaneckých smluv podmínka publikační činnosti, rozsah se bude 
lišit u lektorů a u akademických pracovníků. Z důvodu akreditací oborů však musí 
publikovat všichni pedagogové. Nepublikování se bude posuzovat jako neplnění 
pracovních povinností. 

- Dr. Reifová rozesílala kolegům formulář, který zjišťuje plán zaměstnanců na 
konference, publikace apod. Pak by na základě tohoto plánu mohla být prováděna 
kontrola. Dr. Bednařík k tomu navrhuje, aby byla do furmuláře připojena rubrika 
Granty – projekty řešené a projekty plánované. Formulář by měl dle dr. Bednaříka 
informovat o tom, co bude každý z pedagogů dělat a co si zároveň může i obhájit. Do 
pátku 17.1. je možné nahlásit dr. Reifové případné připomínky k formuláři. 
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5) Informace pana děkana Končelíka: 

 
- IKSŽ dle pana děkana trpí tím, že naši zaměstnanci nejsou řešiteli a držiteli 

grantových prostředků. Každý akademický pracovník by měl usilovat o získání 
grantových prostředků a vytvořit řešitelský tým. Dr. Trampota k tomu dodal, že vedení 
institutu pracuje na získávání dalších grantových prostředků, je plánovaná schůzka se 
společností ILA, která se zabývá fundraisingem i pro RUK. Nemůžeme ale vyměnit 
všechny pedagogy proto, že nepublikují – je třeba určit, jaká by měla být zdravá 
proporce pedagogů, kteří se věnují výhradně pedagogické činnosti a pedagogů 
zabývajících se také vědeckou činností. Dr. Kollmannová zmínila, že již podruhé 
neprošla jejich žádost o GAČR a neví z jakého důvodu. Dr. Bednařík podotýká, že 
v grantových soutěžích je velká konkurence. Docent Láb navrhuje vytvořit databázi 
grantů na webových stránkách institutu jako nabídku, ze které bude možno čerpat. 
Úspěchem je i dostat své zástupce do hodnotících panelů. Podle ředitele institutu je 
jedinou správnou cestou docílit poměr publikujících a nepublikujících pedagogů 
alespoň v poměru jedna ku jedné. 
 
 

6) Různé: 
 

- Dr. Končelík zmiňuje, že poslal řediteli institutu dopis s možností zformulovat 
nedostatky na univerzitě – co nefunguje a co by bylo třeba zlepšit. Ředitel žádá ostatní 
kolegy, aby mu své podněty zasílali nejpozději do středy 22. 1. 2014. 

- Dále dr. Končelík informoval také o tom, že Institut politologie bude letos pořádat 
mezinárodní politologickou konferenci. 

- Mgr. Kryšpínová se dotázala dr. Končelíka, jak se vyvíjí situace ohledně podpory 
„Inovace předmětů“. Čeká se na reakci rektorátu. 

- Dr. Kollmannová informovala o tom, že studenti katedry MKPR 
vytvořili komunikační strategii pro RUV a nyní je třeba zúčastněným studentům 
vyplatit odměny. Dr. Kollmannová předá seznam studentů ke schválení řediteli 
institutu. 

 
 
 
Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční:  3.2.2014 v 15:00 hod. 
 

Datum: 14. 1. 2014 

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

