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Zápis 

z porady vedení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky 

konané dne 1. 9. 2014 

 

Přítomni:  
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 
PhDr. Irena  Reifová, Ph.D. 
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 
Doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. 
Doc. PhDr. Barbora Osvaldová 
PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D. 
Doc. Karol Orban 
 
Pavla Koterová 
 
Omluveni: 
 
PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.  
Mgr. Jitka Kryšpínová 
 
 
 
Program: 
 
 
1. Organizační záležitosti 
2. Studijní agenda 
3. Věda 
4. Různé 

 
 
 
 

1) Na úvod schůze uvítal ředitel institutu Dr. Trampota všechny přítomné a připomněl 
několik organizačních záležitostí. Vedoucí kateder mají nahlásit termíny konání jejich 
porad. Členové vedení IKSŽ se shodli na tom, že i nadále se budou porady vedení 
konat první pondělí v měsíci ve 13 hod. Plénum IKSŽ se uskuteční ve druhé polovině 
měsíce listopadu pravděpodobně v době mezi 18. a 21.11.  

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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Ředitel dále upozornil na to, že některým pedagogům bude nutné odebrat osobní 
ohodnocení za neplnění povinností a opakované neodpovídání na emaily členům vedení 
institutu. Osobní ohodnocení v rámci mzdy bude v případech neplnění pracovních 
povinností snižováno na dobu tří měsíců. Nově pro ředitele institutu zpracovala Vlada 
Tretjaková personální listy akademických pracovníků - jedná se o přehled jejich 
činnosti za poslední 4 roky, který bude sloužit k dlouhodobému posuzování 
akademických pracovníků vedením institutu. 

 
 
 

2) Studijní agenda – Dr. Bednařík 
 

- Dr. Bednařík informoval členy vedení o tom, že v SISu je již pro studenty zveřejněný 
rozvrh na zimní semestr. V učebnách jsou zatím ještě malé kapacitní rezervy. Pro U3V 
proběhla maximální rezervace, která se následně upraví, protože část kurzů se 
neotevře. Z pohledu U3V nese náš institut největší zátěž z celé fakulty. 

- V tomto týdnu se konají zápisy do prvních ročníků, kde jsou přítomni i pedagogičtí 
zástupci kateder. Z celkového počtu uchazečů se k zápisu většinou dostaví jen část. 
Pro tyto nové studenty bude vytvořen takový pokyn, aby se dokázali zorientovat 
v tom, jaké předměty si mají zapisovat . Dr. Trampota navrhuje schůzku, která by 
měla zajistit také větší informovanost sekretářek kateder, aby uměly  studentům na 
případné dotazy překryvu dvou magisterských oborů odpovídat. Termíny, kdy se 
studenti začnou zapisovat do předmětů, jsou tyto: 
 
15.,16.,17.9. - zápis povinných předmětů 
Od 18.9.-  se zapisují všechny předměty 
Od 29.9. - se mohou zapisovat i studenti z jiných oborů 
10.10. - je konec zápisů 
 

- Kapacitu u předmětů, které se budou učit pod dvěma kódy, ohlídá Dr. Bednařík. 
- V SISu se objevují novinky – např. studijní sestavy, ze kterých lze zjišťovat různé 

statistické údaje. 
-  V týdnu od 8. 9. se budou konat na IKSŽ zářijové státní zkoušky, k nim přijdou 

vesměs studenti, kteří neuspěli při červnových státnicích. 
-  Výuka zimního semestru začne v pondělí 29.9. 
-  Dr. Trampota navrhuje obeslat vyučující s informací, že je třeba aktualizovat sylaby a 

precizně stanovit podmínky nutné pro absolvování předmětu. Student by měl na 
začátku semestru mít přesné informace o tom, jaké je hodnocení předmětu a podmínky 
se nesmí v průběhu semestru měnit.  Do 22. 9. musí být všechny sylaby kompletní. 

-  Dr. Trampota požádá Mgr. Kryšpínovou o to, aby ještě jednou přeposlala vyučujícím 
informace ohledně „inovace kurzů“. Dr. Končelík  připomněl, že kurz, o jehož inovaci 



 
 
 
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 
 

 

se zažádá, bude spuštěn za 2 roky a pokud předmět spuštěn nebude, pak pedagog vrátí 
finanční částku, kterou za inovaci obdržel. Odměny se vyplácí tehdy, když je 
inovovaný sylabus založený do SISu. Podporuje se tak snaha sylaby obnovovat. Doc. 
Osvaldová k tomu dodává, že všechny tyto inovace musí korespondovat s akreditací. 

 
 

3) Věda: 
 

- Dr. Reifová informovala o čerpání prostředků z PRVOUKu. Jsou to prostředky na 
výzkum, o které si zaměstnanci žádají. 

- Dr. Reifová zmínila projekt EU „Twinning“. V rámci tohoto projektu bude navázána 
spolupráce s univerzitou v Amsterodamu. Je třeba začít plánovat přesné znění projektu 
a kdo z pedagogů se bude na projektu podílet. 

- Dr. Reifová je koordinátorkou IKSŽ u asociace ECREA. Momentálně máme nárok na 
10 členů. Vyřazeni byli ti, kteří nikdy nebyli na zahraniční konferenci. V roce 2016 
budeme pořadatelem konference ECREA my. Propagační videoklip se připravuje. 
Kongres v Praze bude pojat jako „filmový festival“. Vedoucí a garanti jednotlivých 
oborů rozšíří tuto informaci na svá pracoviště- pedagogové si připraví prezentace. 
Plánuje se cca 1000 účastníků. 

- Dr. Trampota poznamenává, že na některou z dalších porad vedení bude přizván i Dr. 
Štětka, aby informoval členy vedení o práci a dosavadních výsledcích výzkumné 
skupiny POLCOR. 

 
 
 

4) Různé: 
 

- Dr. Trampota informoval o tom, že společně s tajemnicí institutu oslovili zaměstnance, 
aby zjistili, jaké mají další pracovní úvazky. 

- Spolupráci RTL a rektorátu zajišťovala externistka Zuzana Válková, která odchází 
z důvodu vytížení v rámci kmenového pracoviště – České televizi, a nahradí ji Jan 
Peml. Ing. Pospíšilem bude sestavena pracovní skupina, která posoudí stav technologií 
v RTL a jejich další využití a výhled do budoucna. Dr. Trampota zároveň vybídl ing. 
Pospíšila k jednání s proděkanem pro rozvoj ohledně potenciálních grantových zdrojů 
pro technologickou inovaci RTL, bude nadále informovat členy vedení, jak jednání o 
RTL probíhají. 

- Dr. Reifová informuje o tom, že o prázdninách se stala členem oborového 
verifikačního panelu. 

- Dr. Končelík byl zvolen do vědecké rady ÚSTR. Množství studijních materiálů 
archivu mohou ve větší míře využívat i studenti FSV. Je možné společně žádat o 
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granty. Můžeme zde čerpat i odborníky pro vypracovávání posudků studentských 
prací.  

- Dr. Končelík informoval, že na místo vedoucího vědeckých informací nastoupil 
Tomáš Gec. 

- Dr. Končelík  podal informace o instalaci turniketů v budově Hollar. Zařízení bude 
spuštěno v průběhu podzimu. Mělo by zajistit větší bezpečnost v budově. Dále 
informoval o tom, že vedoucí studijního oddělení paní Jirsová je dlouhodobě 
v pracovní neschopnosti a zastupuje jí studijní referentka paní Stará pod vedením 
proděkana Soukupa. 

- Dr. Láb informoval o tom, že od 1.10. přechází fakultní email na Google. Všichni 
budou informováni a proškoleni. Své fakultní emaily budou mít i studenti. Dokumenty 
budou sdílené a bude fungovat fakultní kalendář, kde budou uvedeny všechny důležité 
termíny. 

- Doc. Orban připomněl, že 10. 9. proběhnou na katedře MKPR státní zkoušky. Ptá se 
také, kolik lidí je možné přijmout na studijní pobyty. Přednostně by měli být přijati ti, 
kteří přišli v červnu k přijímacím zkouškám a již tak projevili zájem o obor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Příští  porada vedení IKSŽ se uskuteční:  6. 10. od 13:00 hod. 
 
Datum:  8. 9.2014 

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

