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Zápis 

z porady vedení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky 

konané dne 2. 2. 2015 

 

Přítomni:  
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 
PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.  
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 
Mgr. Jitka Kryšpínová 
Doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. 
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 
Doc. PhDr. Barbora Osvaldová 
 
Omluveni: 
 
PhDr. Irena Reifová, Ph.D. 
doc. PhDr. Jiřina Šmejkalová 
 
 
Program: 
 
1. Organizační záležitosti  
2. Ekonomická agenda 
3. Studijní agenda 
4. Různé 

 
 
1. Ředitelka institutu informovala, že 

- výběrové řízení na vedoucího RTL vyhrál MgA. Jan Peml, 
- budeme usilovat o marketingové centrum pod IKSŽ, zájem ze strany univerzity i 
jejích součástí o univerzitní pracoviště, kde by bylo možné vypracovávat 
marketingové strategie, je značný, 
- ve spolupráci s KMKPR a proděkanem F. Lábem probíhá práce na PR a 
marketingové strategii institutu, 
- v roce 2015 bude vyhlášeno pouze jedno výběrové řízení na interní granty pro 
doktorandy (na období březen až září, max. částka bude 25 tisíc Kč na jeden projekt, 
prostředky budou určeny na sběr výzkumných dat, cestovné a nákup literatury),  
- bylo vyhlášeno výběrové řízení na vedoucí kateder 

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://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-521.html?index=237
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a apelovala na vedoucí kateder, aby si vyučující v případě nemoci a pracovní absence 
vybírali buď nemocenskou nebo dovolenou, dle vlastního uvážení a nezapomínali 
nahlásit svou absenci sekretářce katedry.   
 

2. Tajemnice institutu informovala  
- o problému s preventivními prohlídkami (lékařka, která je dosud prováděla, je již 

neprovádí, ale objednaným pacientům to nebylo oznámeno) – děkan dr. Končelík 
sjedná okamžitou nápravu, 

- o ekonomické agendě – stále platí, že jsme v ekonomickém provizoriu, zůstatek na 
FPP je podstatně nižší, než bylo v listopadu na plénu avizováno (důvodem jsou vyšší 
odměny v posledním čtvrtletí, vyšší částka za náhrady za dovolené a čerpání 
provozních nákladů koncem roku), letošní rok bude tedy úsporný, budeme však šetřit 
na provozu a OON, nikoliv na výkonových odměnách pro zaměstnance (odměňování 
bude probíhat v pololetním režimu, systém bude představen v březnu), 

- budou navýšeny hodinové odměny pro externí spolupracovníky (ředitelka zároveň 
uvedla, že není možné, aby dohody suplovaly standardní výuku). 

 
3. Dr. Hejlová a dr. Bednařík žádají, a ostatní členové vedení je podporují, aby byly 
dodržovány fakultní předpisy upravující odhlašování studentů z předmětů.  
 
Vedení institutu diskutovalo o náročnosti výuky – měla by se sejít rada garantů, vedoucí 
kateder a ředitelka institutu a definovat základní požadavky pro všechny předměty na IKSŽ. 
Setkání svolá garantka programu dr. Šmejkalová. 
 
Dr. Bednařík informoval o tom, že na AS FSV UK budou projednávány bakalářské 
akreditace, půjde na zasedání s doc. Osvaldovou (akreditace Bc. mediální studia kombi a Bc. 
žurnalistika), následně by akreditace měly projít vědeckou radou. 
 
4.Vedení institutu projednalo návrh doc. Lába na úpravu webu IKSŽ. Stav webu byl shledán 
jako zcela neuspokojivý a bylo odsouhlaseno vyčlenění pracovní kapacity pro funkci 
webmastera. Do doby, než se webu ujme, vedení žádá doc. Lába, aby vyjednal s CIVT změnu 
záložky na homepage fakulty Mediální studia a žurnalistika na Komunikační studia a stáhnout 
záložku CEMES z webu IKSŽ. 
 
Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční:  2. 3. 2015 od 13:00 hod. 
 
Datum:  2. 2.2015 

Za správnost: PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., ředitelka  IKSŽ 

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

