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Zápis 

z porady vedení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky 

konané dne 30. 4. 2014 

 

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

 
Na úvod schůze uvítal ředitel institutu Dr.Trampota všechny přítomné.  
 

 
1) Personální a ekonomická agenda – Mgr.Kryšpínová 

 
- Mgr. Kryšpínová rozeslala všem členům vedení návrh rozpočtu. Počítá se zde nejen 

s finančními prostředky, které jsme dostali na letošní rok, ale máme k dispozici ještě i 
rezervu z minulých let. Rozpočet se skládá z několika částí. Mgr. Kryšpínová 
podrobně rozebrala jednotlivé položky rozpočtu včetně srovnání s dalšími instituty. 
Rozpočet je optimistický, ale IKSŽ má z hlediska hospodaření stále velké rezervy. Dr. 
Trampota zdůraznil rostoucí důležitost koeficientu kvality. 1/3 koeficientu kvalitu činí 
mobilita, ve které je IKSŽ slabý. Pedagogický Erasmus se téměř nevyužívá. IKSŽ 
proto bude podporovat výjezdy pedagogů. Mgr. Kryšpínová na žádost ostatních členů 

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
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vedení ještě zpracuje tabulku s údaji o tom, jak se rozpočet zlepšil oproti minulému 
roku. 

- Mgr. Kryšpínová také informovala o tom, že na vědeckou radu byla podána žádost o 
schválení Mgr. Klimeše a doc. Knapíka do zkušebních komisí. Dr. Končelík 
informoval, že je třeba na vědeckou radu podávat žádosti co nejdříve, protože 
květnová vědecká rada bude poslední a další bude následovat až na podzim. 
 
 

2) Studijní agenda – Dr.Bednařík 
 

- Dr. Bednařík informoval členy vedení o tom, že 7. 4. byl odeslán proděkanu 
Soukupovi a děkanu Končelíkovi dopis ohledně nevhodného zásahu studijního 
oddělení do rezervací místností v budově Hollar. Studijní oddělení na to zareagovalo 
tím, že zkrátilo původní rezervace, které byly do 18:00 hod. na 16:30 hod. Dr. 
Bednařík uvedl, že studijní oddělení by mělo rezervace řešit až podle oficiálního 
rozpisu přijímacích zkoušek. Nevíme, proč jsou nyní ze strany studijního oddělení 
zablokovány i ty místnosti, ve kterých přijímací zkoušky probíhat nebudou. Např. 
druhý týden v červnu jsou plošně rezervovány úplně všechny učebny. Místnosti je 
třeba odblokovat pro potřebu zkouškových termínů. Dr. Trampota navrhuje schůzku 
Dr. Bednaříka s vedoucí studijního oddělení a probrat jednu rezervaci po druhé. Děkan 
fakulty se ohledně tohoto problému domluví s proděkanem pro studijní záležitosti ing. 
Soukupem. 

- Dr. Bednařík také informoval o tom, že přijímací testy na magisterskou žurnalistiku si 
již zajistí katedra žurnalistiky. Doc. Osvaldová dodává, že v této věci již jednala 
s Mgr. Wolákem. Dr. Bednařík navrhuje uspořádat v září setkání pro uchazeče 
magisterského studia, aby věděli, jaké předměty si mají nebo nemají zapisovat. 

- Dále Dr. Bednařík zmínil potřebu ustanovit jednoho zaměstnance, který bude 
koordinovat zahraniční studijní pobyty. Mgr. Kryšpínová navrhuje „nominovat“ na 
tuto funkci doc. Štolla. Ostatní členové vedení IKSŽ  s tímto návrhem souhlasí. 
 

3) Informace z kateder  
 

- Doc. Osvaldová zmínila, že na poradě členů katedry žurnalistiky informoval doc. 
Štoll o RUV. Hovořil o tom, že ze 13 podání do RUV nám jich 6 nebylo přijato.  Čtyři 
byly přijaty s komentářem a čtyři zcela bez výhrad. Bohužel nebyl přijat žádný text 
publikovaný na internetu. Do RUV se prý přihlašují především knižní tituly. 

- Pedagogové katedry žurnalistiky se zúčastnili senátní konference o lidských právech 
na téma: „Evropské standardy v médiích“. 

- 28. a 30. 4.  přednášel na katedře žurnalistiky známý polský novinář Mariusz 
Szczygieł, jeden z předních představitelů tzv. polské školy literární reportáže. 
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- Dr. Bednařík  zmínil, že očekával větší výkon v podávání grantů. Na konci roku bude 
v tomto ohledu porovnávat skutečnost s plánem vědecké činnosti, tak že odškrtá 
jednotlivé položky. Dr. Bednařík uvedl, že pedagogičtí pracovníci toto berou na 
lehkou váhu – slibují, že podají granty, ale skutečnost je pak jiná. Doc. Láb k tomu 
dodal, že velká část pedagogů investuje svoji energii i na jiných výukových 
pracovištích a pak už jim nezbývá prostor pro výzkumnou práci, přestože je to součást 
pracovní náplně každého pedagoga.  

- Vedení IKSŽ provede na sklonku roku personální audit se zaměřením na publikační a 
vědeckou činnost zaměstnanců a sáhne k případnému snižování osobního ohodnocení 
z důvodu neplnění povinností vyplývajících z popisu práce. 

- Dr. Končelík v této souvislosti informuje, že se počítá s tím, že v budoucnosti budeme 
mít na FSV i lektory, kteří naplní svůj úvazek pouze výukou. 

- Dr. Hejlová (Kollmannová) informuje, že v tomto ohledu se situace na katedře MKPR 
výrazně zlepšila – čerpali z PRVOUKU a podali dva velké projekty GAČR. Podařilo 
se také čerpat granty od americké a japonské vlády. 
 

- Dr. Hejlová (Kollmannová) informovala o tom, že na katedře MKPR proběhlo 
v poslední době několik nových přednášek a seminářů (např. seminář s Ing. 
Máchalovou „Oděv jako prostředek neverbální komunikace s pohledem do historie 
módy 20.století“). Dr. Hejlová zpracovala pro anglické vydavatelství historii PR. Dr. 
Trampota uvedl, že personální stabilizace MKPR byla pozitivně reflektována i 
některými členy kolegia děkana. Dr. Hejlová dále zmínila, že na katedře MKPR 
začnou intenzivně pracovat na koncepci žádosti o magisterskou akreditaci. 
 
 
 

4) Dr. Reifová – Věda 
 

- Dr. Reifová informovala, že rozpočet pro PRVOUK stojí samostatně mimo rozpočet 
IKSŽ. Značnou část rozpočtu tvoří platy výzkumné skupiny a dalších členů, kteří 
nejsou ve výzkumné skupině.  Dr. Reifová rozdala členům vedení tabulku a přehled o 
rozpočtu PRVOUK. Mgr. Hanzl začne pracovat na kódování titulních stran 
nezávislých deníků.  
 
 

5) Různé: 
- Dr. Hejlová chce poděkovat Lucii Šťastné za pomoc a spolupráci při uvítání 

zahraniční návštěvy. Z doktorandů se pro tuto práci nikdo jiný nepřihlásil. Doc. Láb 
k tomu dodává, že doktorandy nelze přinutit, aby se těchto akcí zúčastňovali. 
Motivovanější jsou jen nižší ročníky. Dr. Hejlová si postěžovala, že k doktorandům 
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nemají přístup. Na to ale docent Láb odpověděl, že je třeba se studentem pracovat od 
začátku a dovést ho k práci na katedře. 

- Mgr. Kryšpínová informuje o tom, že je třeba do 25. 5. nahlásit na sekretariáty plán na 
letní dovolené. 

- 19. 5. bude možnost nechat si na fakultě zhotovit fotografie od profesionálního 
fotografa. Fotky poslouží k vyvěšení na webové stránky fakulty a i pro osobní potřebu. 

- Dr. Končelík otevřel téma ohledně spolupráce s rektorátem při zajišťování televizní a 
videoprojekce. Schůzka na toto téma proběhne 6. 5.- Doc. Štoll a Mgr. Kryšpínová 
zde předloží ceník. Dr. Končelík zdůraznil, že zájem RUK může pro IKSŽ 
představovat zajímavé finanční příjmy a že by bylo škoda se této příležitosti nechopit. 
Doc. Láb informuje o tom, že spolu s Dr. Tejkalovou hledají člověka, který by mohl 
mít natáčecí práce na starost. Mají již vytipováno několik kandidátů. Činnost by se 
nemusela omezovat jen na konference, ale i na posílení multimediální prezentace 
univerzity. 

 
 
 
 
 

 
 

Příští  porada vedení IKSŽ se uskuteční: termín bude upřesněn 
 

Datum: 30. 4. 2014 

Zapsala: Pavla Koterová 

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