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Zápis 

z porady vedení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky 

konané dne 3. 2. 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. PhDr. Barbora Osvaldová 
PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D. 
 
Pavla Koterová 
 
Omluveni: 
Doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. 
 
 
Program: 
 
1. Studijní agenda   
2. Informace z kateder 
3. Věda 
4. Různé 

 
Na úvod schůze uvítal ředitel institutu všechny přítomné. 
 

 
1) Studijní agenda – Dr. Bednařík 

 
- Obě akreditace prošly kolegiem rektora a budou předány na Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy.  
- Za 14 dní začne výuka LS. Rozvrh je již od pátku 31. 1. 2014 v SISu viditelný pro 

všechny studenty. Je nutné upozornit pedagogy, aby v sylabech měli parametry 
nastavené do všech podrobností a vše definované tak, aby už následně nedocházelo 
k žádným změnám. Opatření děkana v tomto smyslu jasně definuje podmínky. Také 

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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nelze vyhovět žádostem některých studentů o „vylepšování“ známek. I v tomto 
případě lze odkázat na příslušné opatření děkana. 

- V letním semestru připadají státní svátky 1. 5. a 8. 5. na čtvrtek. Výuka z těchto dnů se 
bude souhrnně nahrazovat dne 22. 5. Děkan fakulty k tomu dodává, že cílem je, aby 
některé kurzy nepřišly 2x o svou výuku 

-  Zápisové období začne od pondělí 3. 2. a skončí 28. 2. 2014. Zapisovat známky ze 
zimního semestru je možné ještě do 3. 3. 2014. Do nového semestru se přednostně 
zapisují studenti FSV, následně studenti z jiných institutů a pak teprve všichni ostatní. 
Podle děkana Končelíka nám toto opatření dává do ruky silný argument proti 
studentům, kteří si v minulosti stěžovali na to, že se jim nepodařilo včas přihlásit do 
předmětu. Seminářů je dostatek. Vedení IKSŽ provede na počátku semestru kontrolu 
sylabů, které by měly být s počátkem každého semestru aktualizovány. Dr. 
Kollmanová informovala, že interní pedagogové na katedře MKPR dostali za úkol 
zkontrolovat sylaby svých kolegů externistů. 

- Doc. Osvaldová znovu upozorňuje na problém s prerekvizitami. Nemělo by se stávat, 
že SIS pustí studenta na přihlášení druhé části předmětu, když neabsolvoval tu první. 

- Dále Dr. Bednařík informoval o průběhu Dne otevřených dveří na katedře Žurnalistiky 
a na katedře Marketingové komunikace. Dr. Kollmanová sdělila, že jejich prezentací 
ve třech místnostech se zúčastnilo celkem asi 500 studentů. Další problém, který se 
vyskytl ze strany studijního oddělení, bylo to, že nebyl zarezervovaný dostatečný 
počet místností v SISu. Vše se ale nakonec včas napravilo. Dr. Bednařík dodal, že 
uchazečů bylo hodně, ale že vzhledem ke slabým populačním ročníkům je možné, že 
přihlášených studentů bude nakonec méně než v minulých letech. 

- Dr. Trampota informoval, že 4.2. proběhne na IKSŽ schůzka tří garantů oborů IKSŽ 
za účasti jeho a Petra Bednaříka, aby se nastavily podmínky garantování tak, jak 
požaduje rektorát. 

 
 

2) Informace z kateder – Doc. Osvaldová,  Dr. Kollmannová 
 

- Dr.Kollmannová informovala o tom, že plán grantové činnosti a publikací pošlou Dr. 
Reifové. 

- Doc. Osvaldová informovala, že pedagogům KŽ byl odeslán rozpis porad na letní 
semestr zároveň se seznamem grantů, které mohou případně využít. 
 
 
 
 

3) Dr. Reifová – Věda 
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- Dr.Trampota na úvod tohoto tématu informoval o tom, že Univerzita získala grant 
„Propagace výsledků vědy a výzkumu v přírodních vědách“, na kterém se IKSŽ 
podílí. Pro institut je rozpočtována částka 750 tis. Kč. Dr.Kollmanová sdělila, že se již 
přihlásila studentka, která by zpracovávala část tohoto tématu v rámci své dipl. práce, 
což by mohl být vhodný doplněk realizace grantu. 

- Dr. Reifová informovala o tom, že bude na web vyvěšen seznam grantových 
příležitostí. 

- Dr. Kollmanová uvedla, že spolupráce CDS s katedrou MKPR by mohla být lepší. 
- Dr. Bednařík zmínil komplikovanost získávání oponentů disertačních prací. Témata 

jsou vhodná pouze pro úzký okruh lidí, oslovování je komplikované a zdlouhavé a pak 
se prodlužují termíny. Bylo by vhodné navýšit finanční částky za vypracování 
posudku už z toho důvodu, že doktorských posudků nemáme takové množství jako 
bakalářských. 

- Dr. Reifová uvedla, že zahraniční pracovní cesty mimo Evropu jsou upraveny 
vyhláškou. Pokud se jedná o konference na jiném kontinentě, je třeba poslat 
informační mail Dr. Reifové a Dr. Trampotovi. Tyto konference jsou pro institut 
finančně náročné. Musí to být mimořádná záležitost, která bude mít zásadní vliv na 
rozvoj oboru, případně kterou si vyjíždějící pracovník financuje z vlastního grantu.  

- Dr. Reifová upozornila, že někteří pedagogové nemají v OBD registrované publikace, 
které vykázali v kvartálním hodnocení (příkladem W. Strielkowski). Dr. Kollmannová 
se postará o nápravu. Dr. Trampota řekl, že u lidí, kteří jsou evidováni na více 
pracovištích, je třeba kontrolovat, co jim proplácíme, aby bylo zřejmé, že práci 
vykonali pro IKSŽ. Dr. Trampota navrhuje, aby Jan Jirků zpětně kontroloval, kam 
naši pedagogové vykazují publikace. Děkan fakulty připomíná, že pedagog, který 
připíše publikace jinému pracovišti, by měl být za to trestán určitým postihem. Každý 
pracovník by měl vědět, jaká je jeho povinnost. 
 
 
 

4) Různé: 
 

- Dr.Končelík se otázal, zda proběhla bez problémů změna hesel a loginů. Vše by mělo 
nyní už běžet pod jedním heslem. 

- Dr. Končelík informoval, že přecházíme na nový systém ohledně cestovních příkazů. 
Zaměstnanci by měli mít na účtu finanční obnos z vyúčtovaných cestovních dokladů 
nejpozději do 14 dnů od dodání kompletních podkladů. Platí to ale jen za předpokladu, 
že vše řádně odevzdají nejpozději do 14 dnů od návratu ze služební cesty. Pedagog, 
který vycestuje na služební cestu bez toho, aniž by měl dopředu podepsané a 
odevzdané doklady nejpozději 3 dny před cestou samotnou, si hradí náklady na 
pracovní cestu sám. Toto opatření je platné od 1. 3. 2014. 
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- Dr.Končelík poděkoval řediteli IKSŽ za nominaci jako kandidáta do Rady České 
televize. 

- Mgr. Kryšpínová informovala, že vyšly inzeráty na místo pedagoga KMS a člena 
POLCOR. Další výběrové řízení uskuteční katedra Žurnalistiky. 

- Ředitel institutu vyvěsil na web IKSŽ 2 nové vyhlášky pro r. 2014 a žádá od 
vedoucích kateder, aby na svých poradách informovali pedagogický sbor. 

- Dr. Trampota dále informoval o tom, že proběhla schůzka k výjezdům v rámci  
ERASMU. Všechny informace budou včas vyvěšeny. 

- Mgr. Kryšpínová připomněla, že tento týden bude znovu uzavřena chodba v přízemí a 
následovat budou práce ve 3. patře. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Příští  porada vedení IKSŽ se uskuteční:  3. 3. 2014 ve 14:00 hod. 
 

Datum: 4. 2. 2014 

Zapsala: Pavla Koterová 

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