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Zápis 

z porady vedení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky 

konané dne 6. 10. 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 
 
Mgr. Jitka Kryšpínová 
 
Bc. Vlada Treťjakova 
 
Omluveni: 
 
PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.  
 
 
Program: 
 
1. Organizační záležitosti 

2. Studijní agenda 

3. Věda 

4. Ekonomická agenda 

5. Různé 

 



 
1. Organizační záležitosti: 

Na úvod schůze uvítal ředitel institutu Dr. Trampota všechny přítomné a předal slovo vedoucím 

kateder. 

2. Studijní agenda 

Doktor Bednařík se vyjádřil k problému s novými a starými akreditacemi magisterských oborů 

prezenční formy studia, pro obory žurnalistika a mediální studia. Problémy s akreditacemi se 

mohou vyskytnout i v následujících obdobích, vše se bude řešit individuálně. Zápisy do 

předmětu končí tento pátek tj. 10. 10. 2014. 

Dále se otevřelo téma SISu, kde doktor Bednařík vyjádřil své obavy, že SIS se stává čím dál více 

nepřehledný pro garanty oboru. Některé provedené změny ovšem vytvářely i problémy, např: 

povinně volitelné předměty systém vykazoval jako povinné předměty. 

Ředitel navrhnul, že by bylo vhodné domluvit setkání, kde budou přítomní správci SISu a 

vedoucí kateder. Zde by se měla probrat podoba SISu, vznést dotazy ohledně jeho fungování a 

navrhnout případné změny. 

Placené studijní pobyty 

Doktor Bednařík sdělil, že zatím není možné předložit finální čísla zapsaných studentů, jelikož se 

ještě stále značná část studentů zapisuje. Docentka Osvaldová podotkla, že termín zápisu na 

studijní pobyty studenti nedodržují. 

Zahraniční stipendia 

Doktor Bednařík se vyjádřil také k tématu zahraničních stipendií. Zahraniční studenti jsou 

částečně znevýhodnění tím, že se zapisuji na předměty o týden později, než čeští studenti. 

Následně nastává situace, kdy se zahraniční student ocitá na čekací listině. 

Doktor Bednařík navrhuje, aby zápisy do předmětu probíhaly současně. 

Také je zde problém se studenty z jiných institutů, kteří se hlásí na předměty vyučované na IKSŽ. 

Následně vzniká podobný problém s kapacitou. Zazněl návrh, že by bylo dobré získat seznam 

zahraničních studentu před zahájením zápisů a dle něj případně upravit kapacitu. 

Ředitel navrhnul, že by bylo vhodné domluvit schůzku s OZS. Následně se se zeptal, zda jsou 

problémy s kapacitou i na marketingu a žurnalistice. Docent Orban sdělil, že i u nich jsou tyto 

problémy. 

Tento problém by se měl probrat se studijním oddělením. 

3. Věda 

Doktorka Reifová představila novou pracovnici oddělení vědy inženýrku Pavlu Hillerovou. Její 

hlavní funkci bude podpora vědeckých týmů na FSV a správa projektu Horizon 2020. Paní 

doktorka požádala přítomné, aby o nové kolegyni informovali své spolupracovníky. 



Doktorka Reifová sdělila, že v pátek 10.10.2014 se uskuteční schůzka konsorcia. Bude se jednat 

o projektu  Twinning. Na této schůzce budou přítomní výzkumní pracovníci z Amsterdam 

university a z university v Loughborough. 

Interní projekty 

Následující zpráva se týkala uzavírání programu PRVOUK a SVV. V rámci programu PRVOUK 

pedagogové měli možnost  požádat o individuální projekty a část této příležitosti využila. Co se 

týče SVV, zdá se, že studenti budou mít za rok 2014 více publikací než v loňském roce. 

Do konce roku bude také evidováno 5 rukopisů u Ediční komise FSV UK. Od dr.Trunečkové, dr. 

Klimeše, Mgr. Trestrové, dr. Švelcha, prof. Noordenstrenga.  

Doktorka Reifová také oznámila, že spolu s doktorandem Janem Jirků zahájí kontrolu sběru dat 

OBD. Tato kontrola bude probíhat od konce listopadu do konce února. Ředitel vyzval přítomné, 

aby dbali na vykazování v OBD, jelikož to přímo ovlivňuje finanční příjmy institutu. 

Dále ředitel připomněl, že příští rok se bude v Praze konat konference ECREA. Upozornil, že by 

bylo vhodné, aby se vědečtí pracovníci IKSŽ na tuto událost připravili a náležitě se prezentovali. 

Je také potřeba připravit si podrobné poklady.  

Ředitel navrhl uspořádání informačního semináře RUV pro zaměstnance IKSŽ, který dojedná 

s doc. Štollem, který je zástupcem IKSŽ v RUV. 

Doktor Bednařík připomněl termíny akreditace pro Mediální studia (31. 10. 2015) a pro 

Žurnalistiku (20. 10. 2015). Ředitel IKSŽ podotkl, že externisté, kteří se do přípravy 

akreditačních spisů zapojí, budou odměněni za přípravu podkladových materiálů, stejně jako 

tomu bylo u předchozích akreditačních spisů.  

Dr. Reifová se ohradila proti emailu dr. Martina Hájka, ředitele ISS o plánu zavést nový obor 

Sociologie a mediální studia. Diskuse uzavřena zamítnutím návrhu podporovat takovýto obor, 

který významově podřazuje mediální studia sociologii a nezohledňuje stávající vývoj oboru 

mediální studia a jeho multidisciplinaritu.    

4. Ekonomická a organizační agenda: 

Mgr. Kryšpínová uvedla, že 15.10. se budou konat bakalářské promoce a je zapotřebí ještě dvou 

pedagogů do talarů. 

Dále Mgr. Kryšpínová upozornila na povinné preventivní lékařské prohlídky, které se budou 

týkat většiny pracovníků IKSŽ. Bude během podzimu rozesílat informační email všem z institutu, 

kterých se to týká. Pracovníci budou muset pořádat svého obvodního lékaře o výpis ze zdravotní 

dokumentace. Tento výpis je zpoplatněn, příslušná částka bude proplacena fakultou. Následně je 

potřeba se objednat k MUDr. Konopkové (pouze Po a Pá, 8-16h) na preventivní prohlídku. 

Potvrzení od fakultní lékařky se odevzdává Mgr. Kryšpínové. 

Mgr. Kryšpínová dále seznámila členy vedení s možností výjezdu studentů na praktické stáže 

Erasmus +. V průběhu října budou vybírány přihlášky a proběhne výběrové řízení. 

 



5. Různé 

Dr. Reifová otevřela téma Google apps. Navrhla, aby byl vytvořen sdílený kalendář pro 

zaměstnance IKSŽ. Děkan Dr. Končelík myšlenku vítal, navrhuje vytvořit kalendáře pro 

jednotlivé katedry, které by mohly spravovat sekretářky kateder. Dr.  Končelík navrhuje, vytvořit 

zkušební verzi, aby se zjistily a upravily případné nedostatky.  

Ředitel IKSŽ kladně zhodnotil otevření kavárny v prostorách Hollaru. Rád by tímto poděkoval 

studentům, kteří se podíleli na organizaci a doc. Lábovi za uspořádání otevírajícího večírku. 

Plénum institutu se bude konat 19. 11. 2014 v 15.30 hodin v č. 212. 

Ve dnech 27. a 28. 11. 2014 se bude ve spolupráci s Radou pro rozhlas a televizní vysílání 

podruhé konat Konference o regulaci českých medií. 

Dr. Bednařík tlumočil dotaz, který zazněl na poradě: zda by se otevírací doba budovy FSV na 

Smetanově nábř. mohla posunout až do pozdějšího večera, případně, že by byla budova otevřena 

i v sobotu. Ředitel IKSŽ ve věci osloví tajemníka FSV kvůli vypracování kalkulace nákladů na 

prodloužení otevírací doby budovy Hollar a knihovny během pracovního týdne i víkendu.  

 

Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční - 3. 11. 2014 ve 13h 

 

Datum: 7. 10. 2014 

Zapsala: Bc. Vlada Treťjakova 

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


