
 

 

Zápis z plenárního zasedání IKSŽ ze dne 22. dubna 2010 

 

Přítomni: 

KMKPR: Dolanská, Dolanský, Halada, Hudečková, Kasl Kollmannová, Kopecký, Köppl 

KMS + CEMES: Bednařík, Bláhová, Cebe, Jirák, Jungová, Končelík, Köpplová, Kraus, Kryšpínová, 

Křeček, Nečas, Sekera, Šoltys, Štěpán, Trampota  

KŽ: Bartoníčková, Čeňková, Láb, Lábová, Lokšík, Maršík, Novotný David, Novotný Vít, Osvaldová, 

Pospíšil, Slanec, Šobr, Tejkalová, Trunečková 

 

Omluveni: 

KMS+CEMES: Reifová, Švelch, Wolák, Závozda 

KŽ: Čermák, Moravec, Skrčený, Šmíd, Záruba 

 

Program: 

1) Zahájení a úvodní slovo ředitele 

Ředitel IKSŽ doc. Šobr úvodem charakterizoval plénum jako příležitost ke zmapování a definování 

problémů, před nimiž IKSŽ v současnosti stojí, a vyjádřil přesvědčení, že jakkoli otevřená diskuse by 

měla být vedena snahou nalézat konsenzuální řešení, nikoliv eskalovat vnitřní tenze či dezintegrovat 

pracoviště. 

Připomněl, že prakticky všechny studijní obory garantované  IKSŽ mají akreditaci do roku 2014 až 

2015, jejich realizaci zabezpečuje 43 pracovníků (stav k 16.4.2010). Dále uvedl, že  počty přihlášek 

do letošního přijímacího řízení jsou na úrovni předchozích let a umožňují solidní selekci. 

V souvislosti s akreditačními podmínkami upozornil na nepříznivou kvalifikační a demografickou 

strukturu akademických pracovníků IKSŽ. Vedení institutu proto bude podporovat všechny seriózní 

snahy vedoucí k urychlení habilitačních řízení. 

Vzhledem k nové metodice hodnocení vědy, která se nepříznivě promítá do finančních podmínek 

institutu (rozpočet viz samostatný bod) apeloval na využívání všech alternativních forem (granty, 

rozvojové projekty, evropské projekty, CŽV, zahraniční spolupráce se strategickým partnerem), 

jakkoli je pro tento rok financování IKSŽ zajištěno.  

V těchto souvislostech upozornil na nutnost další vědecké profilace a personální stabilizace institutu, 

akceleraci jeho publikačních výstupů a účelnost provedení auditu jeho základních aktivit tak, aby 

bylo vytvořeno výkonově orientované prostředí, s nímž by korespondoval i systém odměňování. Tyto 

úkoly lze chápat i jako případné podněty pro nové vedení institutu, které vzejde z připravovaného 

konkursního řízení. 

V závěru svého vystoupení doc. Šobr konstatoval, že za 17 let, kdy stál v čele IKSŽ, byla překonána 

řada složitých období, a vyslovil přesvědčení, že společným úsilím budou zvládnuty i výzvy 

současné.          

 

2) Pedagogická činnost 

a) Vedoucí KŽ doc. Osvaldová uvedla, že do bakalářských studijních oborů IKSŽ se letos přihlásilo 

2795 uchazečů, na všechny ostatní obory na FSV 4067.  Na obor žurnalistika se přihlásil téměř stejný 

počet zájemců jako v loňském roce (773). V souvislosti s právě probíhajícím hodnocením kurzů 

vyslovila pochybnost, zda zveřejňování výsledků (zejména anonymních odpovědí na tzv. otevřené 

otázky) na internetu posílí prestiž školy. 

Informovala rovněž o novém projednávání tezí bakalářských a diplomových prací (viz vyhláška 

ředitele). Vedení institutu bude teze podepsané pedagogem brát na vědomí, jednat bude pouze o 

tématech, ke kterým si student sám nedokázal najít vedoucího práce. K vysvětlení nového systému se 

rovněž sešla se studenty 2. ročníku. Ze schůzky vzešel dotaz týkající se začátku ZK období (výuka 

končí 21.5. 2010, ZK období přitom začíná až 31.5).  



b) Vedoucí KMS doc. Köpplová uvedla, že ve studijních programech zabezpečovaných katedrou je 

zapsaných 723 studentů. Programy jsou stabilizované, předmětem aktuální diskuse je výuka 

předmětů v anglickém jazyce (dnes se jich vypisuje šest) a možné zahájení akreditačního řízení dříve 

než v roce 2014.  

Finanční situace pracoviště neumožňuje jeho rozšiřování o nové pedagogické pracovníky. 

Doc. Köpplová rovněž zmínila nový systém přijímání tezí kvalifikačních prací a upozornila na 

nerovnoměrné zatížení jednotlivých pedagogů při vedení diplomových prací.  

V obou formách doktorského studia má KMS 49 studentů, termín pro podávání přihlášek je do konce 

dubna. 

c) Vedoucí KMKPR doc. Halada představil nové pracovníky (dr. Dolanská a mgr. Köppl) nejmladší 

katedry IKSŽ, na jejíž výuce se významně podílejí také externí vyučující. Ke studiu MKPR se hlásí 

nejvíce uchazečů – jak v rámci institutu, tak celé fakulty (letos 1138). Obor si již dokázal získat 

solidní postavení a vedoucí katedry věří, že jeho rozvoji by mohli pomoci i jeho absolventi. Na 

katedře patří k aktuálním otázkám diskuse o akreditaci marketingu v kombinované formě, zlepšení 

technického zázemí pracoviště, využití grantů a publikační činnost. V symbióze interních a externích 

vyučujících vzniká na katedře slovník marketingové komunikace. 

 

3) Vědecká činnost 

Prof. Jirák zrekapituloval současný stav a formy vědecké práce IKSŽ a mechanismus jejího 

financování. Na konkrétních výsledcích z období 2003–2008 demonstroval nerovnoměrný publikační 

výkon (uznaný  RIVem) jednotlivých součástí, zejména propad produkce KŽ. Konstatoval, že 

Rejstřík informací o výsledcích (viz www.vyzkum.cz) sice rok od roku mění pravidla, nicméně ta 

jsou pro všechny stejná. Kvantitativní hodnocení vědy sice považuje za nešťastné, ale velmi mnoho 

nebodovaných výstupů a „dvourychlostní tempo“ na IKSŽ  činí z oblasti vědy a výzkumu v současné 

přelomové situaci, kdy unverzitní prostředí přechází jednoznačně na výkonnostní princip, kritický 

bod činnosti institutu. 

 

4) Ediční činnost  

Doc. Halada informoval plénum o vzniku nové ediční rady fakulty a ediční činnosti (a to nejen 

v rámci nakladatelství Karolinum). FSV má vlastní ISBN. Doc. Halada apeloval na všechny, jejichž 

návrhy byly zařazeny do edičního plánu na letošní rok, aby dodrželi termíny odevzdání rukopisů a 

připomenul možnost uplatňování náhradních titulů. 

 

5) Zahraniční styky 

Prof. Jirák konstatoval, že IKSŽ je členem mezinárodních uskupení AIERI a ECREA, v jejímž rámci 

vede dr. Trampota regionální sekci. Ta by měla pomoci při prosazování akademiků z regionu střední 

a východní Evropy do orgánů sdružení. 

Institutu sice chybí strategický zahraniční partner, ale všechny obory IKSŽ jsou smluvně pokryté. 

Kontakty směřují do anglofonní, germanofonní, frankofonní a hispanofonní oblasti, zvažuje se 

vyřazení smlouvy se Slovenskem pro nezájem českých studentů. Letní školu organizuje KMKPR 

díky iniciační aktivitě ing. Kopeckého, další LŠ je pro institut již kapacitně problematická, byť 

personálně i organizačně se na některých fakultních akcích tohoto typu podílí. Rozšířit je třeba 

nabídku kurzů vyučovaných v angličtině. 

 

6) Rozpočet 

Tajemnice IKSŽ  dr. Trunečková seznámila plénum s kritérii, podle nichž se aktuálně rozděluje 

příspěvek na vzdělávací činnost. Celkově má IKSŽ v letošním roce získat 17 595 484,– Kč, což je 

cca o 1,5 mil. méně než v loňském roce.  Více než 16 milionů získává institut za počet normativních 

studentů a absolventů. Letos nově zařazené kriterium kvality pak zohledňuje přepočtený počet 

profesorů a docentů, studentskou mobilitu a uznané výkony v publikační činnosti. Fakt, že došlo 

http://www.vyzkum.cz/


k nepřipočítání výsledků týmu CEMES do prostředků IKSŽ (vyprodukovaným výhradně pracovníky 

institutu) bude předmětem námitky.  

Termín pro zpracování rozpočtu na institutech byl posunut z 30. dubna na 31. května. Po projednání 

vedením IKSŽ bude součástí zápisu. 

 

7) Vystoupení děkana 

Děkan dr. Končelík potvrdil, že zatímco ostatní instituty si v porovnání s loňským rokem finančně 

polepšily, IKSŽ si pohoršil. Přestože v absolutních číslech je jeho příspěvek na vzdělávací činnost 

výrazně nejvyšší ze všech institutů, nepříznivý je index 2010/2009 (0,92).  Vyšší spoluúčastí bude 

muset institut také kompenzovat snížení prostředků na výzkumný záměr. V oblasti financování stojí 

IKSŽ na křižovatce, zvýšit je třeba zejména vědeckou výkonnost, přičemž linie mezi výkonnými a 

nevýkonnými vede podle děkana mezi lidmi, ne mezi katedrami.  Partnery pro řešení jsou pro děkana 

v oblasti vzdělávací činnosti ředitel a vedoucí kateder, v oblasti vědecké práce řešitelé.  

Děkan vysvětlit stanovisko vedení fakulty k nezapočtení uznaných výsledků CEMES.  Příspěvek je 

určen na vzdělávací činnost a nelze ho použít pro organizačně samostatné výzkumné pracoviště. 

Pokud jde o demografickou situaci, IKSŽ se blíží stavu, kdy bude moci reálně vykázat jediného 

docenta nebo profesora do 60 let. Vzhledem k uplatňování kriteria studentské mobility by 

doporučoval zvážit zrušení dohody se Slovenskem, byť čeští studenti zatím nejeví zájem o studium 

na tamních VŠ.  

 

8) Diskuse 

Diskusi řídil doc. Halada. 

a) Vedoucí KŽ doc. Osvaldová představila ing. Novotného, vítěze výběrového řízení na místo 

vedoucího RTL. Funkce se ujme 1. května. 

b) Dr. Tejkalová oznámila, že vzhledem k odchodu na mateřskou dovolenou bude muset předat 

vedení DP (Kábrt).  Připomenula dotaz vznesený na březnové schůzi KŽ, zda a jak se RUK podílí na 

finančních odpisech IKSŽ, který rekonstrukcí RTL zhodnotil univerzitní majetek. Požádala rovněž o 

odpověď, zda IKSŽ zvládne propad prostředků na vědu i vzdělávací činnost. Doc. Šobr stručně 

charakterizoval metodiku odpisů a sdělil, že odpisy stavební části investice nese v tomto případě 

univerzita a odpisy technologií garantuje fakulta.  

Dr. Trunečková ujistila, že institut letos svoji ekonomickou situaci zvládne, a vysvětlila rozdíl mezi 

reálným poklesem finančních prostředků a potřebou zvýšit spoluúčast (účetní operace).  

c) Ředitel IKSŽ doc. Šobr připomněl, že koncem roku končí řadě pracovníků termínované smlouvy a 

upozornil na problém současné dikce Zákoníku práce (nebude možné opakované uzavírání 

krátkodobých smluv) v kontextu s časově omezenou existencí výzkumných záměrů. Děkan dr. 

Končelík počítá s tím, že noví ředitelé institutů vzejdou z výběrového řízení a budou známí na 

přelomu září a října. Věří, že ve spolupráci se stávajícím vedením dospějí ke konsensuálnímu řešení, 

kontinuální převzetí pracoviště bude probíhat zhruba tři měsíce. 

d) Mgr. Nečas se dotázal, jak ředitel IKSŽ jako manažer sám publikační činností či granty přispěl 

k uznaným výkonům pracoviště.  Doc. Šobr odpověděl, že vzhledem k dlouhodobému angažmá na 

UK (prorektor pro vnější vztahy) na činnost ve výzkumném týmu IKSŽ oficiálním dopisem děkanovi 

rezignoval. 

e) Prof. Novotný adresoval mladším kolegům otázku, proč aktivněji nezahajují habilitační řízení. 

V diskusi vystoupili: dr. Končelík ocenil zřetelně formulovanou podporu habilitačního řízení 

vedením IKSŽ, doc. Köpplová upozornila na velmi náročné podmínky habilitačního řízení na UK, 

doc. Šobr informoval o specifických podmínkách pro habilitanty společenskovědních oborů, dr. 

Bednařík ujistil, že se mladší kolegové v rámci svého pracovního vytížení snaží náročným 

podmínkám maximálně vyhovět. 

f) Dr. Lokšík upozornil, že v červnu a v listopadu končí záruční lhůty technologií v RTL, které v řadě 

případů dosud odpovídajícím způsobem nefungují, navíc také rychle zastarávají.  Vyzval nového 



vedoucího, aby začal situaci neodkladně řešit, jinak hrozí riziko další finanční zátěže. Dr. Lokšík 

nabízí všem zájemcům, aby se přišli s nově zrekonstruovaným studiem seznámit (každou středu od 

15 do 16 hodin, nejlépe po dohodě mailem). 

g) Dr. Trunečková navrhla dílčí úpravu harmonogramu akademického roku 2010/2011 tak, aby 

zkouškové období navázalo na konec výuky. V harmonogramu končí výuka 20.5., zkouškové období 

začíná až 30.5. (přitom již 3. 6. mají mít studenti před státními zkouškami splněny všechny studijní 

povinnosti). 

 

 

V Praze dne 26. dubna 2010 

Zapsala: dr. Trunečková                                                    Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc. 

                                                                                                        ředitel IKSŽ 


