
Zápis z porady vedení Institutu 

komunikačních studií a žurnalistiky, 

konané dne 10. 2. 2020 

  

Přítomni: 

  

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 

doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 

doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D. 

MgA. Jan Peml, DiS. 

prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 

Mgr. Jitka Kryšpínová 

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 

PhDr. Jana Čeňková, Ph.D. 

Pavla Koterová 

   

Omluveni: 

PhDr. Irena Prázová, Ph.D. 

doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. 

Mgr. Anna Shavit, Ph.D. 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 
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Program: 

1)   Informace – ředitel IKSŽ 

2)   Informace – katedry a součásti 

3)   Různé 

  

       1) 

Dr. Končelík informoval o výsledcích finanční uzávěrky za rok 2019. IKSŽ je v 

dobré kondici. 

Informoval o změně v rozpočtování. Nově budou vedoucí kateder disponovat 

vlastním rozpočtem určeným k odměňování práce na katedře, hostů ve 

výuce, studentských akcí apod. Finanční prostředky získané za CŽV půjdou 

nově rovnou do rozpočtu příslušné katedry. 

Potvrdil změnu harmonogramu odměn zaměstnanců. Odměny budou 

vypisovány po skončení semestru vždy v říjnu a v únoru. Na účet 

zaměstnanců tedy dorazí v listopadu a březnu. 

Ve čtvrtek 13. 2. se uskuteční plénum IKSŽ. Se svým příspěvkem vystoupí dr. 

Končelík, vedoucí kateder, Mga. Peml, dr. Ježková, dr. Shavit, dr. Bednařík, 

dr. Prázová, prof. Carpentier a tajemnice Kryšpínová.  

  

         2)  MKPR – doc. Hejlová: 

Doc. Hejlová uvedla, že vzhledem k velkému počtu studentů pocítila katedra 

velké přetížení. Do budoucna bude nutné tento problém řešit, protože není 

možné z tohoto důvodu snižovat nároky na výuku. 

Katedra nemá dobré zkušenosti s kvalitou odváděné práce studentů 

doktorského studia, kteří vypomáhají např. u zkoušení. Studenti si pak stěžují 

a trpí tím pověst celé katedry. 

Doc. Hejlová navrhuje oslovit sponzory. Dr. Končelík souhlasí. 

KMS – prof. Štoll: 

Prof. Štoll informoval, že DOD proběhly dobře a děkuje za organizaci dr. 

Ježkové. 



Akademický senát schválil novou akreditaci Mediální studia v prezenční 

formě. 

Správce SIS požaduje, aby ke komunikaci ohledně Karolinky byli zvoleni vždy 

pouze dva zástupci za institut. Za IKSŽ to budou prof. Štoll a dr. Jirků. 

Obecně je ale za Karolinku zodpovědný vždy garant oboru. 

  

KŽ – dr. Čeňková: 

Dr. Čeňková informovala hlavně o tom, že se po letech sporů konečně 

podařilo nastavit nové fungování RTL. Bylo mimo jiné stanoveno, do jakých 

předmětů má být nasazen jaký počet techniků. Také bylo dohodnuto, jakým 

způsobem bude nově půjčována technika RTL studentům. V místnosti č. 11 

bude zřízena půjčovna, kterou bude obsluhovat zaměstnanec RTL pan 

Hamšík. 

18. 2. proběhne ještě další schůzka k upřesnění těchto dohodnutých 

„mantinelů“. 

  

Ediční komise – doc. Halada: 

Doc. Halada informoval, že ve své kanceláři vytvořil fond společensko-vědní 

literatury, který je k dispozici všem pedagogům IKSŽ. 

Připomněl také, že je třeba, aby pedagogové odevzdali své tituly, které 

nahlásili do „edičního plánu“. 

  

RTL – MgA. Peml: 

Výdělečná – komerční činnost jde finančně, stejně jako všechny granty přes 

ekonomické odd. fakulty, takže se opravdu nejedná o soukromé zakázky 

pracovníků RTL. 

Ohradil se proti počtu studentů Zimní školy, využívajících naráz prostory 

studia. 

Zřízení půjčování techniky v kanceláři č. 11 umožní to, že už nebude touto 

činností narušována výuka. 

Zaměstnanci RTL spolupracovali a podíleli se na DOD IKSŽ, účastnili se 

výstavy Gaudeamus. 



Dříve jako asistenti výuky v RTL fungovali studenti doktorského studia. Je 

nyní otázka, do jaké míry je má nahradit pracovník RTL. 

   

Studijní záležitosti  - Dr. Bednařík: 

Členové studijní komise Akademického senátu FSV projednali návrh 

upravených Pravidel pro organizaci studia, po podrobné diskusi a 

zapracování připomínek jej doporučili k přijetí. Plénum pak návrh schválilo na 

svém zasedání 4. února. Je nutné počítat s tím, že limit konzultovaných 

závěrečných prací na jednoho pedagoga bude maximálně 20 textů. Počet 

vedených prací sleduje také rektorátní odbor kvality vzdělávací činnosti a 

akreditací při posuzování akreditačních spisů a bude i součástí hodnocení 

realizace výuky studijních programů.  

Doc. Hejlová k tomu dodala, že v Pravidlech pro organizaci studia jsou 

momentálně nesmyslně a nereálně nastaveny termíny pro opravu 

seminárních prací do 10ti dnů – při současném počtu studentů to nelze 

stihnout. 

    

Provozní záležitosti – Mgr. Kryšpínová: 

Mgr. Kryšpínová předložila předběžná data o hospodaření IKSŽ. Přesný 

rozbor podá na plénu IKSŽ. Podařilo se ušetřit finanční prostředky i přesto, že 

se od poloviny roku 2019 zvýšily mzdové prostředky. Nový rozpočet na rok 

2020 bude k dispozici pravděpodobně v měsíci květnu. Do té doby je tzv. 

rozpočtové provizorium. 

Na poradě tajemníků bylo doporučeno, aby byly návrhy na odměny pro 

zaměstnance odevzdány nejpozději v listopadu, jen výjimečně v prosinci. 

Je třeba dodržovat, že drobné vydání má být odevzdané vždy nejpozději do 

10. dne následujícího měsíce. 

Výjezdní zasedání zaměstnanců IKSŽ v hotelu Port v Doksech proběhne 21. - 

22. 3. 2020. 

 

3) Různé: 

Dr. Končelík přednesl téma zjednodušení prezentace institutu jeho 

přejmenováním na IKS – téma bylo diskutováno a ponecháno k dalšímu 

zvážení. 



Doc. Hejlová uvedla, že webové stránky IKSŽ neobsahují důležité informace. 

Např. zde nejsou odkazy na práce jednotlivých pedagogů, a čím se tyto osoby 

zabývají. Dr. Končelík k tomu dodává, že tajemník FSV se snaží tuto situaci 

řešit. 

Dr. Končelík uvedl, že IKSŽ má nově nyní k dispozici kancelář v prostorách ve 

Voršilské ulici, 5. patro. 

 

Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční:  2. 3. 2020 ve 13:00 hod. v kanceláři č. 

101 

Zapsala: Pavla Koterová 

Za správnost: Dr. Jakub Končelík, ředitel IKSŽ 

 


