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Zápis 

z porady vedení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky 

konané dne 8. 4. 2013 

  

Přítomni:  

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 

PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, Ph.D. 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 

Mgr. Jitka Kryšpínová 

doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. 

Jiřina Mázlová 

doc. PhDr. Barbora Osvaldová    

Ing. Jan Pospíšil 

PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D. 

Omluveni: PhDr. Irena Carpentier Reifová, Ph.D. 

  

 Program: 

1. Provozně organizační agenda – Tomáš Trampota informoval přítomné o schválení navrženého 

rozpočtu pro FSV UK na rok 2013. Rozpočty všech institutů FSV představují meziroční růst. Čím dál 

větší roli v rozpočtech sehrává koeficient kvality K (mimo jiné reflektuje počet docentů a profesorů a 

další aspekty). Právě koeficient K se podepisuje na nejnižším růstu rozpočtu IKSŽ ze všech institutů. 

Z důvodu nízkého počtu docentů a profesorů na IKSŽ je nutné, aby pracovníci mladší generace zahájili   

habilitační řízení do konce roku 2013. Z tohoto důvodu budou probíhat schůzky ředitele s vybranými 

pracovníky, kteří by měli s ohledem na délku své akademické praxe a kariérnímu profilu nastoupit 

habilitační řízení. Tajemnice institutu Jitka Kryšpínová upozornila na nové možnosti rozdělování 

finančních prostředků pro doktorské studenty za realizaci výuky v bakalářském a magisterském studiu. 

Děkan Jakub Končelík doplnil, že takto FSV UK zpřístupňuje prostředky ze stipendijního fondu, které 

budou poskytovány doktorandům za výuku. Jitka Kryšpínová požádala přítomné vedoucí kateder o 

předání jmen přednášejících, kterým by měli být tyto prostředky rozděleny po ukončení semestru.  

2. Tomáš Trampota oznámil, že má již od Ireny Carpentier Reifové vypracovaný seznam pedagogů, 

kterým chybí dostatečná publikační činnost potřebná pro jejich zařazení do akreditačních spisů nově 

připravovaných reakreditací. Po akademických pracovnících bude vyžadováno alespoň 5 publikačních 

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=440
http://email.seznam.cz/redir?hashId=1890335301&to=http%3a%2f%2ffsv%2ecuni%2ecz%2fFSVTEMP%2d521%2ehtml%3findex%3d308
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záznamů za posledních 5 let. Pracovníci, kteří nedisponují dostatečnou publikační činností budou 

vyzváni k podání vysvětlení a prezentování plánu publikační činnosti.       

3. Jitka Kryšpínová informovala ohledně využití finančních prostředků, které byly schváleny na technické 

vybavení učebny č. 12, budou vymalovány posluchárny, kanceláře a schodiště, proběhne výměna 

koberců v m. č. 101 a 102. Všechny práce proběhnou v létě 2013.   

4. Personální agenda – vyšly již 2 inzeráty na obsazení pozic na katedře mediálních studií a katedře 

žurnalistiky. Výběrová řízení proběhnou v květnu, nástup nových kolegů je plánován na 1. září 2013.  

5. Jan Pospíšil byl pověřen vedením RTL místo Víta Novotného, bude se schůzí vedení IKSŽ účastnit 

operativně dle domluvy. Pro RTL je stále otevřené místo technika, zatím neobsazené. 

6. Tomáš Trampota obdržel ode všech oslovených podklady pro akreditaci. Katedra žurnalistiky 

neodevzdala úplný rozpis studijního plánu, chybí stanovení hodinových dotací u některých předmětů a 

zařazení do semestrů. Z materiálu nelze zjistit ani studijní náročnost a vytížení studentů, ani náročnost 

ekonomickou pro IKSŽ. Za katedru žurnalistiky vyvstal požadavek na posunutí termínu pro odevzdání, 

a to na červen 2013. Tomáš Trampota uvedl, že pokud chce katedra žurnalistiky na sebe v této 

záležitosti vzít zodpovědnost za termíny pro schvalování a možnost neúspěchu, nechává rozhodnutí 

posunutí termínu na vedoucí katedry Barboře Osvaldové. V případě problémů během procesu 

akreditace ponese jejich břímě katedra žurnalistiky. 

7. Studijní agenda – Petr Bednařík uvedl, že již byly vyhlášeny výsledky soutěže Zlatý kurz – za IKSŽ 

ocenění získali Robert Záruba a Martin Lokšík. V pondělí 15. 4. 2013 začíná nové hodnocení kurzů za 

LS 2013. Je nutné připravovat verze testů na písemné přijímací zkoušky. Termín dokončení je 20. 5. 

2013.  

8. Katedra žurnalistiky – Barbora Osvaldová vznesla dotaz k Fondu rozvoje vysokých škol, kdy je na 

stránkách univerzity uváděno jeho zrušení. Podle informace Rady vysokých škol nepočítá MŠMT 

s vypsáním výběrového řízení FRVŠ pro rok 2014. Bližší informace zjistí a bude o nich informovat 

vedení tajemnice institutu Jitka Kryšpínová.    

9. Katedra marketingové komunikace a PR -  Denisa Kasl Kollmannová uvedla, že bude vyhlášeno 

výběrové řízení na místo docenta, a avizovala nutnost doplnění katedry o další stálé zaměstnance. 

Informovala, že za KMKPR nastoupí další člen pedagogického týmu na 0,5 úvazku od září 2013. 

10. Irena Carpentier Reifová bude o vědě a výzkumu informovat na příští schůzi vedení IKSŽ.  

11. Doktorské studium - Filip Láb pozval všechny na den otevřených dveří doktorského studia – 9. 4. 

2013 a vyzval vedoucí kateder, aby upozornili studenty, kteří by mohli mít o doktorské studium zájem, 

aby se dostavili. Dále informoval o přípravě výjezdního semináře doktorského studia, který se uskuteční 

10.-12. května na Patejdlově boudě v Krkonoších.  

12. Různé – Tomáš Trampota uvedl, že na FSV UK uskutečnila Akreditační komise kontrolu doktorského 

studia. U IKSŽ kontrola proběhla v pořádku a čelila relativně málo výtkám AK MŠMT. Jiné z oborů 

FSV měli situaci problematičtější.  

 

Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční: 6. 5. 2013 ve 14.00 hod v místnosti č. 101   

 

 

 

 

 

Datum: 8. 4. 2013 

Zapsala: Jiřina Mázlová 

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