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FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 
UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE   
   
        

 

 

Zápis 

z porady vedení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky 

konané dne 17. ledna 2011 

 

Přítomni: J. Halada, J. Končelík, B. Köpplová, J. Kryšpínová, F. Láb, B. Osvaldová, T. 

Trampota.  

 

Sdělení ředitele institutu:  

1/ Fungování institutu  

1a) Změny ve struktuře IKSŽ. RTL a CEMES spadají od 1. 1. 2011 přímo pod vedení 

IKSŽ. V současnosti se připravuje nový řád institutu, jeho návrh dostanou vedoucí kateder 

k poznámkování.    

1b) Novou tajemnicí institutu je Mgr. Jitka Kryšpínová. Změna souvisí s odlišnou rolí 

tajemnice v nové struktuře IKSŽ – tajemnice bude mít vedle ekonomické agendy na 

starosti také přípravu akreditací a reakreditace, sběr podkladů k hodnocení pracovní 

činnosti a další.  

1c) Vedení usiluje o snížení ekonomické zátěže spojené s provozem RTL – ve 

spolupráci s doc. Osvaldovou budou v následujícím semestru věnovány přibližně 3 

pracovní dny výuce a přibližně 2 pracovní dny potenciálním komerčním zakázkám. 

Ředitel studia V. Novotný vytvořil ceník prací, v současnosti se hledá způsob, jak umožnit 

ekonomickou motivaci zakázek pro studio formou provize (v předpokládané výši 10 % 

vyplácené po vyfakturování komerční zakázky). Přibližné náklady na provoz studia (bez 

personálních nákladů, na základě odpočtů a pronájmu) jsou 4,5 tis. Kč na pracovní den. 

1d) CEMES – dochází ke snaze oživit analytickou činnost. V současné době CEMES 

zpracovává analýzu pro RRTV, na které se organizačně podílejí Mgr. R. Wolák, prof. J. 

Jirák a PhDr. T. Trampota. Projekt vede PhDr. J. Cebe.  

1e) Vedoucí kateder zajistí, aby v průběhu semestrů probíhaly 1 x měsíčně porady 

kateder (10krát ročně) a zápisy z nich byly uveřejňovány na webových stránkách IKSŽ. 

Plénum institutu bude probíhat minimálně 1 x ročně. První plénum IKSŽ se bude konat po 

výběrových řízeních na vedoucí kateder.   

1f) Během prvního kvartálu 2011 proběhne audit kateder z hlediska výkonnosti- kolik 

každá katedra přináší prostřednictvím vzdělávací, publikační a doplňkové činnosti 

prostředků a kolik spotřebovává. 

1g) Započala příprava cizojazyčného programu. Za přípravu studijního plánu 

zodpovídá PhDr. Jan Cebe. Ředitel institutu vyzval, aby do cizojazyčného programu byli 

zapojeni pedagogové, kteří již v angličtině přednášejí a aby studijní plán využil pedagogů 

napříč katedrami. Technickou přípravu spisů zajistí tajemnice IKSŽ.   

 

2/ Hodnocení výkonu pracovníků IKSŽ 

2a) Návrh seznamu činností a systému hodnocení byl předán k připomínkám 

vedoucím kateder, termínem odevzdání připomínek je čtvrtek 20. 1. 2011, poté budou se 

způsobem hodnocení seznámeni zaměstnanci IKSŽ. Pro hodnocení bude připraven 

jednoduchý elektronický formulář.  
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3/ Den otevřených dveří 

3a) Dny otevřených dveří IKSŽ se konají 18. 1. a 4. 2. Na PR oddělení fakulty jsou 

k dispozici letáky o IKSŽ. Ředitel IKSŽ upozornil, že fakulta nemá živnost na obchodní 

činnost a pokud jednotlivé katedry plánují prodávat během dne otevřených dveří 

publikace, musejí mít pověření k distribuci publikací od subjektu, který má oprávnění 

k obchodní činnosti (prodeji publikací).   

 

4/ Státní zkoušky 

4a) Komise MKPR a MS jsou schváleny, komise KŽ byly poslány děkanovi ke 

schválení. Vyskytly se problémy při vkládání oponentských posudků do SISu.  

4b) Diskutována otázka formuláře tezí na webu (doc. Osvaldová) a způsobu 

schvalování tezí. Současný formulář je vhodný (doc. Köpplová). Podle děkana Končelíka 

je způsob schvalování tezí na IKSŽ nejsložitější na celé FSV. Ředitel Trampota se 

vyslovil pro prozatímní zachování současného stavu a hlubší projednání v průběhu dalšího 

semestru.   

4c) 15 dní po obhajobě musí být do SISu vložen naskenovaný záznam z obhajoby. 

Diskuse, zda je nutné skenovat protokol celý nebo jen některé jeho strany. Ředitel 

institutu zkonzultuje tuto záležitost s proděkanem pro studijní zál. a oznámí katedrám 

výsledek. Po státních zkouškách je třeba připomínky a případné výtky k fungování SISu 

shromáždit a konzultovat s proděkanem Soukupem. 

4d) Podle doc. Osvaldové jsou chyby a nesrovnalosti týkající se pedagogů v SISu i v 

Karolínce, zůstávají tam lidé, kteří už na FSV několik let nevyučují. 

4e) Doc. Köpplová upozornila na problém SISu a zanášení externích oponentů. 

4f) Doc. Halada informoval, že katedra MKPR se potýká s problémem nedostatku 

potenciálních členů státní komise se zaměřením na ekonomii, doc. Halada navrhne nové 

členy ke schválení vědecké radě FSV UK.  

 

5/ Věda 

5a) Došlo k tématickému rozšíření odborné pracovní skupiny GAUKu z Filologie na 

Filologie a mediální studia. V souvislosti s tím byl institut požádán o doplnění 3 

zpravodajů. Dr. Trampota navrhuje jako nové zpravodaje PhDr. L. Trunečkovou,PhDr., 

D. Kasl Kollmannovou,PhD. a PhDr. J. Křečka,PhD. Diskutováno, zda přesunout 

stávajícího zpravodaje PhDr. P. Bednaříka,PhD. ze Sociologie, politologie do Filologie a 

mediální studia. 9. února zasedá vědecká rada FSV, která by měla nové zpravodaje 

doporučit. Předkladatelem by měl být prof. J. Jirák. Je potřeba navýšit počet žádostí 

studentů o GAUK. 

 

6/ SVV  

6a) Hlavním řešitelem Specifického vědeckého výzkumu je stejně jako v roce 2010 

prof. J. Jirák. Ředitel institutu děkuje prof. J. Jirákovi za rychlé zpracování projektu, který 

byl odevzdán v termínu. 

 

7/ Cena za reprezentaci UK 

7a) Vedoucí kateder souhlasí s návrhem, aby IKSŽ navrhla na cenu reprezentace 

studentku žurnalistiky A. Kulíškovou, do 10. 2. je třeba odevzdat návrh.  

 

8/ Alumni  

8a) Ředitel institutu by rád zavedl systém kontaktu s absolventy IKSŽ. Vznesena 

otázka, kdo by měl Alumni ve spolupráci s PR oddělením fakulty na starosti. Doc. 
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Osvaldová navrhuje za IKSŽ PhDr. L. Trunečkovou, ostatní katedry byly vyzvány 

k podání návrhů. 

 

9/ Klub studentů IKSŽ  

9a) Je třeba zjistit, zda studenti mají o klub zájem. Je možné vypsat soutěž na název 

studentského klubu. Proděkan F. Láb informoval, že už zde byly určité snahy ze strany 

studentů žurnalistiky, ale časem jejich aktivita ustala.     

 

10/ Výhledové termíny 

10a) 7. 2. 2011 je termín na podání přihlášek do výběrových řízení na vedoucí kateder. 

Děkan Končelík uvedl, že složení komisí navrhnou ředitelé, předsedy komisí vybere 

děkan. Datum, kdy se budou výběrová řízení konat, bude domlouvat paní Kendíková 

z personálního oddělení po dohodě s uchazeči. 

10b) Termíny promocí: 23. 3. se konají magisterské promoce, 24. 3. bakalářské 

promoce. Účast pedagogů na promocích by měla být rovněž ohodnocena. Děkan 

Končelík- účast na promocích by měla být reprezentativní. 

 

11/ Informace o Akademickém senátu  

11a) Proděkan Láb informoval, že na členství v AS rezignovali z objektivních důvodů 

zástupci IKSŽ Tejkalová (mateřství) a Kytka (zahraniční pobyt). Dva náhradníci – R. 

Wolák a J. Slanec podle informací předsedy AS doc. Cahlíka členství odmítli. Wolák a 

Slanec mohli o svém rozhodnutí informovat vedoucí svých kateder. Vedení IKSŽ 

vyjádřilo podivení, že zmínění kandidovali ve volbách do AS, když nejsou ochotni v něm 

zasednout. 

 

10/ Různé 

12a) Doc. Halada se dotázal, jestli se změnila situace ohledně uznávání některých 

publikací v RIV (např. encyklopedií).    

12b) Dr. Trampota navrhl pravidelné publikování výběru z absolventských prací 

jednotlivých kateder. 

12c) V současné době dochází ke snaze oživit periodikum Mediální studia, jako 

platformy, kde mohou publikovat všechny tři katedry 

12d) Dr. Trampota navrhl uspořádání semináře zaměřeného na publikační činnost 

s přizváním vedoucí oddělení vědy Horníčkové, na kterém by se vyjasnilo, co je možno 

zanášet do RIVu a jaké náležitosti musí jednotlivé typy publikací mít. 

 

 

Zapsala: Mgr. Jitka Kryšpínová 

Za správnost: PhDr. Tomáš Trampota, PhD. 

 

 
 


