
Plénum Institutu komunikačních studií a žurnalistiky konané dne 3.12.20213 

Na úvod přivítal ředitel IKSŽ PhDr. Trampota všechny kolegyně a kolegy a pogratuloval PhDr.  
Končelíkovi k jeho znovuzvolení do funkce děkana fakulty. 

PhDr. Končelík poděkoval za pozvání na plénum institutu a zároveň také informoval o tom, že 
jednotlivé instituty mají inovované organizační řády. Zmínil, že hospodářská situace fakulty je 
dobrá i přes problémy hospodářské krize. FSV od roku 2010 v rámci UK finančně roste. IKSŽ si opět 
vytvořil finanční rezervu do následujícího roku.  

1)  Ekonomika IKSŽ (Jitka Kryšpínová): 

Pro rok 2013 má IKSŽ přebytkový rozpočet.  

Příjem rozpočtu ze vzdělávací činnosti se oproti předchozímu roku navýšil. 

Podstatným příjmem v r. 2013 byla částka za studijní pobyty a také přerozdělení příjmů za 
přihlášky ke studiu. 

Pro následující rok bude rozpočet IKSŽ méně zatížen odpisy za RTL. 

Od 18. 6. 2013 platí pro celou UK nový vnitřní mzdový předpis spočívající v navýšení rozmezí tarifů 
a bude třeba upravit mzdy všech zaměstnanců dle tohoto předpisu. Veškeré změny budou 
provedeny s platností od 1. 1. 2014. 

V červenci 2013 byl spuštěn systém el. výplatních pásek. Každý si může svou pásku vytisknout 
individuálně. 

Mgr. Kryšpínová informovala o průběžném čerpání provozních prostředků jako např. na odbornou 
literaturu, předplatné časopisů, spotřební materiál apod. Z investičních prostředků institut pořídil 
např. fotoaparáty do fotolaboratoře, nový projektor a nové monitory. 

Vedení institutu vyhlásilo v roce 2013 už druhé kolo soutěže o interní granty pro doktorandy, při 
kterém se sešly požadavky 8 studentů. 

Do konce roku 2013 je potřeba shromáždit požadavky na investiční náklady, práce údržbářského 
charakteru, vybavení kanceláří a učeben na r. 2014. Pokud by měl někdo požadavek na tyto 
položky, má se obrátit na tajemnici institutu. Jde o veškeré nákupy s výší pořizovací ceny nad 40 
tisíc Kč. 

V roce 2013 měli zaměstnanci možnost využívat další nové benefity:  zvýhodněné tarify pro mobilní 
telefony a příspěvek na MHD. 

 

2) Personální agenda (Tomáš Trampota) 

PhDr.Trampota zdůraznil, že IKSŽ má za celou fakultu nejvíce studijních pobytů, což do rozpočtu 
přivedlo nemalou částku peněz a spolu s vyvedením funkcionářských platů z institutu to znamenalo 
finanční přínos, na základě kterého byl možný personální růst. 

Nově byli přijati na IKSŽ tito zaměstnaci:  

Iva Baslarová, Tomáš Dvořák, Radim Hladík, Petra Koudelková, Karol Orban, Wadim Strielkowsky a 
Václav Štětka. Do RTL byl přijat nový technik Mgr. Luboš Pavel.  Na zajišťování kvantitativního 



výzkumu obsahu médií a sociálních sítí (organizace sběru dat a jejich analýza) pro IKSŽ  byl přijat 
Mgr. Daniel Hanzl.  

V současné době má IKSŽ v přepočtu 42 studentů na jednoho pedagoga. Nárůst pracovních úvazků 
za poslední dva roky představuje 28%. 

 

3) Studijní agenda (Petr Bednařík) 

PhDr. Bednařík informoval o počtech přihlášených a přijatých studentů na jednotlivé obory IKSŽ.  
Počet uchazečů o studium se zvýšil, ale přijatých studentů je méně. Např. na obor Žurnalistika, se 
hlásil největší počet uchazečů na posledních 5 let.  Momentálně na IKSŽ studuje 1341 studentů. 
Z toho 790 v prezenčním studiu a 551 v kombinované formě studia. 

Za celou fakultu využívá placené studijní pobyty nejvíce náš institut. Poděkování patří všem  
pedagogům, kteří se o tyto studenty starají. Absolvování studijního pobytu zároveň nepředstavuje 
výhodnější podmínky u přijímacího řízení. Dr. Trampota k tomu dodal, že 20 studijních pobytů na 
jeden obor je maximum. Je důležité udržovat minoritní podíl studentů na studijní pobyt k počtu 
řádných studentů denního studia. Celkový počet studentů IKSŽ je podle něj možné maximum, větší 
počet by již nebyl zvládnutelný.  

4) Informace z kateder – vývoj za poslední rok: 

Za katedru žurnalistiky informovala Barbora Osvaldová: 

Mgr. Slanec připravil výstavu ve společných prostorách budovy Hollar. 

Katedra připravila podklady pro reakreditaci oboru. Nyní jsou akreditační spisy postoupeny na 
rektorát. 

Za katedru Mediálních studií informoval Dr.Bednařík: 

Na katedru byli přijati noví kolegové – Tomáš Dvořák a Iva Baslarová. Některým stávajícím 
kolegům se podařilo zdárně dokončit doktorské studium. 

Reakreditace jsou klíčová záležitost pro další nové období. Doposud bylo magisterské studium 
Žurnalistiky zajištováno na katedře MS a nyní přejde pod katedru žurnalistiky. V období 2014/2015 
končí na našem institutu všechny bakalářské akreditace. Mgr. Wolák podal na ministerstvo školství 
návrh na akreditaci kurzu Mediální výchova. Poukázal na pozitivní zkušenosti s prací CDS. 

Za katedru Marketingové komunikace a PR promluvila Dr.Kollmannová: 

Katedra se rozvíjí – začátkem zimního semestru nastoupilo několik nových kolegů, kteří se již 
v úvodu představili. 

Práce na reakreditačním spisu probíhají uspokojivě zejména díky Ing. Koudelkové a díky pomoci Dr. 
Bednaříka. 

Byla navázána spolupráce se zahraničními profesory z Německa a ze Slovenska. 

Publikují se nové výzkumy. Např. v prosinci a lednu vyjdou dvě nové publikace na téma „Vládní 
komunikace“. 

Ředitel institutu k tomu dodal, že je rád, že současné personální obsazení umožňuje rozvoj tohoto 
oboru a že se katedra MKPR konečně začala profilovat také vědecky a publikačně. 



 

6) Věda (Irena Reifová) 

V rámci PRVOUK vznikla výzkumná skupina POLCORE. 

Dr. Reifová dále uvedla, že v rámci institutu roste publikační činnost i počet výjezdů na 
mezinárodní konference.  Každý, kdo projeví zájem včas, může vycestovat na konferenci. 

Přetrvávajícím problémem  je otázka grantových projektů.  Letos byly podané 4 přihlášky GAČRu. 
Podávali je Dr. Končelík, dr. Štětka , dr. Baslarová a Dr. Kasl Kollmannová s dr. Matuškovou. Všem, 
kteří se přihlásili,  Dr. Reifová poděkovala.  

Vedle GAČRu je možné se zaměřovat i na další grantové výzvy, které jsou vyhlašovány ministerstvy, 
magistrátem i dalšími institucemi. 

 

7) Představení POLCORE (Václav Štětka) 

POLCORE je výzkumná skupina IKSŽ FSV UK v rámci programu PRVOUK. Byla založena v únoru 2013 
a jejím hlavním úkolem je interdisciplinární výzkum transformace politické komunikace se 
zaměřením na tzv. nová média. Jejími dalšími členy jsou dr. Lenka Vochocová, dr. Denisa Kasl 
Kollmannová, dr.  Jaroslav Švelch a dr. Radim Hladík. POLCOR spolupracuje s Centrem doktorských 
studií. 

Na příští rok se plánují další výzkumy – vše bude průběžně zveřejňováno na webových stránkách 
institutu. Nápady a náměty na nové výzkumy jsou vítány. 

 

8) Různé: 

PhDr. Nečas se informoval, jak je to v současné době se značkou CEMES. V současné době CEMES 
pravidelně zpracovává analýzy pro regulační orgány. O dalším rozvoji a budoucnosti CEMES se 
bude jednat.  

Profesor Novotný hovořil o tom, že již před pěti lety připomínal nutnost habilitací. Od té doby se 
habilitoval pouze doc. Filip Láb. Dr. Bednařík dodává, že své habilitační řízení zahájí v zimním 
semestru a děkan fakulty vede jednání se dvěma členy, kteří zahájí habilitační řízení  do jara 2014. 
Dr.Kollmannová informuje o tom, že z katedry MKPR se na habilitaci připravuje Wadim 
Strielkowsky a Anna Matušková. 

Na konec schůze pléna pozval ředitel institutu Tomáš Trampota všechny pedagogy a zaměstnance 
na předvánoční setkání do Café Louvre, které se uskuteční 3.12. Zároveň všem popřál hodně sil do 
druhé poloviny semestru a poděkoval za práci pro institut. 

 

 


