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Zápis z porady vedení Institutu komunikačních studií a 
žurnalistiky, 

konané dne 3. 12. 2018 

 

Přítomni: 

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 

PhDr. Jan Křeček, Ph.D. 

Mgr. Jitka Kryšpínová 

Doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. 

Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 

Mgr. Ing. Marek Vranka 

MgA. Jan Peml, DiS. 

 

 

Pavla Koterová 

 

Omluveni: 

 

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 

Doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D. 

PhDr. Irena Prázová, Ph.D. 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 

 

 

Program: 

 

1) Informace – dr. Končelík 

2) Informace – katedry 

3) Informace – Provozní záležitosti - mgr. Kryšpínová 

 

 

 

1) Dr. Končelík pozval členy vedení IKSŽ na dnešní informativní schůzku k novému 

jinonickému areálu. 

- Dr. Končelík poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě voleb do AS. 

- V projektech GAČR jsme nebyli úspěšní a žádost o GAUK podali pouze 4 studenti 

doktorského studia. Doc. Láb navrhl vytvořit vzorovou žádost o GAUK, která by 

studentům pomohla s vyplněním.  

http://email.seznam.cz/redir?hashId=1890335301&to=http%3a%2f%2ffsv%2ecuni%2ecz%2fFSVTEMP%2d521%2ehtml%3findex%3d186
http://email.seznam.cz/redir?hashId=1890335301&to=http%3a%2f%2ffsv%2ecuni%2ecz%2fFSVTEMP%2d521%2ehtml%3findex%3d186
http://email.seznam.cz/redir?hashId=1890335301&to=http%3a%2f%2ffsv%2ecuni%2ecz%2fFSVTEMP%2d521%2ehtml%3findex%3d186
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- Na katedru mediálních studií nastoupí na částečný úvazek jako vědecký pracovník Martin 

Groman. 
- Web IKSŽ stále nefunguje tak, jak bychom si představovali. Dr.Končelík bude znovu 

jednat s vedoucím IT odd. 

- Na IKSŽ se uskutečnila pod dohledem historiků diskuse pamětníků listopadu 1989 na 

naší fakultě s Alojzem Lorencem. Tato diskuse vyvolala řadu reakcí, a tak ředitel 

institutu i děkanka fakulty nabídli svá vyjádření uveřejněná na webu fakulty. Doc. Láb 

uvedl, že dr. Lovašovi za organizaci této diskuse děkuje, a že je třeba se věnovat i 

kontroverzním tématům. 

 

 

2) MKPR – Ing.Vranka: 

- Na katedře se podařilo vyřešit organizaci Letní školy MKPR, kterou dosud 

organizovalo Oddělení zahraničních styků FSV.  Od r. 2019 bude mít katedra letní 

školu ve vlastní režii. Na organizaci se budou podílet M. Vranka, D. Hejlová, P. 

Koudelková a vybraní studenti. 

 

 

KŽ – doc. Láb: 

- Doc. Láb informoval, že ode dneška funguje nové personální složení CDS. Poděkoval 

Veronice Mackové a Martině Topinkové za vzornou spolupráci. 

- Mimořádná stipendia studentům doktorského studia jsou již vypsaná. Do budoucna je 

ale třeba více využívat možnost snížit doktorská stipendia za neplnění některých 

povinností. 

 

RTL – Mgr. Peml 

 

- Mgr. Peml uvedl, že otevření nově vybaveného studia RTL úspěšně proběhlo. Po 

zkušenostech se zaváděním nového systému, byl vytvořen formulář, kde budou 

pedagogové uvádět podněty k novému systému. Pedagogové by také měli dávat své 

požadavky na výuku. 

- Budou se ještě dovybavovat další zbylé části laboratoře. 

- Podařilo se zařídit, že rektorát bude RTL využívat např. pro rozhovory, které 

poskytuje rektor UK. 

- Mgr. Peml se ptá, zda si zaměstnanci RTL mohou část své dovolené převést do dalšího 

roku z důvodu, že v létě neměli v důsledku pracovního zatížení možnost dovolenou 

čerpat. 

 

Doc. Halada – ediční plán 

- Navrhuje vytvořit sborník za institut – nejlepší studentské práce. Dr. Končelík tento 

návrh podporuje – je to cesta, jak ukázat, co zajímavého se na IKSŽ dělá. Vedoucí 

kateder vytipují jednu zajímavou diplomovou práci a návrh pošlou doc. Haladovi. 
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1) Provozní záležitosti – Mgr. Kryšpínová: 

- Otevírací doba budovy Hollar bude v prosinci takto:  21. 12. do 19:00 hod.,  27. a 28. 

12. do 15:30 hod. a 31. 12. 2018 bude budova zavřená. 

- Na příští rok se plánují další opravy budovy Hollar – budou se mimo jiné natírat okna 

v našich kancelářích směrem na Smetanovo nábřeží. 

- Tajemník T. Gec ukončuje závěrem roku svůj pracovní poměr na FSV, ale bude ještě 

v lednu 2019 pomáhat s účetní uzávěrkou. Nový tajemník nastoupí od 1. 2. 2019. 

- Nová vedoucí OSZ nastoupí od 1. ledna 2019. 

- Centrum jazykové přípravy má novou tajemnici M. Dundrovou a novou vedoucí L. 

Poslušnou. 

- Postupně se připravuje rozpočet na rok 2019. 

- Budou nové objednávkové formuláře. 

- Cestovní příkazy je třeba odevzdávat včas. Je také nutné odevzdat vyúčtování cesty i 

v případě, že je nulové. Pokud se cesta neuskuteční, je nutné to oznámit na 

ekonomické oddělení.  

- Někteří zaměstnanci si bohužel dosud neaktivovali své stravenkové karty. Peníze jim 

v tom případě propadnou. 

- Pro zdravotní prohlídky byla od příštího roku vybrána Thomayerova nemocnice. 

- Zaměstnanci mají nyní možnost volby ohledně příspěvku na dopravu. Buď stávající 

„lítačku“ nebo slevu na vlak. 

- V prosinci se budou na poradách kateder podepisovat daňové formuláře. 

- Na přípravu Newsletteru bude vybrána jiná studentka doktorského studia, protože M. 

Topinková končí. 

 

 

Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční: 7. 1. 2019 ve 13:00 hod. v kanceláři č. 101 

Datum: 3. 12. 2019 

Zapsala: Pavla Koterová 

Za správnost: Dr. Jakub Končelík, ředitel IKSŽ 


