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Zápis 

z porady vedení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky 

konané dne 3.11. 2014 

 

Přítomni:  

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 

Doc. Jan Halada 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 

Mgr. Jitka Kryšpínová 

Doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. 

Doc. PhDr. Barbora Osvaldová 

PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D. 

 

 

Pavla Koterová 

 

Omluveni: 

 

PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.  

PhDr. Irena Reifová, Ph.D. 

 

 

 

Program: 

 

 

1. Organizační záležitosti 

2. Ekonomická agenda 

3. Studijní agenda 

4. Věda 

5. Různé 

 

 

 

 

1) Na úvod schůze uvítal ředitel institutu  Dr.Trampota všechny přítomné. Informoval o 

výsledku výběrového řízení na ředitele IKSŽ. Na nové funkční období byla do funkce 

ředitelky institutu vybrána Dr. Alice Němcová Tejkalová, která nastoupí na místo 

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
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-521.html?index=237
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ředitelky 1.1.2015. Dr. Trampota bude mít s Dr. Němcovou Tejkalovou jednání o 

převzetí agendy během tohoto týdne.  

 

2) Mgr.Kryšpínová – ekonomická a personální agenda 

 

- Mgr. Kryšpínová přinesla na poradu vedení informace z porady tajemníků . 

Vzhledem k velké nespokojenosti s firmou dodávající kancelářské potřeby a 

s úklidovou firmou bude na obě vypsáno nové výběrové řízení. 

- Do konce roku 2014 nebude možné uzavírat DPP pro cizince. Rektorát zpracovává 

v tomto směru nové pokyny. 

- Od 1.11. nastává změna v systému dovolenek.  Na konci měsíce odevzdávají 

sekretářky kateder evidenci docházky personálnímu oddělení. Všechny podklady 

pro tuto evidenci, jako dovolenky, pracovní cesty, studijní pobyty (i dovolené 

z grantů) je proto třeba včas odevzdat a hlásit sekretariátu příslušné katedry. 

Dovolenky se již nebudou odevzdávat personálnímu oddělení. 

- Připravuje se elektronický oběh dokumentů. 

- Fakulta uvažuje o dalších benefitech. Např. „školkovné“. Dr. Končelík k tomu 

dodává, že někteří mladí vyučující neměli možnost nastoupit do práce, protože se 

jim nepodařilo zajistit školku pro své děti. Fakulta by proto nyní měla přispívat na 

přechodnou dobu na školku soukromou. Dalším benefitem by měly být komplexní 

lékařské prohlídky. 

- Je třeba řešit i periodické povinné prohlídky. Prohlídky jsou povinné i u 

zaměstnanců se zkráceným pracovním úvazkem. 

- V lednu musí IKSŽ odevzdat návrh investic a údržby na rok 2015. Pracovník 

CIVT Dušan May již začal minulý týden po dohodě s Mgr. Kryšpínovou obcházet 

kanceláře a zjišťoval stav techniky. 

- Ohledně soutěže „Inovace kurzů“ je třeba do listopadu dočerpat přidělené částky 

za rok 2014. V souvislosti s tím doc. Osvaldová zmínila, že doktorand 

politologických studií podal na rok 2015 projekt týkající se Teorie komunikace, 

ačkoliv jde o téma spadající pod obory IKSŽ. Dr. Bednařík k tomu dodal, že téměř 

všechny instituty už nabízejí předměty týkající se médií. Dr.Trampota vznesl 

otázku na členy vedení fakulty (Dr. Lába a Dr. Končelíka), zda by nemělo dbát o 

tematické hranice jednotlivých institutů. Pokud by všechny instituty nabízely 

stejné předměty, tak by už nemělo význam je jakkoli odlišovat.  

- Dr. Trampota předal členům vedení kalkulaci týkající se rozšíření otevírací doby 

budovy Hollar, kterou obratem vypracoval tajemník fakulty. V případě, že by 

budova Hollar byla pro nás otevřena i o víkendech, platil by institut ročně částku 

cca 200.000,-Kč. Je na zvážení, do jaké míry by tato možnost byla vyučujícími 

využita. 
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3) Studijní agenda – Dr.Bednařík 

 

- Dr. Bednařík informoval členy vedení o úpravách v rigorózním řízení.  Doporučí, aby 

k rigoróznímu řízení byli připuštěni jen ti studenti, kteří už publikovali odborný text. 

Děkan fakulty také navrhuje zrušit systém pochval a zavést „červené diplomy“. 

- Dr. Bednařík informoval také o tom, že IKSŽ má nyní celkem 17 studijních pobytů . 

10 za MKPR, 4 za KMS a 3 KŽ. Celá fakulta eviduje momentálně 37 studijních 

pobytů. Studijní pobyty ale ztrácejí atraktivitu, protože případný uchazeč může za 

stejné peníze již zahájit studium na soukromé vysoké škole. 

- Dr. Bednařík nachystá na plénum IKSŽ, které se bude konat 19. 11. celková čísla 

týkající se studia na institutu. Dr. Trampota dodává, že plénum bude mít stejnou 

strukturu jako předchozí rok. Mimo jiné Dr. Štětka představí práci vědecké skupiny 

POLCORE. 

- Dr. Bednařík jednal se správcem SISu ing. Kotem  ohledně vyřešení problémů při 

zápisech do předmětů před zahájením výuky. Také doporučuje změny 

v harmonogramu akademického roku – např. odevzdání tezí již v měsíci dubnu a ne až 

v červnu. Tyto změny bude třeba dle děkana projednat prostřednictvím zástupců 

v akademickém senátu. Je třeba v této věci oslovit proděkana Soukupa, který by měl 

sdělit, kdy bude probíhat schůze senátu. 

- V únoru 2015 by mělo proběhnout výběrové řízení na vedoucí jednotlivých kateder 

IKSŽ. 

- Dr. Bednařík také zmínil, že zatím nejsou k dispozici informace o tom, jaká je 

koncepce nastupující ředitelky Dr.Němcové Tejkalové. Dr. Končelík říká, že koncepce 

nových ředitelů budou zveřejněny poté, co proběhnou všechna výběrová řízení na 

fakultě. 

- Dr. Bednařík upozornil na problém s akreditací, kterou je třeba do konce listopadu 

odevzdat, ale není jisté, kdo bude obor garantovat. Garant musí být zaměstnán na plný 

úvazek a musí mít titul docent. V minulosti byla možná výjimka, ale rektorát UK ji 

nyní nepřipouští. Dr. Trampota s problémem seznámí Dr. Němcovou Tejkalovou. 

 

 

4) Informace z kateder – Doc.Osvaldová 

 

- Doc. Osvaldová také zmínila, že je nutné dořešit problém s harmonogramem 

akademického roku tak, aby se jednotlivé věci a termíny nepřekrývaly. 

- V 1. ročníku mgr. studia by už mohli studenti začít uvažovat o tom, na jaké téma 

budou psát svou závěrečnou práci. 

- Pobyty Erasmus by se měly vázat k diplomovým pracím. 

 

5) Věda – Dr. Reifová 
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- Dr. Reifová byla z důvodu nemoci omluvena a tak Dr. Trampota zmínil pouze  to , že 

byla vyhlášena nominace na členy hodnotících panelů GAČR a to do 28. 11. 2014.  

Případní kandidáti mají být vědci s mezinárodním přesahem. Dr. Bednařík navrhuje 

Dr. Šmejkalovou. 

 

6) Různé: 

- Akademický senát FSV UK vyhlásil doplňovací volby. 

- 26. 11. proběhne setkání ALUMNI. Podařilo se obeslat větší množství absolventů. Dr. 

Trampota děkuje všem kolegům, kteří v tomto byli nápomocni sekretářce Tretjakové a 

žádá děkana fakulty, aby se ujal zahájení tohoto setkání. Všichni členové kateder jsou 

zváni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští  porada vedení IKSŽ se uskuteční:  1. 12. od 13:00 hod. 

 

Datum:  3.11.2014 

Zapsala: Pavla Koterová 

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