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Zápis 
z porady vedení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky 

konané dne 5. 3. 2012 

 

Přítomni:  
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 
PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, Ph.D.  
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 
Doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. 
Jiřina Mázlová 
Ing. Vít Novotný  
doc. PhDr. Barbora Osvaldová 
PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D. 
Omluvena: Mgr. Jitka Kryšpínová 
 
Program: 

1. Tomáš Trampota informoval o průběhu a výsledku  výběrového řízení na pozici 
odborného asistenta KMKPR – vítězkou se stala Tereza Rábová. Také 
pogratuloval Filipu Lábovi k docentuře. 

2. Ediční rada – informace z ní přepošle Tomáš Trampota – autoři mohou žádat o 
finanční podporu vydání monografií.  

3. Výsledky RIV – 13. 3. 2012 je termín, kdy musí být v OBD publikační výstupy za 
rok 2011– Jan Jirků je stále kontaktní osobou pro zápis do OBD. 
Tomáš Trampota informoval o pravidelném posuzování publikační činnosti 
jednotlivých pracovníků. Akademičtí pracovníci, kteří nebudou publikovat mohou 
být přeřazeni na pracovní zařazení lektor/ lektorka.  
 
Studijní agenda (Petr Bednařík) 

4. Zápis předmětů do SISu, kapacity předmětů (studenti z jiných  
fakult, zahraniční studenti, nízké počty u některých předmětů) hodnocení výuky 
(výsledky, některé chybějící předměty) státnice, teze (marketing, tabulky), 
termíny, vyhlášky (zářijový termín, jazyková správnost, manuál zpracování) 
akreditace promoce   
Petr Bednařík shrnul průběh zápisu studentů k předmětům letního semestru do 
SISu. Upozornil na velké rozdíly mezi počtem studentů přihlášených do předmětů 
na začátku zápisového období a výsledným počtem po ukončení zápisu. Řada 
studentů se odepisuje z předmětů až těsně před ukončením zápisu. Např. u 
workshopu Nica Carpentiera se postupně snižoval počet zapsaných 
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z předpokládané kapacity 30 míst až na 14 studentů. Podobná situace nastala i 
v dalších předmětech vyučovaných v angličtině. Celkově je vnímán menší zájem 
zahraničních studentů, než odpovídá kapacitě otevíraných předmětů. Diskuze o 
možnosti ovlivnění zapisování se do předmětů. – při sestavování studijních plánů 
pro příští akademický rok by měly být vodítkem počty zapsaných studentů u 
jednotlivých předmětů v akademickém roce 2011/2012.  
Studentské hodnocení výuky. Dotazníky budou vždy distribuovat sekretářky. Je 
nutné hlídat, aby proběhlo hodnocení všech vyučovaných předmětů. Jednorázové 
kurzy typu Značka ČR nebudou zařazovány do vyhlašování Zlatého kurzu.  
Vedoucím kateder ovšem bude poskytnuta informace o výsledcích. Proběhla 
diskuse o zpřístupňování výsledků studentského hodnocení výuky. Otázkou jsou 
slovní hodnocení, kdy studenti leckdy uvádějí ve formuláři záležitosti, které nejsou 
hodnocením vlastní výuky. Petr Bednařík aktualizoval vyhlášku k pokynům 
zadávání a odevzdávání bc. a mgr. prací. Pedagogové budou upozorňovat studenty 
při konzultacích, že informace naleznou na webu IKSŽ. 
Návrh na připsání kolonky do formuláře tezí, kde by student potvrdil, že bude 
používat pouze veřejně dostupná data. Nelze akceptovat situaci, kdy studenti 
budou požadovat omezení zpřístupnění diplomové práce. Texty musí být přístupné 
jakémukoliv zájemci v úplném znění.   
 
Agenda vědy (Irena Reifová) 

5. CEECOM Prague 2012 – Irena Carpentier Reifová  -  krátce shrnula přípravy  
konference a zaslaných abstraktů – celkem přišlo 136 abstraktů. Irena Carpentier 
Reifová společně s Vítem Novotným připravují přímý televizní přenos z 
konference. Budou informovat ředitele IKSŽ o nákladech na zapůjčení 
jednotlivých zařízení. Tomáš Trampota poděkoval Ireně Carpentier Reifové a 
jejím spolupracovníkům za dosavadní přípravu konference. Veškeré informace 
jsou publikovány na webu konference.  

6. Specifický vysokoškolský výzkum, projekt IKSŽ byl schválen a institut má 
k dispozici 790. 000,- korun.  
 
Zahraniční agenda (Tomáš Trampota) 

7. ERASMUS – Tomáš Trampota shrnul celkový počet přihlášených kandidátů na  
výjezdy v rámci programu. 
 
Různé 

8. Dovolené – Tomáš Trampota – připomenul důležitost směřovat dovolené zejména 
do srpna (v období výuky by si měli pedagogové brát dovolenou jen zcela 
výjimečně). 

9. Koordinace učebních plánů do Karolinky, bude se připravovat v dubnu. 
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Prerekvizity  – otázka Barbory Osvaldové – z jakého důvodu se mohou zapisovat 
do předmětů studenti, kteří nemají splněny prerekvizity. SIS tento zápis pouští, dát 
dotaz paní Jirsové, zda je možné provést úpravy. Jakub Končelík informoval, že je 
vše nastavené dle dohody z minulého roku. Barbara Osvaldová sestaví seznam, u 
kterých předmětů jsou s prerekvizitami problémy a zašle jej J.   

      Končelíkovi. Petr Bednařík projedná tuto záležitost s proděkanem Soukupem.  
10. PROMOCE Katedry byly obeslány s informacemi o konání promocí. 
11. Zimní školy nebyly v zimním semestru uskutečněny kvůli malému počtu 

přihlášených. Připravené kurzy ovšem budou zahrnuty do plánovaných Letních 
škol. 

12. Je nutné proděkance N. Švarcové nahlásit za IKSŽ kurzy U3V pro akademický rok 
2012/2013. 

13. Stížnost na práci Jana Cebeho ohledně emailové komunikace týkající se rozvrhu 
letního semestru. Tomáš Trampota vyřeší s Janem Cebem. 

14. Denisa Kasl Kollmannová poděkovala za zprocesování CIVT podpory. 
15. Denisa Kasl Kollmannová uvedla, že je v Hollaru nutné vymalovat místnosti. 

Jakub Končelík sdělil, že vedení fakulty počítá s malování místností v budově 
Hollaru v letošním roce.  

 
 

Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční:  2. 4. 2012 ve 14:00 hod v místnosti 101  

  

Datum: 5. 3. 2012 

Zapsala: Jiřina Mázlová 

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