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Zápis 

z porady vedení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky 

konané dne 6. 2. 2012 

 

Přítomni:  
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 
PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, Ph.D.  
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 
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. Kontrola splněných úkolů 
  2. Studijní agenda –státnice, začátek LS (rozvrhy), teze 
  3. CŽV, zimní školy, studijní pobyty  
  4. ERASMUS – výběrové řízení 
  5. GA ČR, PRVOUK 
  6. RTL 
  7. Různé 
 
 
 
Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční:  5. 3. ve 14.00 hod v místnosti 101   

Datum: 6.2.2012 

Zapsala: Jiřina Mázlová 

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

 

 

1. Kontrola splněných úkolů 

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://email.seznam.cz/redir?hashId=1890335301&to=http%3a%2f%2ffsv%2ecuni%2ecz%2fFSVTEMP%2d521%2ehtml%3findex%3d308
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Tomáš Trampota shrnul obsah dnešní porady a přešel k termínům porady minulé, k níž 
konstatoval, že všechny zadané úkoly byly v termínech splněny. Petr Bednařík uvedl, že 
všechny rozvrhy jsou zadány v SISu a pokud budou potřeba ještě nějaké změny, dr. Jan Cebe 
je doplní. Barbora Osvaldová zmínila otázku kapacity v místnostech (horní x dolní limity). 
Řešení: lze nastavit (navýšit) horní limit kapacity místnosti, požádat paní Jirsovou o navýšení 
limitu. 
 
Úkol: navýšení kapacit místností – kontaktovat paní Jirsovou 
Splní: Vedoucí kateder s požadavky 
Termín: dle potřeby  

 
 

2. Studijní agenda – Petr Bednařík státnice, začátek LS (rozvrhy), teze 
Petr Bednařík shrnul průběh státnic. Vše i díky menšímu počtu studentů než při červnovém 
termínu proběhlo bez obtíží, stejně tak i přechod na novou podobu formuláře posudků. Uvedl 
problém s jazykovou úrovní odevzdávaných diplomových i seminárních prací. V textech se 
objevují chyby ve shodě podmětu s přísudkem, v interpunkci, v psaní velkých písmen. 
Někteří studenti neprovádějí korekturu textů. Připravit vyhlášku, která bude upravovat a 
přikazovat stupeň jazykové úrovně v pracích. Pedagogové nebudou vůbec hodnotit texty, u 
nichž zjistí nedostatečnou jazykovou úroveň. Tomáš Trampota v souvislosti s diplomovými 
pracemi také připomenul, že je důležité posílení zadávání oponentských prací uvnitř institutu 
mezi katedrami. 
Teze - Tomáš Trampota opět upozornil na nutnost rovnoměrnější distribuce vedení prací 
v rámci kateder, aby nedocházelo k velkým rozdílům mezi pedagogy v počtu vedených prací . 
Upozornění na aktualizaci sylabů, jak bylo sděleno mailem. Doplnit také anglické verze 
k jednotlivým předmětům. Petr Bednařík vznesl dotaz, zda by nebylo účelné sjednotit 
informace k přijímacímu řízení pro katedry společné a upozornil na chybějící odkaz 
UCHAZEČI na stránkách IKSŽ. Ostatní instituty tento odkaz mají. Filip Láb informoval o 
spolupráci s Petrem Soukupem na novém vzhledu i obsahu webu IKSŽ. Denisa Kasl 
Kollmanová se dotazovala na texty k oborům na webu IKSŽ, zda musí popis přesně 
odpovídat akreditaci. Je možné je aktualizovat (např. počet přijímaných studentů). Texty 
k oborům vždy před vyvěšením na web zaslat tajemníkovi pro studium Petru Bednaříkovi, 
stejně tak FAQ pro jednotlivé obory. Petr Bednařík text zkontroluje, zda jsou v souladu 
s vyhláškami FSV UK. Jakub Končelík informoval o nabídce pro instituty zřídit centra 
doktorských studií v rámci projektu OPPA. V centrech by byly menší pracovní úvazky pro 
doktorandy. Jakmile institut dostane podrobnější informace od vedení fakulty, projedná 
záležitost s garantkou doktorského studia.   
 
Úkol: vytvořit vyhlášku k jazykovým chybám v odevzdávaných pracech a vyvěsit na web 
Splní: Petr Bednařík a Tomáš Trampota 
Termín: 20. 2. 2012 
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Úkol: za IKSŽ vytvořit sekci UCHAZEČI  
Splní: Petr Bednařík a Jan Křeček 
Termín: současně s přechodem na novou podobu webu IKSŽ 
 

3.  CŽV, zimní školy, studijní pobyty  
Programy celoživotního vzdělávání i jejich plánovaný rozvoj pro rok 2012 shrnul Tomáš 
Trampota. Organizaci placených kurzů v rámci CŽV zajišťuje Markéta Štechová. 
 

4. ERASMUS – výběrové řízení 
Tomáš Trampota informoval o blížících se výběrových řízení na studijní pobyty v rámci 
programu ERASMUS a nastavování nového způsobu dělení výjezdů mezi instituty.  

 
5. GA ČR, PRVOUK 

21. 2. 2012, 17:00 školení, m. č. H212, Irena Carpentier Reifová již poslala informativní 
email pedagogům, kteří nahlásili přípravu projektu. Tomáš Trampota seznámil s jednáním 
ředitelů institutů o projektu PRVOUK – připraven projekt 4 institutů FSV (všechny instituty 
vyjma IES), 8. 2. 2012 jde k hodnocení na Vědeckou radu FSV UK. 
 

6. RTL 
Vít Novotný informoval o připravovaném vyklizení jedné z místností RTL a jejímu předání 
RUK, dojde tak ke snížení plochy pronajímaných prostor a úspoře financí za pronájem RTL. 
V souvislosti s tím je nutné realizovat digitalizaci archivních nahrávek a zajistit jejich 
uskladnění. Tomáš Trampota kontaktuje vedoucí SVI Irenu Prázovou  

 
Úkol: Vít Novotný pošle Tomáši Trampotovi naměřené prostory, za které platíme v RTL 
Splní: Tomáš Trampota, Vít Novotný 
Termín: 14. 2. 2012 

 
Úkol: Vít Novotný předá Barboře Osvaldové odhad finanční nákladnosti materiálu pro 
digitalizace a Barbora Osvaldová na základě těchto informací zjistí, zda by se dalo jednat o 
finanční účasti ze strany Syndikátu novinářů. 
Splní: Vít Novotný 
Termín: 20. 2. 2012 

 
Úkol: Diskutovat prostory v Hollaru s Irenou Prázovou 
Splní: Tomáš Trampota 
Termín: 14. 2. 2012 
 
 

7. Různé 
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Technická podpora CIVT – Tomáš Trampota informoval, že vedoucí CIVT Ladislav Ježek 
vypracuje řešení na základě informaci od jednotlivých vedoucích kateder, kteří pedagogové 
potřebují technickou podporu CIVT během své výuky. Seznam vyučujících vedoucí zašlou 
Ladislavu Ježkovi.  
 
Dne 25. Ledna se konala v prostorách Hollaru první Rozprava o českých médiích ve 
spolupráci s Českým rozhlasem a portálem Česká média. Událost proběhla úspěšně, místnost 
215 se podařilo zcela zaplnit, z události byl pořízen videozáznam. 
 
Barbora Osvaldová vznesla požadavek na komisionální zkoušku studenta Pavola Lukáče. 
Vedle V. Beneše jako vyučujícího předmětu by členy měli být i P. Soukup a M. Lokšík.  
 
Úkol: Zaslat jména pedagogů, kteří potřebují podporu CIVT za jednotlivé katedry  
Splní: Vedoucí kateder 
Termín: 24. 2. 2012 

 
Úkol: Stanovit komisi a termín pro zkoušku Pavola Lukáče 
Splní: Barbora Osvaldová, Tomáš Trampota 
Termín: 17. 2. 2012 

 
 
  

Další schůze vedení IKSŽ se budou konat ve dnech: 5.3., 2.4., 7.5. vždy ve 14.00 hod 
v místnosti 101.   
 
Zpracoval/a: Jiřina Mázlová 

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