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Zápis 

z porady vedení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky 

konané dne 7. 5. 2012 

 

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

2. Studijní agenda 

3. Letní školy 

4. Konference CEECOM Prague 2012 

5. Různé 

  

 
1. Rozpočet 
Tomáš Trampota zahájil poradu informací o finalizaci rozpočtu. Na vzdělávací činnost byla 
vyhrazena přibližně stejná suma jako v minulém roce. Podrobnější informace u Mgr. Jitky 
Kryšpínové. Tomáš Trampota vyjádřil záměr IKSŽ navýšit ohodnocení externistů IKSŽ. Současně 
ale bude nutné brát při přípravě příštího akademického roku v úvahu, které předměty externistů 
měly v letošním roce malý počet zapsaných studentů. Tyto předměty už by neměly být vypisovány. 
Tento záměr je stále ještě v úrovni diskuze. Tomáš Trampota a Jitka Kryšpínová budou v týdnu 

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


14. – 18. 5. 2012  přeposílat informace o částkách z rozpočtu na vzdělávací činnost. Jakub Končelík 
informoval, že při obnovování stávajících smluv dojde ke změně – smlouvy budou uzavírány na 
dobu neurčitou – důležitý zde bude konkrétní popis práce. Dále uvedl, že právě probíhá výběrové 
řízení na dodavatelskou firmu kancelářských potřeb. Výběrového řízení se účastní 3 firmy. Dle 
aktuálních informací bude finálně rozhodnuto 9. 5. 2012.  
Jakub Končelík dále upozornil na vysoký počet fakultních žádostí o akreditace, které vrací rektorát 
UK zpět k přepracování. Za poslední 4 měsíce se na fakultu vrátily 3 akreditace.  
 

2.  Studijní agenda  
 
A) Vypisování zkouškových termínů, zapisování výsledků do SIS  
Všichni pedagogové před zahájením zkouškového období vypíší v SIS minimálně tři zkouškové 
termíny. Pedagogové si pro zkouškové termíny musí zarezervovat místnosti v SIS. V první polovině 
června budou v Hollaru přednáškové místnosti využity pro přijímací řízení. Výsledky zkoušek musí 
pedagog zapsat do SIS do 7 pracovních dní od termínu konání zkoušky. Student nemá právo žádat, 
aby vyučující nezapisoval výsledek zkoušky do SIS, protože neuspěl, případně by si chtěl vylepšit 
hodnocení. Zlepšování známek studijní předpisy nepřipouštějí. Pokud se student ke zkoušce 
neomluveně nedostaví, vyučující mu zapíše výsledek jako propadlý termín.  
 
B) Státní závěrečné zkoušky  
Termín odevzdání bakalářských a magisterských prací je 18. května 2012. Práce musí být 
nejpozději v tento den odevzdány v tištěné verzi i nahrány do SIS. Všechny pokyny k odevzdání 
prací naleznou studenti na fakultních webových stránkách. Proděkan pro studijní záležitosti Petr 
Soukup vypracoval doplňující instrukce k odevzdávání závěrečných prací, které jsou na webu 
IKSŽ. Petr Bednařík znovu upozornil na vyžadování jazykové správnosti v pracích. Pokud je práce 
s gramatickými chybami, konzultant a oponent by ji neměli doporučit k obhajobě. Státní závěrečné 
zkoušky budou probíhat v červnu: bakalářské státnice v týdnu od 18. června a magisterské státnice 
v týdnu od 25. června. 
Termín odevzdání tezí závěrečných prací bude 8. června, nejpozději 1 měsíc před tímto termínem se 
student musí obrátit na pedagoga, pokud chce, aby byl konzultantem jeho závěrečné práce.  
 
C) Přijímací řízení   
Tajemnice IKSŽ Jitka Kryšpínová připravuje rozpis přijímacího řízení.      
Termíny: 1. června v 8.30 hod. (Žurnalistika mgr.), 4. června ve 12 hod. (Mediální studia mgr. 
kombi), 5. června v 8.30 hod. (Mediální studia mgr. prezenční), 6. června v 9 hod. (Marketingová 
komunikace a PR), 7. června v 9 hod. (Žurnalistika bc. prezenční).   
Barbora Osvaldová požádala, aby proděkan Soukup vydal stanovisko vedení fakulty k záležitosti, 
kdy uchazeči žádají o náhradní termín, protože se jim termínově kryjí přijímací zkoušky na FSV se 
zkouškami na jiné fakultě UK. Proděkan Soukup se k tomuto problému na základě žádosti doc. 
Osvaldové vyjádří mailem. Dále je třeba, aby bylo kde kopírovat přijímací testy. Jitka Kryšpínová 
proto zjistí, zda již kopírka v místnosti č. 6 kopíruje a sešívá.  
 
D) Příprava příštího akad. roku   
Studijní plány příštího akademického roku 2012/2013 musí být hotové 8. června.  
 
E) Hodnocení výuky  
Dne 4. května 2012 skončilo studentské hodnocení předmětů letního semestru. Veškeré vyplněné 
formuláře byly odevzdány na studijní oddělení. 
 
 



3. Letní školy 2012 
V tomto týdnu je dokončována kalkulace. Tomáš Trampota oznámil, že je již vše připraveno, 
poděkoval kolegům z katedry žurnalistiky za spolupráci. Denisa Kasl Kollmannová vyjádřila 
přesvědčení, že KMKPR bude schopna reálně provést školu marketingu nejdříve v podzimních 
termínech.  
 
4. Konference  
Tomáš Trampota vyjádřil velký dík Ireně Carpentier Reifové a Markétě Štechové za výbornou 
organizaci konference CEECOM Prague 2012. Konference byla ekonomicky soběstačná a jsou na 
ni samé pozitivní reakce. 
 
5. Různé 
Barbora Osvaldová informovala, že 10. 5. 2012 proběhne konference pod záštitou Ministerstva 
zahraničních věcí ČR a Syndikátu novinářů. Účastnit se bude v jednom z panelů za KŽ Barbora 
Osvaldová.  
Na katedře žurnalistiky již byl vyzkoušen komisionálně student Pavol Lukáč. V komisi byli Martin 
Lokšík, Pavel Beneš a Barbora Osvaldová.  
Barbora Osvaldová zařídila prolink na stránky Syndikátu novinářů pro časopis nově vydávaný 
studenty KŽ.   
 
 
Příští porada IKSŽ se uskuteční: 4. 6. 2012 

 

Datum: 7. 5. 2012 

Zapsal/a: Jiřina Mázlová 

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

 


