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Zápis 

z porady vedení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky 

konané dne 3. 6. 2013 

  

Přítomni:  

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 

PhDr. Irena Carpentier Reifová, Ph.D.  

PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, Ph.D. 

Mgr. Jitka Kryšpínová 

doc. PhDr. Barbora Osvaldová    

PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D. 

Omluveni: PhDr. Jakub Končelík, Ph.D., doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. 

  

 Program: 

1. Provozně organizační agenda – 
Přijímací řízení – navzdory situaci s povodněmi se písemné přijímací řízení uskuteční podle plánů. FSV 
bude vstřícná vůči studentům postiženým povodněmi při umožnění náhradních termínů přijímacího řízení.    

       Z diskuze členů vedení IKSŽ týkající se počtu přijímaných studentů vzešly tyto závěry:  
Bakalářské studium – ustálit počet přijatých studentů na 80 pro každý obor. Cílem je snížit počet přijímaných 
bc kombinovaného studia, kterých se v uplynulých letech vždy téměř třetina z přijatých nakonec na studium 
nezapsala. 
Požádat studijní oddělení o dodání seznamu bakalářských studentů, kteří splňují podmínky pro přijetí do 
magisterského studia bez přijímacího řízení, s obory, na které se hlásí.  
Studijní pobyty – přijmout opět max. 15 studentů na obor. Garanty studijních pobytů jsou: Ž – dr. Čeňková, 
MKPR – dr. Kasl Kollmannová, MS – doc. Köpplová.    
  
2. Informace o vědecké práci 

2a I. Carpentier Reifová informovala o hodnocení IKSŽ v rektorátní soutěži monografií za rok 2011. 
Hodnoceny byly tyto monografie: 

Čeňková J. Česká čítanka pro starší školní věk v letech 1870 - 1970 a její kanonické texty 
Jirák, Bednařík, Köpplová - Dějiny českých médií: od počátků do současnosti  

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%3d308
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-521.html?index=440
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Carpentier N. - Media and participation: a site of ideological-democratic struggle  
Kraus J. - Rétorika v evropské kultuře i ve světě  

Wolák R. - Za školu  
Osvaldová, Čermák, Lábová, Lokšík, Maršík, Trunečková - Zpravodajství v médiích 

Autoři monografií obdrží finanční odměnu. 
 

2b V červnu vyjde časopis Mediální studia č. 1/2013, bude obsahovat také texty studentů IKSŽ. V časopise 
Convergence (zařazeném do databáze Scopus) byly uveřejněny texty J. Švelcha, I. Carpentier Reifové a N. 
Carpentiera.  
 2c Do začátku zimního semestru připraví Irena Reifová formulář, v němž každý akademický a vědecký 
pracovník IKSŽ vždy na začátku kalendářního roku uvede své plánované vědecké aktivity pro nadcházející 
rok: účast na konferencích, připravované odborné texty, plán výzkumné činnosti. Vyplněný formulář 
odevzdá vedení IKSŽ, které pak v závěru kalendářního roku bude posuzovat, zda pracovník plánované 
vědecké aktivity splnil.   
2d Novým vedoucím skupiny filologie a mediální studia v rámci sekce společenské vědy GAUK se na 
zasedání 29. května stal PhDr. Jan Křeček, Ph.D..  
 
3. Různé 

Studenti MKPR získají v soutěži PR zvláštní ocenění v kategorii neziskových projektů za projekt Změna 
paradigmatu: Kouření v restauracích lidem vadí. 
V srpnu proběhne malování zbylých kanceláří IKSŽ – rozpisy termínů všem zašle J. Kryšpínová. 
Vedení IKSŽ děkuje studentům současného 1. ročníku Žurnalistiky, kteří prostřednictvím sociálních 
sítí velmi pomohli v současné složité situaci studentům přijíždějícím na přijímací zkoušky na FSV.   
  

Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční: 2. 9. 2013 ve 14.00 hod v místnosti č. 101   

 
 
Datum: 3. 6. 2013 
Zapsala: Jitka Kryšpínová 
Za správnost: PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D. 
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