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Zápis 

z porady vedení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky 

konané dne 6. 5. 2013 

 

Přítomni:  
PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, Ph.D.  
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 
Mgr. Jitka Kryšpínová 
Doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. 
Jiřina Mázlová 
Doc. PhDr. Barbora Osvaldová 
PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D. 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 
PhDr. Irena Carpentier Reifová, Ph.D. 
 
 
 
Program: 
 
1. Tomáš Trampota přivítal všechny členy vedení IKSŽ a poděkoval vedení FSV za rychlé 
jednání při odstraňování škod v budově Hollaru po výbuchu plynu, vyslovil poděkování paní 
Koterové, kolegům Čeňkové, Lokšíkovi, Nečasovi, Lábovi a Hájkovi za jejich pomoc při 
úklidových pracích o víkendu. Toto poděkování ještě obdrží jmenovaní písemně. 
 
2. Jitka Kryšpínová a Petr Bednařík informovali o přemístění výuky do jiných prostor, viz 
tabulka na webu IKSŽ a FSV. V Hollaru probíhá výuka v učebnách č. 11, 12, 13, 108 a 110. 
Výuka z učeben č. 14, 112, 115 a 215 byla přemístěna do budov 1. lékařské fakulty UK a 
New York University. Petr Bednařík dále uvedl, že v týdnu od 20. května proběhne výuka na 
IKSŽ pravděpodobně v plném rozsahu. Původně měly být nahrazovány jen svátky 1. a 8. 
května, ale vzhledem k výpadku výuky v týdnu od 29. dubna se bude učit v týdnu od 20. 
května od pondělí do pátku dle rozvrhu. Bude nutné upozornit také externí vyučující na výuku 
v týdnu od 20. května. Vedoucí kateder informují pedagogy na svých katedrách. Termín 
odevzdání bak. a mag. prací byl posunut o jeden týden na 24. května 2013. Všechny červnové 
termíny (splnění studijních povinností k SZZK, odevzdání tezí, bak. a mag. státnice) zůstávají 
v platnosti dle Harmonogramu akad. roku 2012/2013. Fakultní knihovna v budově Hollaru, 
která byla poškozena výbuchem, již ve své spodní části funguje. Hodnocení výuky bude 
obnoveno opět v týdnu od 6. května. Proděkanu Petru Soukupovi bude tato informace předána 

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
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paní Kryšpínovou. Většina předmětů prezenčního studia ale již byla zhodnocena v prvních 
dvou týdnech hodnocení výuky.  

3. Informace tajemnice IKSŽ Jitky Kryšpínové. V květnu je několik termínů uzávěrek 
přihlášek pro výběrová řízení na pracovní pozice na IKSŽ. Jitka Kryšpínová připravuje rozpis 
účasti pedagogů při červnových přijímacích zkouškách. CIVT zkontrolovalo techniku ve 
všech učebnách a veškerá zařízení fungují bez problémů. Znovu upozornila, že všichni 
zaměstnanci IKSŽ musí do 20. května nahlásit sekretářkám kateder termíny své letní 
dovolené. Tento týden bude Jitka Kryšpínová odevzdávat rozpočet IKSŽ. Bude vytvořena 
analýza čerpání finančních prostředků, a tak bude možnost porovnat výdaje s čerpáním 
v minulém roce.  

4. Irena Carpentier Reifová se dotazovala na možnost zřízení Google disku, kde by bylo 
možné shromáždit všechny termíny událostí na IKSŽ na jednom místě. Odkaz by byl umístěn 
na webu IKSŽ.  Tato záležitost je otevřena k další diskuzi. Jakub Končelík připomenul, že 
tento systém již běží na ISS a je tedy dobré se případně domluvit s jejími zástupci a inspirovat 
se u ISS při případném zavedení systému.  

5. Centrum doktorských studií– Filip Láb informoval o výjezdu doktorandů na Patejdlovu 
chatu, který se uskuteční od pátku 10. do neděle 12. května. Účastnit se ho bude 6 pedagogů a 
10 doktorandů. Denisa Kasl Kollmanová požádala Filipa Lába o zajištění pomoci ze strany 
doktorandů při státních zkouškách a případně i přijímacích zkouškách. Všechny požadavky 
kateder ohledně účasti doktorandů při přijímacích zkouškách, státnicích a semestrálních 
zkouškách budou zaslány Filipu Lábovi do konce května. CDS poté zajistí účast doktorandů 
dle požadavků kateder.   

6. Věda a výzkum – PRVOUK – Irena Carpentier Reifová vyjádřila zklamání, že ze strany 
zaměstnanců IKSŽ zaznamenala malý ohlas na výzvu, aby uvedli své požadavky na 
poskytnutí prostředků na výzkumnou činnost. Výzva byla odeslána znovu. Tuto situaci 
ohledně vědecké činnosti zaměstnanců IKSŽ bude dále řešit společně s ředitelem Tomášem 
Trampotou včetně možných personálních kroků. Irena Carpentier Reifová dále uvedla, že se 
velmi dobře vyvíjí činnost výzkumné skupiny PRVOUKu, která zatím měla dvě setkání. 
Výzkumná skupina podala projekt do soutěže GA ČR. Dne 14. května 2013 bude další setkání 
výzkumné skupiny. Dále informovala, že na fakultní úrovni prošel PRVOUK oponentním 
řízením závěrečné zprávy za rok 2012. V jednání je možnost využít případné nevyčerpané 
prostředky z PRVOUKu v dalším roce – konzultováno v současné době dále s Jitkou 
Semerákovou z oddělení vědy. Do edičního plánu nakladatelství Karolinum je možné ještě 
přidat jednotlivé publikace - Radim Wolák a Iva Baslarová již zažádali o fakultní podporu. 
Zástupcem IKSŽ v ediční komisi FSV je nyní namísto Tomáše Trampoty Irena Carpentier 
Reifová.  
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7. Různé: Tomáš Trampota přítomné členy vedení IKSŽ informoval o schůzce k Rozpravám 
o médiích, která proběhla na základě stížnosti týkající se kvality posledních rozprav. Schůzky 
se zúčastnili vedle T. Trampoty dále Radko Kubičko, Jan Bohdal za Česká média a Lucie 
Šťastná. Zúčastnění se domluvili na krocích vedoucích ke zkvalitnění Rozprav, tyto kroky 
budou vyhodnoceny po následujícím dílu Rozprav.    

Jitka Kryšpínová poděkovala paní asistence Jiřině Mázlové, která z FSV UK na konci května 
odchází, za její práci. 

 

Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční:  3. 6. 2013 ve 14.00 hod v místnosti 101   
 

 

Datum: 6. 5. 2013 

Zapsala: Jiřina Mázlová 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=1890335301&to=http%3a%2f%2ffsv%2ecuni%2ecz%2fFSVTEMP%2d521%2ehtml%3findex%3d308
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