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Zápis 

z porady vedení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky 

konané dne 2.6. 2014 

 

Přítomni:  
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 
PhDr. Irena Carpentier Reifová, Ph.D. 
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 
Mgr. Jitka Kryšpínová 
Doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. 
Doc. PhDr. Barbora Osvaldová 
PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D. 
 
Pavla Koterová 
 
Omluveni: 
 
PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, Ph.D.  
 
 
Program: 
 
1. Studijní agenda 
2. Informace z kateder 
3. Různé 

 
Na úvod schůze uvítal ředitel institutu Dr.Trampota všechny přítomné.  
 

 
 
 

1) Studijní agenda – Dr.Bednařík 
 

- Dr.Bednařík informoval členy vedení o tom, že vrcholí přípravy na přijímací zkoušky. 
Tisknou se testy pro jednotlivé obory. Dále hovořil o tom, že firma SCIO se snaží 
studentům zajistit perfektní servis a informace ohledně toho, na co mají právo se 
případně odvolávat. Testy SCIO jsou podle Dr. Bednaříka diskutabilní a bylo by lepší 
se i do budoucna této variantě vyhnout. Naopak Dr. Končelík zastává názor, že by se 

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=237
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přijímací zkoušky měly řešit přes SCIO. Dr. Trampota k tomu dodává, že model, který 
používá IKSŽ,  je již zaběhlý, ale že do příštích přijímacích zkoušek zvážíme jiné 
možnosti, které by zaměstnance IKSŽ tolik nezatěžovaly. 

- IKSŽ má v tomto roce celkem 2819 uchazečů za všechny obory. Někteří z těchto 
uchazečů se ale hlásí na 2-3 obory zároveň. Neúspěšní uchazeči budou obesláni 
s nabídkou placených studijních pobytů. 

- IMS vzneslo písemnou stížnost ohledně brzkého zahájení přijímacích zkoušek – 
v 8:00 hodin, protože je to dlouhodobě diskutovaná a diskriminující záležitost. Dr. 
Bednařík to již řešil s vedoucí studijního oddělení, ale zatím neúspěšně. 

- Doc. Osvaldová otevřela otázku počtů studentů u nově akreditované podoby 
magisterské žurnalistiky. Dr. Trampota navrhuje, aby v každém denním magisterském 
oboru na IKSŽ byl obdobný počet studentů. Obor magisterská žurnalistika přijme 
přibližně 70 uchazečů. Dr. Bednařík poukázal, že výsledky studentů mají klesající 
tendenci. Dle Dr. Končelíka nás v tomto ohledu čekají obtížné časy a v budoucnu 
nastane pokles počtu maturantů až o jednu třetinu. Dostaneme se tak do ostrého 
konkurenčního boje a bude to mimo jiné znamenat i to, že budeme brát uchazeče i 
s horšími výsledky než to bylo doposud. Dr. Bednařík říká, že u kombinovaného 
studia dochází k propadu už nyní, protože každý maturant má šanci dostat se na řádné 
prezenční studium. 

- Mgr. Kryšpínová rozeslala nyní čtvrtletní hodnocení, ze kterého se bude dát již 
odhadnout, jaká je situace v plánovaných aktivitách. 

- Dr. Trampota na příští schůzi vedení navrhne nový systém hodnocení vedoucích 
kateder. Vedoucí kateder zodpovídají za výkon své katedry a měli by kolegy 
motivovat k odpovídající činnosti.   
 

 
 

2) Informace z kateder  
 

- Doc. Osvaldová informuje o tom, že je velký problém zvládat přijímání nových tezí ve 
stejném termínu jako jsou státnice a přijímací zkoušky. Zástupci IKSŽ v akademickém 
senátu by mohli projednat změnu termínu v harmonogramu akademického roku.  

- Dále Doc. Osvaldová informovala o tom, že měla problém získat do komisí u státnic a 
přijímacích zkoušek doktorandy. Většinou se setkala s odmítavým postojem. 
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3) Různé: 
 

- Mgr. Kryšpínová se ptá členů vedení, zda máme honorovat doktorandy za posudky BC 
prací. Doc. Láb říká, že se to bude řešit až na konci roku formou odměny za celkovou 
aktivitu doktorandů v rámci CDS.  

- Doc. Osvaldová navrhuje při odměňování zohlednit práci doc. Halady na přijímacích 
zkouškách. 

- Dr. Reifová informovala o tom že, paní docentka Köpplová byla nominována na 
„Hlávkovu medaili“ , ale bohužel uspěl jiný kandidát. 

- Dr. Trampota stanovuje příští poradu vedení IKSŽ na 30. června. Doc. Láb se připojil 
se žádostí, aby v tomtéž termínu byly uspořádány i náhradní přijímací zkoušky do 
doktorského studia. Porada vedení se tedy uskuteční od 13:00 a doktorské přijímací 
zkoušky od 14:30 hod.   

- Dr. Trampota navrhnul stimulovat vznik studentské samosprávy. Většina studentů, 
kteří se angažovali v uskupení „Oživme Hollar“, již bohužel ze školy odešla. Doc.Láb 
navrhuje, že by bylo dobré nějak propojit studenty všech tří oborů. 

- Mgr. Kryšpínová upozornila na to, že IKSŽ má nově k dispozici moderní mobilní 
klimatizační systém, který využije jak při přijímacím řízení, tak při státních 
zkouškách. Dr. Končelík k tomu dodává, že je to pilotní projekt a tyto klimatizační 
jednotky jsou k dispozici zatím pouze u nás na IKSŽ. 

- Mgr. Kryšpínová také informovala členy vedení o tom, že vedoucí studijního oddělení 
paní Jirsová je dlouhodobě nemocná a zastupuje ji proděkan Soukup. 

 
 

 
 
 

 
 

Příští  porada vedení IKSŽ se uskuteční: 30. 6. 2014 
 

Datum: 3. 6. 2014 

Zapsala: Pavla Koterová 

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