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Zápis 

z porady vedení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky 

konané dne 11. 2. 2013 

  

Přítomni:  

PhDr. Petr Bednařík Ph.D. 

PhDr. Irena Carpentier Reifová, Ph.D., 

Mgr. Jitka Kryšpínová 

doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. 

Jiřina Mázlová 

Ing. Vít Novotný 

PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D. 

  

Omluveni: PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, Ph.D. Doc. PhDr. Barbora Osvaldová, 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 

  

  

Program: 

   

1. Studentská agenda -  rozvrh 

 

Rozvrh letního semestru je připravený. Od ZS 2013/2014 bude místo Jana Cebeho rozvrh připravovat 

v SISu tajemnice IKSŽ Jitka Kryšpínová. Za každou katedru bude vždy jedna osoba, která bude při 

sestavování rozvrhu v kontaktu s J. Kryšpínovou. Tato osoba bude také komunikovat s interními i 

externími pedagogy katedry o termínech jejich výuky. Při velkém počtu vyučovaných předmětů na 

IKSŽ (nyní v LS 150 předmětů) nemůže být systém, že rozvrhář komunikuje zvlášť s každým 

pedagogem. Rozvrh bude sestavovat na základě informací od zástupců tří kateder institutu. Od pondělí 

11. února se studenti v SISu zapisují k předmětům. Výuka začne 18. února. Petr Bednařík informoval, 

že všichni externisté již dostali informace k výuce, dohody o provedení práce jsou pro externisty 

připravené.  

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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Dny otevřených dveří proběhly na IKSŽ zdárně a do konce února nyní uchazeči budou podávat 

přihlášky ke studiu..  

Tomáš Trampota informoval, že termín schůzky pracovních skupin k akreditacím je stanoven na 26. 2. 

od 14:00.  

Na katedru mediálních studií nastoupí od poloviny února jako nová pracovnice Dr. Iva Baslarová. 

Radan Martinec se rozhodl, že nebude na FSV UK působit.    

  

2. Irena Carpentier Reifová – informace z Vědy a výzkumu  

Jsou známé výsledky hodnocení publikací za rok 2011 (RIV body). Irena Carpentier Reifová uvedla, že je 

nutné zvýšit publikační výkon pracovníků IKSŽ. Doktorandi měli více publikací než zaměstnanci IKSŽ a 

tento trend se dá bohužel očekávat i v roce 2012. Irena Carpentier Reifová poskytne přehled publikací za rok 

2011 s bodovými zisky jako přílohu k zápisu z porady vedení. Navrhla připomenout zaměstnancům IKSŽ 

informace týkající se odměn za publikované texty. Je nutné zdůrazňovat, že publikační činnost patří mezi 

pracovní povinnosti akademických pracovníků. Vedení IKSŽ si pozve k jednání pracovníky, kteří nemají 

dostatečnou publikační činnost. Publikační činnost je důležitou součástí podkladů pro akreditace a 

rekreditace, bez publikační činnosti k předmětu výuky nelze tento předmět vyučovat.  

Granty – grantová činnost – za IKSŽ neuspěl v GAČR ani jeden ze čtyř podaných projektů. Všichni 

pracovníci, kteří neuspěli, budou vyzvání, aby své projekty po úpravě přihlásili do soutěže GAČR i v roce 

2013. Je ale nutné, aby projekty připravili i další pracovníci IKSŽ a počet odevzdaných projektů se zvýšil.    

  

3. Tomáš Trampota doplnil, že minulé pondělí se sešla ediční komise Na setkání ediční komise se jednalo 

o podpoře vydávání časopisů. Tuto podporu tentokrát časopis Mediální studia  nedostane, což souvisí 

s mimořádným pochybením šéfredaktorky při sestavování obsahu čísla 2/2012, o němž byl již proděkan 

Kubát informován s ujištěním, že pro další vydání bude zajištěno vše tak, aby se podobná situaci 

neopakovala. Dále se konala porada v rámci programu ERASMUS – výběrové řízení bude probíhat 

stejně jako před rokem a budou drobné úpravy dle aktuální situace. ERASMUS končí 2014, a proto 

letos nebudou uzavírány nové smlouvy o spolupráci v rámci programu ERASMUS. Projekt ERASMUS 

bude pravděpodobně nahrazen jiným projektem podporujícím mobilitu mezi univerzitami.   

 

4. Filip Láb poděkoval za spolupráci Ireně Carpentier Reifové v rámci činnosti Centra doktorských studií a  

informoval, že CDS všechny dosavadní úkoly plní v zadaných termínech. Irena Carpentier Reifová doplnila, 

že vytvořila profil inovovaného doktorského semináře. 

  

5. Vít Novotný se rozloučil se členy vedení IKSŽ, protože odchází na jiné pracoviště. Vyjádřil přání setkat 

se s nastupujícím novým vedoucím RTL, aby mu předal informace a zkušenosti s provozem RTL. Nabídl 

pomoc s výběrovým řízením, které se nyní uskuteční. Tomáš Trampota poděkoval Vítu Novotnému za 

spolupráci a pomoc při restrukturalizaci RTL a popřál mu  řadu úspěchů na novém pracovišti.  
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Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční: 4. 3. 2013 ve 14.00 hod v místnosti 101   

Datum: 11. 2. 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

