
 

 

 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 
UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd   kryspino@fsv.cuni.cz 

Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1    tel.: 222 112 206 

 

 

Zápis 

z porady vedení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky 

konané dne 2. 4. 2012 

 

Přítomni:  
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 

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. 

Omluveni: Ing. Vít Novotný, PhDr. Irena Carpentier Reifová, Ph.D. 

 
Program: 

1. Kvartální odměny 

Tomáš Trampota informoval o rozdělení kvartálních odměn na jednotlivých katedrách.  

2. Rozpočet 

Tomáš Trampota shrnul, že na konečném fakultním rozpočtu se stále pracuje. IKSŽ nemusí  

krátit náklady, protože mohl převést na letošek cca 2 miliony korun z rozpočtu roku 2011. 

Během prvního dubnového týdne budou v rozpočtu stanoveny částky pro jednotlivá střediska. 

3. Schůzky s garanty a vedoucími kateder– výhled vývoje do budoucnosti 

Reakreditaci za KMS magisterského oboru Mediální studia v kombinované formě odevzdali 

P. Bednařík a B. Köpplová v březnu na Akreditační komisi MŠMT. Garanti studijních oborů a 

vedoucí kateder budou Tomášem Trampotou osloveni k osobní schůzce k akreditovaným 

oborům na IKSŽ. Je nutné zabývat se přípravou akreditací, jejichž platnost končí v letech 

2014 a 2015.  

4. Studijní agenda  

Petr Bednařík shrnul informace ze studijní agendy. Studijní oddělení zpracovalo počty 

odevzdaných přihlášek. IKSŽ má celkem 3494 přihlášených, což představuje 45,9 %  

z celkového počtu uchazečů FSV. Orientačním výpočtem vybrala fakulta cca 1.500.000,- 

korun za přihlášky podané na IKSŽ. Došlo ke zvýšení počtu uchazečů na všech magisterských 

oborech, bakalářská žurnalistika je stabilní, bakalářský marketing jde po poklesu v roce 2011 

opět v počtu uchazečů nahoru. Pokles nastal pouze u bakalářského oboru Mediální studia 

v kombinované formě. Při spouštění nového webu IKSŽ bude vytvořena sekce UCHAZEČ, 

v níž zájemci o studium na IKSŽ naleznou všechny potřebné informace (návrh podoby sekce 

připraví Radim Wolák + Petr Bednařík). 

Tomáš Trampota podal návrh na vypracování manuálu pro jednotlivé obory studia na FSV. 

Inspirací může být manuál pro doktorandy IES a webové stránky ISS.   

Barbora Osvaldová informovala o termínech písemné části přijímacích zkoušek (informace ze 

studijního oddělení – paní Stará) – KMKPR – 6. 6. 2012, KŽ 7. 6. 2012. Začátek písemných 

přijímacích testů bude v 9:00 hodin.   

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
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Petr Bednařík řešil některé studijní záležitosti s proděkanem Petrem Soukupem. Nelze dávat 

do formuláře tezí větu, která by studenta zavazovala k používání pouze veřejně přístupných 

zdrojů. Dle norem UK i FSV má student možnost používat i neveřejné zdroje a může po 

obhajobě požádat, aby některé části jeho diplomové práce nebyly veřejně přístupné.  

Petr Bednařík dále informoval o prerekvizitách v SIS. V době zápisového období se může 

zapsat do předmětu každý student. Prerekvizita funguje tak, že student zůstane „podmínečně“ 

zapsaný a nepřeklopí se po skončení zápisového období do kategorie „zapsaný“ s možností 

absolvovat zkoušku/získat zápočet. Podle doc. Osvaldové některé prerekvizity v SIS 

nefungují. Jakub Končelík ji vyzval, ať sepíše konkrétně předměty, u nichž tento problém 

existuje. Pak je možné situaci řešit s proděkanem Soukupem a paní Jirsovou.  

Náhradní termíny výuky od 21. 5. 2012. Vedení fakulty doporučilo pedagogům, aby v týdnu 

od 21. května nahradili výuku, kterou není možné v letním semestru uskutečnit z důvodu 

rektorského volna (29. 2. a 16. 5.) a státního svátku (1. 5. a 8. 5.) Jde o doporučení, nikoliv 

nařízení. Petr Bednařík doporučil informovat externí vyučující o možnostech náhrady výuky. 

Pedagogové by měli nejdéle do 27. 4. 2012 poslat prostřednictvím SIS informaci všem 

studentům, pokud náhradní výuku uskuteční. Od ak. roku 2012/13 bude Harmonogram  

akademického roku přesně stanovovat, které dny výuky mají být kdy nahrazeny. 

GA UK v březnu rozhodla o přidělení grantů žadatelům, za IKSŽ byly úspěšné 4 doktorandské 

projekty.   

5. Informace z kateder 

 Barbora Osvaldová informovala o dění na KŽ. Podrobnější informace viz zápis z porady KŽ 

ze dne 22. 3. 2012. Studenti 1. ročníku žurnalistiky projevili zájem o vydávání dalšího 

školního časopisu a budou žádat o dotaci na studentský projekt z FRVŠ. Denisa Kasl 

Kollmannová informovala o nové kolegyni na plný úvazek na KMKPR Tereze Rábové, která 

vyhrála výběrové řízení na odborného asistenta KMKPR.   

6. Zahraniční agenda-ERASMUS – výběr 22 studentů + 9 náhradníků 

Tomáš Trampota informoval o celkových počtech studentů, kteří byli za IKSŽ nominováni 

jako vyjíždějící a náhradníci. Momentálně další informace zpracovává OZS a studenti jsou 

informování o výsledcích a průběhu v SISu.   

7. GA ČR – rozdělování grantových prostředků 

Jakub Končelík informoval o způsobu rozdělování finančních prostředků, které bude UK  

poskytovat řešitelům grantových projektů, pokud je roční rozpočet minimálně 750 000 korun. 

 

Datum: 2. 4. 2012 

Zapsala: Jiřina Mázlová 

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

 

  

Další schůze vedení IKSŽ se bude konat 7. 5. 2012 ve 14.00 hod v místnosti 101.   
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http://email.seznam.cz/redir?hashId=1890335301&to=http%3a%2f%2ffsv%2ecuni%2ecz%2fFSVTEMP%2d521%2ehtml%3findex%3d308

