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Zápis 

z porady vedení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky 

konané dne 4. dubna 2011 

 

 

Přítomni: Bednařík, Kasl Kollmannová, Kryšpínová, Láb, Novotný, Osvaldová, Trampota.  

 

Program:  

 

Sdělení ředitele institutu 

1. Organizační a provozní agenda 

1.1 Organizační řád IKSŽ – po zapracování poznámek vedoucích kateder bude do 

konce týdne zpracována finální verze a zaslána vedoucím kateder ke schválení per 

rolam.  

1.2 V březnu poprvé proběhlo hodnocení výkonu pracovníků IKSŽ, odměny budou 

zahrnuty do březnových mezd. Hodnocení výuky a množství vedení kvalifikačních 

prací bylo odloženo na konec semestru. Vedoucí kateder by se měli snažit o proporční 

rozdělení kvalifikačních prací mezi všechny pedagogy.  

1.3 Dne 11. dubna proběhne zasedání rozšířeného kolegia děkana, na kterém se bude 

řešit rozpočet FSV na rok 2011. Ředitel IKSŽ a tajemnice institutu připraví přibližné 

vyčíslení, kolik každá katedra na IKSŽ generuje a kolik spotřebovává finančních 

prostředků.  

1.4 Na webových stránkách IKSŽ byl uveřejněn Průvodce zpracováním závěrečných 

prací, jehož autorem je proděkan pro studijní záležitosti P. Soukup a který opatřil 

poznámkami P. Bednařík.  

1.5 Každý studijní program nyní musí být podle § 70 odst. 5 zákona o vysokých školách 

garantován docentem nebo profesorem. IKSŽ žádá o umožnění výjimky v případě katedry 
MKPR. Pokud nebude povolena, bude muset být jmenován nový garant oboru MKPR.  

   

2. Studijní agenda 

2.1 K 30. 4. je uzávěrka přihlášek k doktorskému studiu.  

2.2 Termíny přijímacích řízení a státních závěrečných zkoušek 

 

Katedra      SZZ Přijímací zk. 

(písemné) 

Přijímací zk. 

(ústní) 

místnosti 

KŽ 16.-17. 6. 

(bc, prez.) 

9. 6. (prez.) 14.-15. 6.  108,110,101,11 

KMS 13. -15. 6. 

(bc komb.) 

20.-22. 6.  

(mgr. prez. i 

komb. 

2. 6. MS, Ž, 

prez.) 

3. 6. (MS, 

komb.) 
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KMKPR 20.-21. 6. 

(bc 

8. 6. (prez.) 13. 14. 6. 107,12,13 

 

 

 

2.3 Letní školy 

Katedra žurnalistiky připravuje projekty tří letních škol/ workshopů: týdenní kurzy 

audiovizuální (v RTL), fotografické a psané včetně on-line žurnalistické tvorby. 

Budou zorganizovány paralelně či návazně. Předpokládaná kapacita jednoho zaměření 

je 15-20 účastníků, lektoři budou honorováni. Cílovou skupinou by měli být zájemci 

např. z řad středoškolských studentů; je potřeba připravit termíny a kalkulaci pro 

jednotlivé běhy škol.  

Katedra žurnalistiky připravuje workshop na téma Novinář a menšinová témata (2.-5. 

5. 2011).  

Katedra MKPR plánuje uspořádat letní školu na téma interní komunikace.  

V přípravách je školení pro střihače, které by mělo proběhnout v letních měsících 

v RTL.  

2.4 F. Láb: Na FSV dojde k testování softwaru proti plagiátorství. FSV dostala cenově 

výhodnou nabídku od něm. firmy na software, který bude mít půl roku k dispozici na 

zkoušku. Pokud se software osvědčí, bude dál používán.   

2.5 Vedoucí kateder zajistí, aby sekretářky kateder pokračovaly ve vkládání starších 

posudků kvalifikačních prací do SISu. Nutná je přitom součinnost všech kateder.  

 

3. Věda a výzkum 

3.1 Dne 20. dubna od 9 hodin v místnosti č. 105 proběhne za účasti E. Horníčkové 

z oddělení vědy a J. Štruncové z knihovny seminář k publikační činnosti pro 

pracovníky kateder MS a MKPR.   

3.2 P. Bednařík informoval o poradě k výzkumnému záměru. Rozpočet VZ IKSŽ  

bude tvořen z cca 50 % z instit. podpory a z cca 50 % spoluúčasti institutu. Jde o 

poslední rok VZ, 80 % přidělených finančních prostředků by mělo být spotřebováno 

do konce října.  

3.3 Plánovaný časopis Studia Nuntios Communicandi/ Komunikace, média, 

společnost (recenzovaný časopis registrovaný IKSŽ UK FSV, vydávaný FSV) bude 

v letošním roce financovaný ze SVV a měl by být publikační možností především pro 

studenty doktorského studia.   

3.4 Termín odevzdávání projektů GAČR je 7. duben, projektů FRVŠ  18. duben.  

 

4. Zahraniční agenda 

4.1 Na IKSŽ proběhlo minulý týden 1. kolo výběrových řízení programu ERASMUS. 

Přihlásilo se do něj 42 bakalářských a magisterských studentů, kteří si mohli vybrat 

z 8 zemí. V 1. kole bylo vybráno 28 studentů. V druhé polovině dubna bude 
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následovat jednání centrální fakultní komise. IKSŽ  uvažuje o rozšíření počtu smluv 

z některých oblastí. 

Do Mezinárodní letní školy The European Journalism Institute  se přihlásili dva 

účastníci. 

Pro nabídku semestrálního pobytu na Hong Kong Baptist University je uzávěrka 7. 

dubna, 12.00 hod.. 

 

5. RTL  

V. Novotný podal informaci o zatím neúspěšném jednání s ČTK, zda by byla možná 

změna 16 připojení na připojení a distribuci zpravodajství ftp. IKSŽ zvažuje nabídku 

Mediafaxu připojení zdarma, která by však musela být podložena písemnou smlouvou. 

K řešení problému se sejde poradní skupina: Lokšík, Maršík, Novotný, Trampota, 

Trunečková.  

V RTL je třeba také řešit konec servisní smlouvy, v případě nutné opravy hrozí vysoké 

částky za servis.   

 

6. Různé  

6.1 Katedry mohou navrhnout kandidáta na Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty 

(termín do 31. 5., dotace 25 tisíc Kč).   

6.2 Studenti doktorského studia, kteří mají vynikající studijní nebo pracovní výsledky 

a vyhovují podmínkám Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových, si mohou podat 

na rektorát UK žádost o ubytování na Hlávkově koleji (termín do konce dubna 2011). 

6.3 T. Trampota navrhl organizování Mediálních večerů (k aktuálním otázkám všech  

oborů na IKSŽ) s frekvencí 1x za 1-2 měsíce. Na organizaci by se mohli podílet 

studenti i pedagogové MKPR a rovněž RTL.   

6.4 Vedoucí pracovníci IKSŽ se mohou domluvit na přípravě vizitek se S. Fišerovou 

z oddělení pro vnější vztahy. F. Láb informoval o finalizaci manuálu corporate identity 

na RUK, který by měly případné vizitky reflektovat. 

 

Datum: 4. dubna 2011  

Zapsal/a:  Jitka Kryšpínová 

Za správnost: T. Trampota 

 

 

 

 

 

 

 


