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Zápis 

z porady vedení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky 

konané dne 11. 3. 2013 

  

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: PhDr. Irena Carpentier Reifová, Ph.D. 

  

 Program: 

   

1. Tomáš Trampota uvítal přítomné a informoval o personální změně v RTL, kdy prozatímní zástup za  

ing. Novotného převzal ing. Pospíšil. Doposud se nepodařilo vybrat vhodného kandidáta na pozici 

vedoucího RTL, proto bude vypsáno nové výběrové řízení. Stejně tak bude vypsáno další výběrové 

řízení na KMKPR na pozici interního pedagoga na 0,5 úvazku, za KŽ bude vypsáno výběrové řízení na 

externího vyučujícího pro předmět Digitální žurnalistika a za KMS na pozici interního pedagoga se 

specializací na nová média. Přípravu inzerátů zajistí tajemnice IKSŽ J. Kryšpínová.   

2. Tomáš Trampota přítomné požádal o připomenutí kolegům na jednotlivých katedrách možnosti žádat o 

prostředky v rámci podpory pedagogů při výjezdech na zahraniční konference. Financovány budou 

ročně akademickému pracovníkovi 2 cesty.  

3. Jakub Končelík informoval o schůzce s prorektorem pro studijní záležitosti Prudkým. Vedení FSV UK 

navrhovalo, aby se garantkou oboru MKPR stala Denisa Kasl Kollmannová místo Pavla Dolanského. 

Rektorát tuto změnu garanta zamítl. K této záležitosti bude iniciována ještě schůzka Tomáše Trampoty 

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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s Jakubem Končelíkem a Denisou Kasl Kollmannovou ohledně budoucnosti oboru. Dále Jakub 

Končelík sdělil přítomným shrnující informace o hospodaření fakulty.  

4. Studijní agenda – Petr Bednařík konstatoval, že LS začal bez komplikací. Na webu bylo již zveřejněno 

hodnocení výuky v zimním semestru za celou FSV UK. Každý pedagog by se měl podívat na 

studentské hodnocení svých předmětů a porovnat je s hodnoceními v posledních letech. Dne 19. 3. 

budou probíhat rigorózní zkoušky na KMS – jsou 4 přihlášení uchazeči, rozpis zkoušek je sestaven a 

komise jmenována. Počet přihlášek ke studiu dle informací ze studijního oddělení na IKSŽ proti roku 

2012 neklesl, naopak počet uchazečů se zvýšil. Studijní oddělení zaslalo všem pedagogům dotaz, zda 

chtějí učit v příštím akademickém roce v rámci Univerzity třetího věku – do 20. 3. mohou své návrhy 

kurzů zasílat  studijnímu oddělení.   

5. KŽ – Barbora Osvaldová informovala členy katedry o vyhlášce ředitele IKSŽ o podpoře organizování 

odborných seminářů.  Jan Halada oslovil pedagogy ohledně otázek k přijímacímu řízení. David Jan 

Novotný požádal ze zdravotních důvodů o nepřidělování oponování bakalářských prací v červnu.  

6. KMKPR – Denisa Kasl Kollmannová upozornila na situaci ohledně přijímacích zkoušek – nesouhlasí 

s tím, aby doc. Halada nadále připravoval testy přijímacího řízení pro KŽ a požádala o řešení záležitosti 

– dle Barbory Osvaldové bude Jan Halada nahrazen jiným kolegou / kolegyní při přípravě přijímacích 

testů.  

7. KMS – Petr Bednařík uvedl, že GA ČR vypsala novou grantovou soutěž, termín uzávěrek je 18. 4. 

2013. Tomáš Trampota znovu připomenul informace, které již uvedl na poslední schůzy vedení IKSŽ, 

týkající se publikační činnosti pedagogů. Jakub Končelík dodal, že nově vyšlo opatření děkana na 

fakultní podporu pedagogů, kteří podají grantový projekt do některé z grantových soutěží. Finanční 

částku obdrží pedagog již za samotné odevzdání projektu do soutěže.   

8. Jitka Kryšpínová informovala o dohodě s tajemníkem Jindřichem Kolkem – budou v průběhu léta 

vyměněny koberce a vymalovány místnosti 101 a 102, dále je stále možno čerpat 50 % dotací na 

opencard, také je tu možnost financování vizitek – fakulta poskytuje 50 % pořizovací ceny, zbývajících 

50 % je možné uhradit z prostředků IKSŽ, detaily v opatřeních děkana.  

9. Promoce – 21. 3. probíhají magisterské promoce, 22. 3. bakalářské promoce. Na příští poradě tajemníků 

se bude Jitka Kryšpínová dotazovat na možnosti změn v plánování promocí. 

10.  Filip Láb uvedl,  že se v nejbližší době uskuteční následující malé obhajoby 

  Ludmila Trunečková – čtvrtek 14. 3. ve 13:30  

 Lenka Vochocová – pátek 15. 3. v 8:00 

Vlastimil Nečas – pátek 15. 3. v 9:00 

*  Bohumil Kartous – pátek 15. 3. v 10:00 

Obhajoby proběhnou v místnosti č. 105 v budově Hollar. 

        

 

 

Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční: 8. 4. 2013 ve 14.00 hod v místnosti 101   

Datum: 11. 3. 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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