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Zápis 

z porady vedení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky 

konané dne 6. června 2011 

 

 

Přítomni: Bednařík, Kasl Kollmannová, Končelík, Kryšpínová, Láb, Osvaldová, Trampota 

Omluveni: Novotný 

 

Program:  

 

1. Ekonomicko – organizační agenda 

1.1 Vedení IKSŽ připravilo rozpočet na rok 2011. Institut hospodaří s částkou 18 814 tis. 

Kč, z toho 100 tis. Kč je za absolventa doktorského studijního programu. Ohledně 

rozpočtu se situace vyvíjí pozitivně, i v případě konce výzkumného záměru a s ním 

spojených finančních prostředků bude institut schopen udržet stávající rozsah 

zaměstnaneckých úvazků. V červnu proběhne další hodnocení zaměstnanců, termín 

odevzdání výkazů je 10. červen, návrhy na odměny budou připraveny ředitelem institutu a 

vedoucími kateder do 20. června. Vedení institutu vyčlenilo na odměny dostatečné 

množství finančních prostředků, aby byla náročná práce zaměstnanců IKSŽ spojená 

s koncem akademického roku náležitě oceněna.    

1.2 V červnu došlo na IKSŽ k personální změně: prof. J. Jirák přešel od 1. 6. na poloviční 

pracovní úvazek. Vedení institutu po zvážení hlediska propočtu studentů na pedagogické 

úvazky kateder přistoupilo k vyhlášení výběrových řízení na pedagogické a vědecké 

pracovníky -  1 úvazek na katedru MKPR, 1 úvazek na katedru MS.  

 

2. Studium 

2.1 Do 6. června měly být hotové úpravy studijních plánů pro akademický rok 2011/2012. 

2.2 T. Trampota poděkoval vedoucím kateder, že včas připravili rozpisy SZZk a 

přijímacích zkoušek. Členy komisí je třeba nechat předem schválit děkanem fakulty (resp. 

proděkanem pro studijní záležitosti). Vedoucí kateder byli dotázáni na případné problémy 

spojené s přípravou a organizací státních zkoušek a přijímacího řízení.    

 

3. Zahraniční agenda 

3.1 Ředitel institutu by v budoucnosti přivítal větší využívání nabídek programu Erasmus 

ze strany pedagogů institutu.  Během léta společně s tajemnicí připraví přehled 

zahraničních univerzit, se kterými má FSV podepsanou smlouvu o partnerské spolupráci 

v rámci pedagogických výměn.  

3.2 Ředitel institutu připraví vyhlášku týkající se výjezdů zaměstnanců institutu na 

zahraniční cesty. V ideálním případě by měl mít každý akademický pracovník nárok na 2 

zahraniční konference ročně. Rozpočet zahraniční pracovní cesty by měl být předem 

odevzdán tajemnici J. Kryšpínové ke schválení, v případě přečerpání plánovaného 

rozpočtu bude tolerováno pouze 10 % navýšení. 
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4. Věda  

4.1  Zasedání vědecko- pedagogické rady IKSŽ proběhne 28. 6. v 10 hodin (místnost bude 

upřesněna). Mimo jiné se bude věnovat dlouhodobějšímu rozvoji tří hlavních oborů, příp.  

propojení nabídky povinně volitelných předmětů v rámci IKSŽ a další agendou. 

4.2 Dne 16. 5. zasedala ediční rada FSV, která připravuje systematičtější podporu 

publikací - monografií (disertačních a rigorózních prací), která by byla financována FSV. 

Návrh je zatím rozpracován, další zasedání ediční komise proběhne v červnu. Podle 

stávajícího návrhu by měl mít každý institut vlastní ediční řadu za účelem vydávání 

monografií. Zápis z jednání ediční komise rozešle ředitel vedoucím kateder.  

 

5. Různé 

5.1 KŽ připravila podklady pro přípravu tří letních škol, vedoucí ekonomického oddělení 

J. Bludská na základě podkladů připraví kalkulaci.    

5.2 Garantka prezenčního bc. studia a vedoucí KŽ B. Osvaldová zjistila, že si někteří 

studenti bakalářského studia zapisují jako povinně volitelné také předměty z 

magisterského studia a pak si tento předmět nechají uznat i v magisterském studiu. Tento 

fakt vyjde najevo až při kontrole před bakalářskými SZZk a může se stát, že pokud jim 

tyto předměty garant neuzná, nezískají studenti dostatečný počet kreditů k postupu 

k státním zkouškám. 

Po delší diskuzi přijalo vedení institutu toto rozhodnutí: studenti bc. studia by si 

magisterské předměty jako volitelné brát spíše neměli, v rámci UK je to však legální. Je 

vždy na garantovi oboru, zda jim daný předmět uzná. Bylo by však vhodné před začátkem 

semestru studenty upozornit, jaké je stanovisko garanta k této záležitosti (tj. magisterský 

předmět nemusí být automaticky uznán v bakalářském studiu jako splněná studijní 

povinnost).     

5.3. B. Osvaldová vznesla dotaz, zda lze vybírat návrhy tezí kvalifikačních prací v jiném 

termínu než ve stejné době, kdy pedagogové píšou posudky na práce, které budou 

obhajovány v rámci státních závěrečných zkoušek. Tajemnice institutu bude konzultovat 

s proděkanem pro studijní záležitosti, zda může ředitel institutu vyhlásit posunutí termínu 

odevzdání tezí nebo odevzdání bakalářských a diplomových prací na dřívější termín (např. 

u tezí na listopad a duben). Pokud to bude možné, vedení institutu se přiklání k předsunutí 

termínu.  

5.4 Všechny posudky a bakalářské práce katedry MKPR budou odevzdávány paní 

sekretářce Bartoníčkové. Je třeba počítat s tím, že všechny kvalifikační práce zůstanou 

uloženy na institutech z důvodů rekonstrukce knihovny až do září. 

5.5 Děkan FSV vznesl dotaz, zda institut bude využívat studijní pobyty. Z diskuse vzešel 

návrh, aby institut z důvodů obsazenosti učeben přijímal do studijních pobytů max. 5 

studentů na jeden ročník pro každý obor studia.  
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Příští vedení IKSŽ se uskuteční: 28. června (po skončení zasedání vědecko-pedagogické 

rady institutu)  

 

 

Datum: 6. 6. 2011  

Zapsal/a: Jitka Kryšpínová 

Za správnost: T. Trampota 

 

 


