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Zápis 

z porady vedení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky 

konané dne 30.6. 2014 

 

Přítomni:  

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 

PhDr. Irena Carpentier Reifová, Ph.D. 

PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.  

Mgr. Jitka Kryšpínová 

Doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. 

Doc. PhDr. Barbora Osvaldová 

PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D. 

 

Pavla Koterová 

 

Omluveni: 

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 

 

 

 

Program: 

 

1. Studijní agenda 

2. Různé 

 

Na úvod schůze uvítal ředitel institutu Dr.Trampota všechny přítomné.  

 

 

 

 

1) Studijní agenda – Dr.Bednařík 

 

- Dr. Bednařík informoval členy vedení o průběhu přijímacího řízení a státních 

závěrečných zkoušek na IKSŽ. Chybou studijního oddělení bylo na přijímací řízení 

pozváno do jednotlivých místností více uchazečů  než je daná kapacita místností. 

Nakonec se vše zvládlo, tak že se uchazeči přesouvali tam, kde byla volná místa, ale 

není to pro fakultu dobrá vizitka a doufáme, že se příští rok již tyto organizační 

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=237
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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problémy ze strany studijního oddělení nebudou opakovat. Doc. Osvaldová k tomu 

dodává, že problémy se vyskytly i ve jmenných seznamech uchazečů, kteří přišli 

k ústním zkouškám. 

- Dále Dr. Bednařík znovu připomněl, že přijímací zkoušky začínají brzo ráno a že nic 

nebrání tomu,  aby se jejich začátek posunul třeba až na desátou hodinu. Dr. Trampota 

navrhuje podat za IKSŽ na příští rok žádost o změnu. 

- Při státních závěrečných zkouškách bylo v červnu vyzkoušeno 248 studentů.  

- Výrazná byla při jejich organizaci spolupráce s Centrem doktorských studií.  Posudky 

od doktorandů byly odevzdány včas. 

- V září se budou konat další státní zkoušky, ke kterým může přijít až 50 studentů. 

Harmonogram akademického roku říká, že zářijové SZZk  by se měly konat v týdnu 

od 8.9.  V tomto termínu proběhnou i zápisy do prvních ročníků. Dr. Bednařík se sejde 

s proděkanem Soukupem, aby spolu vyřešili chyby v harmonogramu.  

- Zahájení výuky zimního semestru 2014/2015 bude 29. 9., 15. 9. začne zápis do 

předmětů. 

- Do konce prvního týdne v září by měly být již hotové rozvrhy. Rozvrh na nový 

semestr bude mít určité složitosti – vzhledem k nové akreditaci zde budou uváděny 

předměty jak pod starým, tak pod novým kódem. 

- Pro FSV je U3V priorita, ale pro IKSŽ je důležité, aby zde v tomto ohledu fungovala 

komunikace ze studijním  oddělením. Na začátku září by mělo být jasné, jaké 

předměty a kde bude U3V vyučovat, aby se planě nerezervovaly místnosti, které IKSŽ 

nutně potřebuje ke své výuce. Doc. Láb dodává, že není problém uzavírat budovu 

později a naopak zase ráno posunout výuku na dřívější dobu – už třeba od 8:00 hod. 

Doposud bylo pedagogům ohledně časů výuky vycházeno vstříc – nyní vzhledem 

k omezené kapacitě místností už si toto nemůžeme dovolit. 

- V listopadu 2014 by měly být připraveny akreditační spisy KMS. Nebude zde tolik 

obsahových změn jako u magisterského studia žurnalistiky.  

- Na studijní pobyty se hlásí stále velký počet uchazečů. Budeme přijímat maximálně 15 

studentů pro každý obor. Těch, kteří pak postoupí do řádného studia bez přijímacích 

zkoušek, je velice málo. Dr. Trampota dodává, že na studijní pobyty budeme přijímat 

uchazeče pouze jednou. Uchazeč musí být na studijní pobyt přihlášen minimálně 3 

týdny před začátkem výuky. 

 

 

2) Různé: 

 

- Dr. Trampota informoval o tom, že vypracoval nový způsob kvartálního ohodnocení 

vedoucích kateder, tak, aby se zde promítla jejich spolupráce a motivace ostatních 

zaměstnanců katedry. 

- Doc. Osvaldová informovala o stížnosti Mgr. Slance na to, že nebyl upozorněn, že 

v místnosti č. 110, kde se nachází počítače pořízené z jeho grantu, bude opět 
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uspořádána letní škola. Neměl tak šanci dohlédnout na jejich používání.  Dr.Trampota 

říká, že místnost i počítače jsou využívány dle znění vyhlášky ředitele z minulého 

roku se souhlasem Mgr. Kryšpínové. 

- Dr. Hejlová informovala o problému, který nastal u státních závěrečných zkoušek 

MKPR a navrhuje napříště doplnit do protokolu o výsledcích státní zkoušky i kolonku 

na podpis studenta, který tak stvrdí, že byl s výsledky seznámen a že s nimi souhlasí. 

Dr. Bednařík k tomu dodává, že tento formulář je využíván celofakultně a že by s jeho 

úpravou museli souhlasit i ostatní instituty. Doc. Láb se vyjádřil, že každý z pedagogů 

zde svým podpisem ručí za to, že je uvedena správná známka a předseda komise i 

tajemník by toto měli ještě ověřovat. Dr. Trampota změnu formuláře nedoporučil, 

ostatní katedry v posledních letech obdobný problém nezaznamenaly. 

- Dr. Trampota nakonec poděkoval všem za zvládnutí náročného období přijímacích a 

státních zkoušek a popřál pěkné léto.  

 

 

 

 

 

 

 

Příští  porada vedení IKSŽ se uskuteční:  termín bude upřesněn 

 

Datum:  1. 7. 2014 

Zapsala: Pavla Koterová 

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

http://email.seznam.cz/redir?hashId=1890335301&to=http%3a%2f%2ffsv%2ecuni%2ecz%2fFSVTEMP%2d521%2ehtml%3findex%3d308

