
Zápis z porady vedení IKSŽ konané 13. května 2010 

 

Přítomni: Halada, Jirák, Köpplová, Osvaldová, Šobr, Trunečková 

 

Program: 

 

1) Vedení IKSŽ se zabývalo přípravou přijímacího řízení, které institut sám organizuje, zejména garancí 

tvorby testů.  

Podle fakultního harmonogramu se písemné přijímací zkoušky do bakalářského studia uskuteční 1. června 

(žurnalistika) a 2. června (marketingová komunikace a PR), vždy od 8,00.   

Do magisterského studia se písemné přijímací zkoušky konají 3. června (mediální studia v kombinované formě a 

žurnalistika) a 4. června (mediální studia). Žurnalistika začíná ve 12,00, ostatní v 8,00. 

Dvoukolové přijímací řízení absolvují pouze uchazeči o bakalářské studium žurnalistiky, ústní část je 

naplánována na 7. a  8. června od 8,30. 

Náhradní termín pro všechny obory je stanoven na 28. a 29. června.  

Přesný rozpis včetně jmenného pedagogického dozoru bude hotov do 20. května. 

Přijímací řízení do doktorandského studia se uskuteční 18. června. 

 

2) Státní bakalářské zkoušky se podle harmonogramu konají v týdnu od 14.  června: 

14. a 15.6. –  mediální studia v kombinované formě, 

14. a 15.6. –  marketingová komunikace a PR, 

16. a 17.6.  – žurnalistika 

Magisterské státní zkoušky navazují v týdnu od 21.  června (21.- 23.6.). 

 

 3) Vedení IKSŽ projednalo návrh rozpočtu institutu na rok 2010. Termín pro odevzdání je 31. května. 

Rozpočet, schválený vedením fakulty, bude přílohou zápisu z příští porady vedení IKSŽ.   

Přes celkový pokles finančních prostředků IKSŽ v tomto roce situaci zvládne, mírně se navyšuje částka na 

externí výuku. Vedení ale důrazně žádá o hospodárné nakládání se všemi prostředky. Za efektivitu využití 

finančních prostředků na výuku externisty odpovídají vedoucí kateder. Pro akademický rok 2010/2011 připraví 

vedení pravidla pro organizaci výuky externisty.  

 

4) Od 19. dubna do 7. května se uskutečnilo hodnocení kurzů. Za distribuci dotazníků a jejich předání 

studijnímu oddělení na IKSŽ odpovídaly: dr. Trunečková (bakalářské studium) a mgr. Kryšpínová (magisterské 

studium). Výsledky mají být zveřejněny na fakultním webu do konce června, vyučující pak obdrží hodnocení 

svých kurzů také mailem. Doc. Osvaldová připomněla námitku vznesenou na plénu IKSŽ vůči zveřejňování 

odpovědí na tzv. otevřené otázky. V žádném případě se nejednalo o výhradu vůči zveřejňování samotných 

výsledků, nýbrž pouze anonymních komentářů.   

 

5) Prof. Jirák oznámil, že hlavní řešitel fakultního výzkumného záměru sloučil dva dílčí VZ (IKSŽ a 

CEMES), tým VZ IKSŽ povede dr. Bednařík. 

 

6) Další termínovaná agenda: 

a) Do 20. květn podá IKSŽ návrh na Cenu či Medaili Josefa Hlávky (Mgr. Dana Smrčková, Prof. Jiří Kraus), ke 

stejnému datu lze předložit i návrhy na Cenu ministra/ministryně školství. 

b) Do 31. května musí institut odevzdat plán dovolených a rozpis služeb na léto (červenec a srpen). Formuláře 

jsou k dispozici na všech katedrách, pro letní služby pak centrálně na sekretariátě ředitele IKSŽ u pí. 

Bartoníčkové. 

c) V první polovině června se vedoucí KŽ doc. Osvaldová sejde s novým vedoucím RTL, pracovníky RTL a 

pedagogy AV kurzů kvůli zabezpečení výuky v novém akademickém roce (dělené TD) a stanovení pravidel pro 

mimovýukové (celouniverzitní a komerční) aktivity studia.   

c) 14. září dopoledne se koná mimořádný termín SZK magisterského studia, od 13,00 pak zasedá oborová rada. 

 

Příští porada vedení institutu se uskuteční 2. června ve 14,00 ke stanovení pravidel vnitřního personálního 

auditu na IKSŽ. 

 

 

V Praze 13. května 2010 

Zapsala: dr.Trunečková                                                 doc. PhDr. Michal Šobr,  CSc.  

                                                                                                          ředitel IKSŽ 
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