FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

Zápis
z porady vedení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky
konané dne 6. 6. 2016
Přítomni:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Doc. MgA. Filip Láb, Ph.D.
Mgr. Jitka Kryšpínová
Doc. PhDr. Barbora Osvaldová
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
PhDr. Anna Matušková, Ph.D.
MgA. Jan Peml
Pavla Koterová
Omluveni:
PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

Program:
Informace - institut
Informace - katedry
Dr. Tejkalová uvítala členy vedení a pro nemoc omluvila Dr. Končelíka.
Dr. Tejkalová informovala o konferenci na téma predátorských časopisů, která proběhla 2. 6.
na Akademii věd ČR a spoluorganizovala ji Karlova univerzita. Konference byla zajímavá. Je
třeba se pečlivě věnovat jak výběru časopisů k publikaci, tak konferencím, kterých se
zaměstnanci institutu účastní. Vedoucí kateder upozorní své kolegy na poradách.
Dr. Tejkalová také informovala o tom, ţe od září 2016 se začnou připravovat nové akreditační
spisy které kompletně zahrnou všechny obory IKSŢ.
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Na katedře mediálních studií ukončuje na konci září svůj pracovní poměr Dr. Šmejkalová. Pro
katedru mediálních studií bude vypsáno výběrové řízení na půl úvazek na zahraničního
pedagoga v rámci projektu internacionalizace pracoviště, který se institutu podařilo získat.
Vypsáno bude také výběrové řízení na poloviční úvazek akademického pracovníka - docenta.
Mgr. Kryšpínová informovala o rozpočtu na příští rok a podala informace o proběhlém
přijímacím řízení. Uspořádat přijímací řízení na Právnické fakultě se sice osvědčilo, ale je
třeba připustit, ţe organizace v menších učebnách s méně uchazeči z předchozích let, byla
méně stresující. Nový časový limit na psaní testů bude třeba uvést do podmínek přijímacího
řízení. Mezi nástupem jednotlivých oborů do učeben je nutný větší časový odstup. Doc.
Osvaldová chce vědět, proč uchazeči musí znovu při odchodu podepisovat protokol. Dr.
Tejkalová bude mít schůzku s prorektorkou pro studium a zjistí to. U ústních přijímacích
zkoušek je nové nařízení, které se týká protokolování a evidování všech materiálů, které
uchazeč dokládá.
Dr. Tejkalová pochválila za spolupráci studijní referentky M. Hykešovou a P. Šimorovou.
Doc. Osvaldová poděkovala členům katedry MKPR za pomoc při písemném přijímacím
řízení – zvláště pak docentu Haladovi, který se významně podílel na vzniku písemných testů.
Dr. Matušková informovala o tom, ţe při přechodu z jedné akreditace na druhou vznikl
problém s kreditovou zátěţí. Uţ by se to nemělo opakovat, studentům je třeba dopředu a
dostatečně vysvětlit, ţe existují dvě skupiny předmětů.
Katedra MKPR vypíše další výběrové řízení jako zástup za mateřskou dovolenou. O nástup
na KMKPR od září 2017 má zájem hostující profesor z Dánska. Na KŢ by chtěl také na
podzim 2017 nastoupit na stipendium Fulbrightovy komise hostující profesor z USA.
Dr. Bednařík informoval, ţe doc. Štoll dopisuje knihu, která vyjde ve Velké Británii. Kniha
v USA má vyjít i Dr. Švelchovi. Na červnové státní zkoušky KMS je přihlášeno 109 studentů.
Dr. Bednařík pochválil pracovníka SISu Tomáše Wiesnera za skvělou spolupráci a
komunikaci.
RTL uţ rezervuje učebny v SISu. Vedoucí RTL nabízí přes prázdniny volnou kapacitu učeben
např. na různá školení děkanům a proděkanům ostatních fakult. Mgr. Peml připraví návrh
dopisu a Dr. Tejkalová jej rozešle proděkanům fakult.
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Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční: termín bude včas upřesněn
Datum: 6. 6. 2016
Zapsala: Pavla Koterová
Za správnost: PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., ředitelka IKSŢ
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