Zápis ze zasedání oborové rady oboru Mediální studia
10. prosince 2015
Přítomni:
Doc. MgA. Filip Láb, PhD., předseda oborové rady
PhDr. Petr Bednařík, PhD.
PhDr. Tomáš Trampota, PhD.
Prof. PhDr. Jan Jirák, PhD.
Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.
Doc. PhDr. Barbora Osvaldová
Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.
Omluveni:
doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D
prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
Body jednání:
1. Informace o oboru
K 12. 11. 2015 studovalo v oboru Mediální studia 59 posluchačů, z toho 40 v prezenční, 19
v kombinované formě, z toho 8 posluchačů má studium přerušené.
1.1 Státní zkoušky:
Za uplynulý rok státnice úspěšně složili:
29. 1. 2015 – Roman Hájek
29. 1. 2015 – Daniel Aplt
21. 5. 2015 – Anna Batistová
21. 5. 2015 – Lucie Šťastná
21. 5. 2015 – Jana Teplá
10. 9. 2015 – Matouš Hrdina
10. 9. 2015 – Sandra Štefaniková
10. 9. 2015 – Veronika Trestrová
Studenti, kteří se do konce 3. ročníku nepřihlásili ke SDZ:
Pavla Francová (5. ročník) – přerušené studium
Tereza Ježková (4. ročník)
Zdeněk Lokaj (4. ročník)
Lysoněk Tomáš (5. ročník)
Lysoňková Lenka (5. ročník) – přerušené studium
Zábrodská Kristina (4. ročník)

1.2 Obhajoby:
Malé obhajoby:
6. 1. 2015 – Darina Vymětalíková
29. 4. 2015 – Vladimíra Kubíčková
16. 9. 2015 – Hana Sládková
Velké obhajoby:
6. 1. 2015 – Jana Dorčáková
29. 4. 2015 – Darina Vymětalíková
29. 4. 2015 – Pavel Suk
16. 9. 2015 – Vladimíra Kubíčková
Diskuse:
Dr. Bednařík zmínil, že Hanka Sládková do konce kalendářního roku odevzdá svou dizertační práci a
chystá se tedy k velké obhajobě. Podotkl, že by bylo dobré, aby studentů k obhajobě bylo více. Doc.
Láb reagoval, že v tomto období takoví studenti nejsou, musí se počkat, až k obhajobě „dorostou“.
Studenti, kteří nesplnili povinnost malé obhajoby do dvou semestrů od SDZ:
Žádní studenti. (Tato povinnost platí pro studenty přijaté v ak. roce 2011/12).
1.3 Přijímací řízení:
Datum konání: 19. 6. 2015
Přihlášeno: 26 uchazečů (loni 16)
Přijato: 16 (vše prezenční studenti)
2. Schválení školitelů nově přijatých uchazečů
Doktorand/Školitel
Ladislav Báča/PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.
Tereza Báčová/PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
Barbora Bednaříková/Mgr. Anna Matušková, Ph.D.
Tereza Drahoňovská/prof. MgA. David Jan Novotný
František Géla/PhDr. Alena Lábová, Ph.D.
Markéta Hrabánková/PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.
Alexandra Hroncová/doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Magdalena Junová/ prof. MgA. David Jan Novotný
Zuzana Kmeťková/ Mgr. Anna Matušková, Ph.D.
Jakub Lucký/prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Jan Podzimek/PhDr. Otakar Šoltys, CSc.
Petra Skřiváčková/PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
Štěpán Soukeník/ PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.
Martina Topinková/ PhDr. Alena Lábová, Ph.D.
Zuzana Veselková/PhDr. Alice N. Tejkalová, Ph.D.
Kristýna Vysloužilová/PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D.

Školitelé byli oborovou radou jednohlasně schváleni.
Diskuse:
Doc. Láb upozornil na skutečnost, že poprvé jsou mezi přijatými uchazeči i studenti marketingové
komunikace a PR a tedy i jejich školitelé jsou z KMKPR. Díky tomu je podle doc. Lába v tomto směru
zajištěn rovnoměrný rozvoj kateder.
Dr. Bednařík se zeptal, zda není pro doc. Kubáta (proděkana pro doktorské studium) problém, když
školitelé nemají titul docent. Doc. Láb odpověděl, že většina školitelů je perspektivními kandidáty na
docenturu, takže v tom by neměl být problém.
Dr. Bednařík poznamenal, že školitelé by měli trvat na výstižných názvech dizertačních prací
studentů, aby na první pohled bylo jasné, o čem práce pojednává. Doc. Láb s tímto návrhem souhlasil
s tím, že je to dobrý nápad.
3. Dodatky, hodnocení a odměňování doktorandů
Formuláře hodnocení a dodatek neodevzdala Petra Kyjonková (5. ročník, školitel prof. PhDr. Jan
Jirák, Ph.D.).
Dva studenti (oba kombinovaní) mají hodnocení „b“ (bez závažných důvodů neplní některé části ISP):
Markéta Škodová, Pavel Kasík.

Diskuse:
Dr. Bednařík se zeptal, jestli školitelé Markéty Škodové a Pavla Kasíka zůstávají stejní. Doc. Láb
odpověděl, že oba školitelé zůstávají. Ačkoli byl podle něj v komunikaci mezi Pavlem Kasíkem a jeho
školitelem problém, z žádné strany nepřišla žádost o změnu.
Doc. Láb nabídl členům OR k nahlédnutí přehled hodnocení doktorandů (konference/stáže, grantové
žádosti, výuka/nadstandardní práce pro institut, webové profily, publikace). Zmínil, že doktorandi
jsou podle výsledků hodnocení finančně odměňování v rozpětí 7000-300 Kč.
Dr. Bednařík se zeptal, co znamená jednotlivé bodové hodnocení v tabulce. Jana Teplá z CDS
odpověděla, že si to nepamatuje, ale je na to vytvořen bodový systém, podle kterého CDS postupuje.

4. Schválení ISP prvních ročníků
ISP první ročník - do 20. 11. 2014 (dva měsíce po zápisu) – elektronicky v SIS
Neodevzdali: Skřiváčková (výjimka o posunutí termínu do 1.1.2016)
Báča (žádost o výjimku o posunutí termínu)
Báčová (žádost o ukončení studia z pracovních důvodů)
ISP studentů byly jednohlasně schváleny.
Diskuse:
Doc. Láb zmínil, že v tomto akademickém roce má elektronické odevzdávání ISP v SIS premiéru a
vkládání probíhá dobře.
5. Schválení členů komisí státních zkoušek a obhajob

Diskuse:
Doc. Láb uvedl, že mezi navrhovanými členy je 9 interních a 3 externí pracovníci.
Doc. Osvaldová se zeptala, jestli může být schválen dr. Štětka z KMS. Doc. Láb odpověděl, že zůstává
zaměstnancem institutu, takže v tom nevidí problém, pokud se bude chtít podílet na členství.
Dr. Bednařík řekl, že má problém se zařazením dr. Štětky pod KMS, protože je to spíše tak, že pracuje
„mimo systém“.
Navržení členové byli oborovou radou jednohlasně schváleni.

6. Hlasování OR per rollam - Schválení hlasování
Návrh složení komise přijímacích zkoušek 16. 6. 2015.
Návrh složení státnicových komisí: leden, květen, září.
Návrh složení komise pro obhajobu disertačních prací – J. Dorčáková, D. Vymětalíková, P. Suk, V.
Kubíčková.
Diskuse:
Dr. Bednařík se zeptal, jestli by se nemělo upravit členství oborové rady, protože někteří členové se
opakovaně zasedání neúčastní. Doc. Láb odpověděl, že to vnímá jako problém do budoucna, ale
v současnosti se řeší aktuálnější interní záležitosti institutu.
Prof. Jirák navrhl, že by se měl pro hlasování per rollam vytvořit nějaký protokol. Dr. Bednařík navrhl,
že by bylo dobré, aby členové OR dostávali celkový výsledek hlasování per rollam, aby všichni měli
přehled, kdo a jak hlasoval. Doc. Láb souhlasil a slíbil, že se pokusí vytvořit systém přes Google, ale že
je nutné zabezpečit, aby k systému neměl přístup nikdo jiný.
7. CDS
Dne 29. 10. 2015 proběhlo výběrové řízení na členy CDS. Pro příští rok budou tyto pozice zastávat
Jana Teplá a Tereza Krobová.

8. Různé
Návrh na vyloučení ze studia studentce Petře Kyjonkové z důvodu dlouhodobého neplnění studijních
povinností: Neodevzdání hodnocení a dodatku za rok 2014/15, dlouhodobě nekomunikuje s CDS ani
se svým školitelem.
Diskuse:
Doc. Láb se zeptal prof. Jiráka (školitele Kyjonkové), zda je se studentkou nějakým způsobem
v kontaktu. Prof. Jirák odpověděl, že s ním dlouhodobě nekomunikuje, že již v minulosti naznačila, že
se se studiem vnitřně rozešla. Dr. Bednařík řekl, že to měla oznámit studijnímu oddělení, protože
ačkoli byla zpočátku perspektivní studentkou, ukázalo se, že v tomto případě šlo o zbytečnou finanční
investici v podobě stipendií.
Návrh na vyloučení byl jednohlasně schválen.

Zapsala:
Jana Teplá

