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Zápis 

z porady vedení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky 

konané dne 6. 1. 2015 

 

Přítomni:  
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 
PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.  
Mgr. Jitka Kryšpínová 
Doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. 
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 
PhDr. Irena Reifová, Ph.D. 
doc. PhDr. Jiřina Šmejkalová 
 
Pavla Koterová 
 
Omluveni: 
 
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 
Doc. PhDr. Barbora Osvaldová 
 
 
 
 
Program: 
 
 
1. Organizační záležitosti + ekonomická agenda 
2. Studijní agenda 
3. Věda 
4. Různé 

 
 
 
 

Na úvod schůze přivítala Dr. Tejkalová členy vedení IKSŽ a omluvila Dr. Končelíka a 
doc. Osvaldovou. 

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://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-521.html?index=440
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1) Mgr. Kryšpínová – ekonomická a personální agenda 
 

- Mgr. Kryšpínová momentálně s vedoucími kateder sestavuje nové rozvrhy na letní 
semestr akademického roku 2014/2015. 

- Požaduje od vedoucích kateder nahlásit termíny porad a termíny lednových státních 
zkoušek. 

- Do dubna bude institut fungovat v rozpočtovém provizoriu. Z toho důvodu je také 
třeba omezit cestování na zahraniční konference.  

- 30. 1. proběhne Den otevřených dveří pro katedry Marketingu a Žurnalistiky a 9. 2. na 
katedře Mediálních studií. 

- Na mzdovém oddělení je nyní administrativní problém se zaměstnáváním cizinců. Dr. 
Hejlová k tomu dodává, že návštěvy cizích pedagogů jsou velice důležité pro 
prohloubení spolupráce a možnosti společného publikování. Potvrzeno všemi členy 
vedení, je nutné hledat rychle řešení. 

 
2) Dr. Bednařík – studijní agenda 

 
- Během prosince byly dokončeny akreditační spisy pro bakalářskou žurnalistiku a 

v rámci fakulty by nyní mělo být spuštěno akreditační řízení. V dubnu bude spisy 
posuzovat akreditační komise. 

- Noví garanti již dostali jmenovací dopis. Garantem oboru mediální studia se stal doc. 
Štoll a garantem celého studijního programu Doc. Šmejkalová. Pravidelně by se měla 
scházet „rada garantů“. 

- Dr. Tejkalová informovala o tom, že doc. Štoll vypracoval návrh na nový studijní obor 
v rámci IKSŽ. Nyní je třeba vypracovat plán, jak optimalizovat počty studentů a sladit 
různé studijní obory ekonomicky i prostorově. 

- Obor MKPR bude usilovat o otevření magisterského studia. Je třeba prodiskutovat, o 
kolik studentů se bude jednat. Dr. Hejlová k tomu dodává, že vzhledem k chybějícímu 
magisterskému studiu se jim nedaří na katedře rozvíjet výzkumnou a vědeckou 
činnost, tak jak by chtěli. 

- Dr. Tejkalová zmínila, že je pro náš institut lepší rozvíjet cizojazyčné programy. Jevily 
by o ně zájem i jiné instituty. Schůzky ohledně této spolupráce jsou plánovány na 
únor.  

- Dr. Tejkalová plánuje „rekonstruovat“ oborovou radu, která by měla mimo jiné 
stanovit i podmínky reakreditace doktorského studijního programu, který bude muset 
být podle nových podmínek univerzity jak v češtině, tak v angličtině. Na příští poradu 
vedení přinese doc. Láb seznam členů rady a bude k němu diskuse. 
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3) Věda – Dr. Reifová 
 

- Dr. Reifová mluvila o SVV (Specifický vysokoškolský výzkum), do kterého se 
zapojují studenti doktorského a magisterského studia. Za rok 2014 je třeba odevzdat 
závěrečnou zprávu a nově podat žádost na rok 2015. Žádost se podá standardním 
způsobem. 

- Dr. Tejkalová informovala o vzniku univerzitního centra START pro excelentní 
vědecká pracoviště. Výzva by měla přijít na konci února. Do konce března pak bude 
třeba projekty podat. Nyní musíme vytipovat vhodné řešitele, kteří se zapojí. Musí být 
akademickými pracovníky, nesmí být ale víc jak 12 let od Ph.D. a rozhoduje také 
publikační činnost. 

- Dr. Reifová opět rozešle pedagogům k vyplnění plán vědecké činnosti, plánované 
účasti na konferencích a výjezdů přes Erasmus+ v roce 2015.  

- Dr. Tejkalová požaduje na webové stránky institutu doplnit informaci o nejlepších 
vědeckých publikacích našich pedagogů. Postará se o to Dr. Reifová ve spolupráci se 
sekretářkou Tretjakovou. Dále by se měla na stránkách institutu objevit i důležitá 
informace o vědeckých a výzkumných projektech a to jak v ČJ, tak v AJ. Doc. 
Šmejkalová vytipuje, co dalšího ze stránek je třeba přeložit.  

- CDS rozešle pedagogům speciální formulář na zadání profilu. Aktualizace musí být 
provedena do 28. 2. 2015. 

- V rámci přípravy koncepce rozvoje institutu navrhuje doc. Láb podívat se na webové 
stránky IKSŽ jako celek. Bylo by lepší mít centrální web institutu, než informační 
tříštění dle kateder. Doc. Láb zpracuje do 28. 2. 2015 návrh na novou strukturu webu. 
Dr. Bednařík k tomu dodává, že je třeba předělat informace pro uchazeče a zmínit 
například i úspěšné absolventy. Dr. Tejkalová je vytipuje a sekretářka Tretjaková 
jménem ředitelky institutu osloví, zda by byli ochotni podpořit institut. Portál pro 
uchazeče bude přebudován během letních prázdnin. 

- Dr. Tejkalová požádala sekretářku Treťjakovou o utřídění informací z tabulky OZS 
k aktuálním studentským mobilitám přes Erasmus+ tak, aby v ní byly pouze školy 
dostupné pro IKSŽ a OZS a uložení na web institutu. Stejně tak dr. Tejkalová 
požádala doc. Šmejkalovou o vytipování rozšíření stávajících smluv se zajímavými 
univerzitami, u kterých to tak dosud není, i pro IKSŽ. 

- Dr. Tejkalová navrhuje doplnit koncepci ALUMNI. O další návrhy se postará doc. 
Šmejkalová, realizace pak bude na sekretářce Treťjakové. Následně by se o tuto 
webovou platformu měl starat někdo z pedagogů nebo doktorandů. 

- Dr. Tejkalová jednala s ředitelem CPPT UK dr. Prášilem o projektu propagace 
přenosu vědeckých informací do praxe. Kontaktní osoba za MKPR bude Dr. Hejlová. 
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Společně by měli připravit výukový projekt pro zaměstnance univerzity. Druhý 
společný projekt by se měl týkat RTL a pořádání kurzů mluvní a pohybové výchovy 
pro doktorandy. 

 
 

 
4) Různé: 

 
- Na jaře proběhne Hydepark IKSŽ. Studenti budou mít příležitost diskutovat s vedením 

institutu o směřování výuky na institutu. 
- Neformální setkání pedagogů IKSŽ proběhne pravděpodobně v dubnu v kavárně 

v garážích a přilehlém okolí buď na téma Vědecké směřování institutu nebo Třetí role 
univerzity/institutu. 

- Novou vedoucí studijního oddělení je od ledna paní Dana Svobodová. 
- Vedoucí OZS pan Martin ukončuje pracovní poměr. 
- Dr. Reifová se ptá na zprovoznění sdíleného kalendáře Google. Kalendář bude 

fungovat s tím omezením, že z něj nebudou odcházet jednotlivým uživatelům 
upozornění o vložených událostech. 

- Dr. Reifová se ptá na možnost výměny nábytku v místnosti č. 105 s ohledem na 
úsporu místa. Vzhledem k již tak velkým plánovaným investicím nebude tato výměna 
možná. 

- Dr. Tejkalová domluvila s „Presspektivami“ možnost propagace. 
- Rozpravy o médiích budou nadále probíhat vždy ve čtvrtek v některé z velkých 

učeben. 
- Porady vedení se budou konat vždy první pondělí v měsíci. 

 
 
 
 
 

 
Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční:  2. 2. od 13:00 hod. 
 
Datum:  6. 1.2015 

Zapsala: Pavla Koterová 

Za správnost: PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., ředitelka  IKSŽ 

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

