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Zápis 

z porady vedení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky 

konané dne 15. 5. 2017 

 

Přítomni: 

  

Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 

Doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. 

Mgr. Jitka Kryšpínová 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 

Doc. PhDr. Barbora Osvaldová 

PhDr. Anna Shavit, Ph.D. 

MgA. Jan Peml 

 

 

Pavla Koterová 

 

Omluveni: 

 

MgA. Jan Peml 

 

 

 

Program: 

 

 

1) Informace – IKSŽ 

2) Informace – katedry 

3) Informace – provozní záležitosti 

4) Různé 

 

 

 

 

 

 

1) Dr. Tejkalová uvítala členy vedení IKSŽ a omluvila Jana Pemla. 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=1890335301&to=http%3a%2f%2ffsv%2ecuni%2ecz%2fFSVTEMP%2d521%2ehtml%3findex%3d186
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- Dr. Tejkalová hovořila o nabídce společnosti Median, která našemu institutu 

nabízí licence na využití dat, která by mohli využívat jak studenti, tak 

pedagogové ke svým pracím. Licence budou financovány z prostředků na 

výzkum. Je ale třeba najít někoho, kdo se bude o licence starat (licence musí 

být zabezpečené). Vedení IKSŽ se shodlo na zájmu o licence a pověřuje dr. 

Shavit a Mgr. Kryšpínovou dalším jednáním. 

- Dr. Tejkalová děkuje vedení fakulty za to, že hospodaří tak, že škole neustále 

roste rozpočet. Díky tomu i výkonnostnímu zlepšení IKSŽ začal po dvou 

letech klesání letos rozpočet institutu znovu růst. 

- Proběhla diskuse k dalšímu fungování CEMES, vedení se shodlo na nutnosti, 

aby mělo centrum vedoucí(ho), na druhé straně je třeba, aby se financování 

CEMES zajistilo analytickými zakázkami a granty (nadějně vypadá možnost 

financování prostřednictvím nových programů agentury TAČR od roku 2018). 

Nicméně do rozjezdu činnosti centra je vedení IKSŽ připraveno ještě v roce 

2017 investovat menší množství prostředků na financování částečného úvazku 

pro vedoucí(ho) CEMES. Dr. Tejkalová vypracuje do 15. července 2017 

předběžný popis práce a pošle ho členům vedení ke komentářům. 

- Doc. Láb informoval o výjezdním zasedání doktorandů a školitelů na 

Patejdlovu boudu v Krkonoších, které se uskuteční od 9. do 11. 6. 2017. 

 

 

2) 

MKPR – Dr. Shavit: 

 

- Na červnové státní zkoušky se přihlásil tentokrát vysoký počet studentů a pro 

katedru nastává komplikace v sestavení zkušebních komisí, protože je 

k dispozici málo pedagogů. 

- Velký počet stávajících studentů, kteří studují více oborů, bohužel kalkuluje 

s tím, že si nechává uznávat jeden předmět vícekrát. 

- Dr. Rábová odchází v červnu na mateřskou dovolenou. Probíhá výběrové řízení 

na zástup za mateřskou. 

- Probíhá i výběrové řízení na místo docenta na KMKPR. 

- Na poradu členů katedry MKPR před přijímacími zkouškami se dostaví i 

studijní referentka oboru. 

- Vedení IKSŽ vyslovuje upřímnou soustrast rodině zesnulého dr. Dolanského, 

jednoho ze zakladatelů oboru marketingová komunikace a PR. Zástupci 

institutu se zúčastní pohřbu. 

 

 

     KŽ – Doc. Osvaldová: 
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- Úspěšně proběhla konference o meziválečné žurnalistice. Bude vydána 

kolektivní monografie a byl uveřejněn článek v Mediažurnálu. 

- Na webu fakulty je k dispozici ke stažení šablona pro závěrečné práce, která 

však ještě uvádí starý název „Univerzita Karlova v Praze“. Šablonu je třeba 

opravit. 

- Na poradě katedry se členové usnesli, že nebudou brát v potaz požadavek na 

nové identifikátory, neboť jim připomínají dobu minulou. Dr. Tejkalová 

upozorňuje na to, že nové identifikátory si zřizujeme na základě opatření 

rektora, kterému v tomto případě není možné nevyhovět a identifikátory si 

musí zřídit všichni zaměstnanci IKSŽ. Dr. Bednařík dodal, že tyto nové 

identifikátory slouží k tomu, aby se správně přiřadily práce k jejich autorovi a 

že je to nařízení celorepublikové, u nás na univerzitě realizované na základě 

opatření rektora. Vedení IKSŽ se domnívá, že členové katedry, kterým 

identifikátory vadí, správně nepochopili jejich význam a výhody, a proto bude 

toto téma na nejbližší schůzi katedry zástupci vedení řádně vysvětleno, aby 

k podobným nedorozuměním znovu nedocházelo. 

 

 

KMS – Dr. Bednařík: 

 

- Z katedry odchází k 30. 6. po dohodě dr. Šoltys ze zdravotních důvodů. Vedení 

IKSŽ mu děkuje za všechnu odvedenou práci pro katedru i celý institut, dr. 

Šoltys bude nadále spolupracovat s institutem externě v předmětu Kreativita 

v jazyce. 

- Je třeba, aby se do vedení bakalářských a diplomových prací znovu více 

zapojili doktorandi.  

- Dr. Bednařík chválí Mgr. Soukeníka za jeho aktivitu a nabídku, že doučí 

předmět po Dr. Dolanském. 

- Od podzimu letošního roku se přejde na známkování A – F. 

 

 

     Doc. Halada: 

 

- Doc. Halada obdržel posudky k monografii Ulrike Notarp. Dr. Koudelkové 

vyjde sborník z konference na CD. 

 

 

3) Mgr. Kryšpínová: 

 

- Nový rozpočet již máme k dispozici. 
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- Dovolenou si budou zaměstnanci nově plánovat elektronicky do nasdíleného 

dokumentu. 

 

 

 

4) Různé: 

 

- Doc. Halada upozorňuje, že není vhodné, aby ve stejnou dobu, kdy probíhají 

přípravy na státní zkoušky, byl i termín pro odevzdávání nových tezí. Tezím se 

pak nelze dostatečně věnovat. 

- Dr. Shavit navrhuje, aby byla na doporučující dopis, který od pedagogů 

vyžadují studenti plánující výjezd v rámci meziuniverzitních nebo 

mezifakultních dohod, vytvořena šablona nebo dotazník.  

 

 

 

 

 

Datum: 18. 5. 2017 

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

