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Zápis 

z porady vedení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky 

konané dne 1. 6. 2015 

 

Přítomni:  
 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 
PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.  
PhDr. Anna Matušková, Ph.D.  
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 
Mgr. Jitka Kryšpínová 
Doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. 
Doc. PhDr. Barbora Osvaldová 
PhDr. Jiřina Šmejkalová 
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 
 
Pavla Koterová 
 
Omluveni: 
 
 
 
Program: 
 
 

1) Přijímací řízení 
2) Komunikační strategie 
3) Rozpočet 
4) Etika publikační činnosti 
5) Informace z kateder 
6) Různé 

 
 
Dr. Tejkalová uvítala členy vedení a informovala o tom, že byla uvedena do funkce nová 
proděkanka pro zahraniční styky – dr. Kasáková. Bude se chtít sejít s dr. Hejlovou, dr. 
Šmejkalovou a doc. Štollem.  
Dr. Tejkalová požádala AS o změnu přílohy statutu FSV, aby CEMES nadále nebyl 
samostatným centrem a bylo možné jej zařadit pod IKSŽ. 
 

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=440
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1) Doc. Halada upozornil, že učebny, které nám byly na právnické fakultě přiděleny pro 

uspořádání přijímacího řízení jsou nevyhovující. Sepíše pro členy vedení IKSŽ své 
připomínky. 
- Studijní oddělení zanedbalo dostatečné vylepení orientačních cedulí. Dr. Hejlová 

ho o to žádala dopředu. 
- MKPR příští přijímací zkoušky bude řešit pomocí SCIO testů. 
- Dr. Bednařík navrhuje ohledně vyhodnocení přijímacího řízení domluvit schůzku 

se studijním oddělením. Dr. Tejkalová návrh podporuje. 
- Dr. Tejkalová rozdala členům vedení materiály, které ke komunikační strategii 

institutu připravili dr. Hejlová, dr. Matušková a dr. Klimeš se svými studenty. Dr. 
Tejkalová děkuje všem za dobrou práci a velice zajímavou prezentaci. Na 
některých podnětech se začne v létě pracovat.  

- Členové vedení materiály prostudují a poskytnou zpětnou vazbu. 
 

2) Návrh rozpočtu byl odevzdán tajemníkovi fakulty. 
- Tabulky jsou letos podrobnější – je jiná konstrukce rozpočtu. Případný deficit  

bude kryt z fondu provozních prostředků. 
- Mgr. Kryšpínová připraví pro členy vedení tabulku – srovnání rozpočtů za minulé 

roky.  
- Na AS se bude jednat o přidělení finančních prostředků na doktorandy. Pro čerpání 

ze stipendijního fondu je jedno, zda se jedná o interního nebo externího 
doktoranda.  

- Je třeba nabrat co nejvíce studijních pobytů. 
- Řeší se e-learningový projekt dr. Trampoty. 

 
3) Vyhýbáme se takovým časopisům, které se agresivně nabízejí do e-mailu. Kdokoli má 

podezření, že časopis je pochybný – požádá knihovnu, aby časopis prověřila. 
 

4) Proběhla setkání se zaměstnanci. Všichni si tak ujasnili svoje další působení na IKSŽ. 
- V pátek je termín  pro odevzdání tezí. Část studentů dluží fakultě peníze za další 

studium. Tito studenti nebudou puštěni ke státním zkouškám. 
- Probíhá příprava konference o médiích za 2. republiky. Konference se bude konat 

pravděpodobně v září v Goethe-Institutu v Praze. 
 

- IPS požadují rezervaci místností v Hollaru z důvodu konání konference v září 
2016. Učebny v budově Hollar často využívají pro svou výuku a konání akcí i jiné 
instituty. Projektory v učebnách jsou tak již ve špatném technickém stavu (obnovu 
techniky přitom hradí pouze IKSŽ).  
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- Dr. Tejkalová poděkovala dr. Šmejkalové za zajištění podpisu smlouvy na 
Erasmus+ v Londýně. 

- Dr. Tejkalová také děkuje všem za vypracování akreditačních spisů. Snad se 
povede otevřít anglický studijní program už pro akademický rok 2016/2017. 

- Projekt Markething cz získal ocenění v soutěži „Česká cena za PR“.  Děkan 
fakulty a dr. Tejkalová doporučují navrhnout tento projekt na „Mimořádnou cenu 
rektora“. 

- Děkujeme studentům z Oživme Hollar za uspořádání akce ke konci semestru.  
- Studenti audiovizuální specializace připravili velice vydařenou upoutávku na své 

studium, byla umístěna s velkým ohlasem na facebook institutu. 
- Vzniká samospráva studentů IKSŽ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční:  termín bude upřesněn 
 
Datum: 3.6.2015 

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

