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Zápis 

z porady vedení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky 

konané dne 5. 10. 2015 

 

Přítomni:  

 

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 

PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.  

Doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. 

Doc. PhDr. Barbora Osvaldová 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 

MgA. Jan Peml 

 

Pavla Koterová 

 

Omluveni: 

 

Mgr. Jitka Kryšpínová 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 

 

 

 

Program: 

 

 

1) Začátek semestru - provozní informace z kateder 

2) Personální změny na IKSŢ, zařazení CEMES pod IKSŢ 

3) Rozvojové projekty - úvodní informace  

4) Hodnocení vědy na FSV a MFF UK 

5) Newsletter IKSŢ a studentské aktivity 

6) Různé 

 

 

 

 

Dr. Tejkalová uvítala členy vedení a omluvila nepřítomnost Dr. Končelíka a Mgr. 

Kryšpínové. 

 

 

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) Provozní informace z kateder: 

 

- Dr. Bednařík  navrhl, aby se zkrátilo zápisové období do předmětů. Studenti se 

nejdříve zapsali všude a nyní se odepisují, coţ značně komplikuje výuku prvních 

dvou týdnů semestru. Doc. Láb to vysvětluje tím, ţe oproti jiným fakultám 

začínáme učit o týden dřív a proto pak máme tak dlouhé zápisové období. Vedení 

IKSŢ nicméně podporuje zkrácení zápisového období a racionalizaci zápisu 

cizinců do předmětů. 

- Dr. Bednařík hovořil o nové podobě hodnocení výuky. V některých hodnotících 

grafech si údaje protiřečí. Vedení institutu se shoduje, ţe hodnocený pedagog by 

měl mít moţnost na výtky reagovat a vyjádřit svůj názor, zejména pokud studenti 

uvádějí prokazatelně nepravdivé věci (odpadající výuku, pozdní příchody atp.). Dr. 

Hejlová ţádá, aby byli studenti vyzváni k tomu, aby jejich vyjádření bylo 

konstruktivní a věcné.  

- Dr. Tejkalová v souvislosti s informacemi vzešlými z hodnocení kurzů i na 

základě několika případů řešených v presemestrálním období informovala o tom, 

ţe pedagog, který v předpisy stanoveném termínu nezapíše studentům známky, 

bude postiţen platově. Dr. Hejlová ţádá, aby si také studenti hlídali zapisování 

výsledků od pedagogů, neboť na MKPR došlo k případu, ţe známka byla 

vyučujícím zapsána, ale SIS ji nezpracoval. 

- Do prvních ročníků přijmeme letos zhruba stejně studentů jako v minulém roce. 

- Dr. Bednařík dále informoval o průběhu akreditačního procesu. MARS i 

Strategická komunikace jsou na rektorátu těsně před předloţením v Kolegiu 

rektora UK, dr. Tejkalová doplnila, ţe jiţ začaly práce na akreditaci dalšího 

cizojazyčného magisterského oboru, tentokrát ve spolupráci s ISS, který vyjednala 

s ředitelem Hájkem. Dr. Tejkalová děkuje všem, kteří se práci na nových 

akreditacích podílejí, zejména doc. Štollovi.   

- V září proběhly první zkušební státnice, kdy se studenti přihlašovali jiţ 

elektronicky. IKSŢ děkuje Dr. Bednaříkovi za „průkopnickou“ práci na poli 

elektronického řešení státních zkoušek. 

- MgA. Peml uvedl, ţe v RTL se některé předměty překrývají. Dr. Tejkalová 

vyzvala, aby všichni vyučující, kteří uvolní oproti rozvrhu v RTL své místo, o této 

skutečnosti včas informovali a neobsazovali si místa v rozvrhu dle vlastního 

uváţení. Také je třeba stanovit jasné poţadavky na práci techniků v RTL, neboť 

vedle výuky probíhá i komerční činnost a musejí se doplňovat. Dr. Tejkalová 

uvádí, ţe je také třeba určit jaké předměty je nutné v RTL učit a jaké uţ ne. 

Odpovědnost za to mají vedoucí kateder a vedoucí RTL. 

- Doc. Láb uvádí, ţe bude spuštěn nový web, na kterém budou zveřejňovány 

kvalitní studentské práce. Dr. Tejkalová děkuje Sandře Štefanikové a Romanu 

Hájkovi, kteří web připravují. 
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2) Personální změny, CEMES: 

 

- CEMES – Centrum mediálních studií bylo zařazeno pod IKSŢ. Budou zde 

pracovat výzkumníci z IKSŢ. Vedoucí tohoto vědeckého a analytického pracoviště 

by měl(a) být vybrán(a) na začátku příštího kalendářního roku. Centrum by mělo 

sdruţovat individuální výzkumníky i výzkumné skupiny, jeho budování bude 

hodně závislé na finančních prostředcích (informace o sestavování rozpočtu FSV 

UK na rok 2016 by vedení institutu mělo mít na konci listopadu 2015, svolá 

k němu následně plénum  IKSŢ). 

- Z IKSŢ odešlo v poslední době několik pedagogů: Dr. Baslarová, Dr. Dvořák a Dr. 

Strielkowski. Pro katedru MKPR proběhne nové výběrové řízení na poloviční 

úvazek pro pedagoga s ekonomickou specializací s nástupem od 1. 1.2016. 

- Dr. Šmejkalová jiţ není členkou vedení IKSŢ. 

 

3) Rozvojové projekty:  

 

- Ředitelka IKSŢ připravuje ve spolupráci s vedoucími kateder Institucionální plán 

rozvoje na léta 2016 – 2018 v oblasti inovace kurzů. Podali jsme návrh projektu i 

do celofakultního projektu směřujícímu k větší internacionalizaci pracoviště 

(ţádost o financování půlúvazku zahraničního pracovníka a uskutečnění několika 

kurzů s kolegyněmi a kolegy ze zahraničních univerzit). 

- Ředitelka IKSŢ informovala, ţe po schůzi vedení IKSŢ proběhne první setkání 

rozšířeného kolegia děkana FSV UK k projektovým výzvám v rámci OP VVV. 

Bude se tam rozhodovat, kterých projektů se FSV zúčastní. 

 

4) Hodnocení vědy:  

 

- Ředitelka institutu informovala, ţe se FSV spolu s MFF zúčastní pilotního 

hodnocení kvality vědy na UK. Panely odborníků ze zahraničních univerzit budou 

posuzovat kvalitu naší publikační činnosti v letech 2010 – 2014.  V příštím roce se 

pak bude věda tímto způsobem hodnotit na celé univerzitě (i s rokem 2015), 

ředitelkou původně zamýšlený speciální panel ještě k pravidlům publikační 

činnosti IKSŢ rozeslaným v létě tak ztrácí význam, neboť by docházelo 

k dublování činnosti.  

 

5) Newsletter IKSŽ a studentské aktivity: 

 

- Vznikla Unie studentů IKSŢ. IKSŢ nyní na první tři měsíce podporuje provoz 

kavárny (platí zálohu na energie a minimální nájem kavárně fakultou vyměřený). 
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Kavárnou generovaný zisk bude pouţit na různé akce pořádané Unií (nejen) pro 

studenty. 

- 1. newsletter  IKSŢ vyjde v týdnu od 12. 10. 2015. Bude vycházet jednou za 

několik týdnů. Kaţdé číslo vyjde na určité téma. Prvních několik vydání připravují 

dr. Tejkalová a Mgr. Štefaniková, následně pak bude CDS sbírat informace, aby je 

do připravených šablon zařazovalo. 

 

6) Různé:  

 

- Dr. Hejlová informovala o tom, ţe katedra MKPR zorganizovala velice úspěšnou 

mezinárodní konferenci o politickém marketingu. Za katedru MKPR vyšly dvě 

nové publikace – docentu Haladovi a Dr. Hejlové. Na osobní pozvání Dr.Hejlové 

přijede v říjnu přednášet jeden z nejlepších světových odborníků na problematiku 

korupce, profesor Adam Graycar z Austrálie. 

- Doc. Osvaldová informovala, ţe doc. Láb a Jan Havel připravili k vydání pro 

nakladatelství Karolinum monografii Pavla Diase. 

 

 

Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční:  2.11.2015 ve 13:00 hod. 

 

Datum: 6. 10. 2015 

Zapsala: Pavla Koterová 

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