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Zápis 

z porady vedení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky 

konané dne  9. 4. 2015 

 

Přítomni:  

 

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 

PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.  

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 

Mgr. Jitka Kryšpínová 

Doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. 

Doc. PhDr. Barbora Osvaldová 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 

PhDr. Irena Reifová, Ph.D. 

 

Pavla Koterová 

 

Omluveni: 

 

PhDr. Jiřina Šmejkalová 

 

 

Program: 

 

 

1) Informace o revizi počtu kvalifikačních prací na pedagoga a revizích popisů práce 

2) Informace o jednání s řediteli IMS a ISS o společných studijních programech, vývoj kolem 

našeho cizojazyčného bakaláře 

3) Informace k Erasmus+ Traineeship  

4) Informace z kateder 

5) Různé - jak to vypadá se zřízením adresy iksz@fsv.cuni.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-521.html?index=237
mailto:iksz@fsv.cuni.cz
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1) Dr. Bednařík dopočítal vedení prací jednotlivými pedagogy a na základě výsledků 

vydala ředitelka IKSŽ příslušnou vyhlášku. Velké rozdíly jsou u pedagogů i v počtu 

vedených kurzů. Do 20. 4. bude provedena revize a bude se od tohoto odvíjet následně 

i systém odměňování, který ale bude zveřejněn až po té, co budeme znát rozpočet 

IKSŽ. Příští týden se bude k rozpočtu konat porada. 

 

2) Z jednání s ISS a IMS vyplynulo, že stojí o to s IKSŽ vytvořit společné cizojazyčné 

programy. V otázce bakalářského dvojoboru mediální studia - sociologie přichází jako 

první možný akademický rok 2018/2019.  

Dr. Hejlová oznámila, že katedra MKPR má potenciál připravit nový obor. Členové 

vedení se shodují v tom, aby katedra MKPR připravila materiály a žádost podala. 

Doc. Láb hovořil o tom, že společně s doc. Štollem pracují na cizojazyčném 

bakalářském programu.  

 

3) Dr. Tejkalová informovala o tom, že jsou k dispozici další pokyny k tomu, jak 

v jednání s organizacemi postupovat. Jednu organizaci pro Erasmus + domluvila Dr. 

Šmejkalová. Doktorandka Jana Teplá oslovila emailem asi 150 organizací, ale zatím 

bez pozitivní odezvy. 

 

4) - Dr. Hejlová informovala o tom, že mají podané dva projekty GAČR. Na přípravě se 

podílela většina členů katedry. Jeden grant je aktualizovaný a jeden je nový. Žádosti 

podali do několika různých panelů, aby zvýšili pravděpodobnost úspěchu. Daří se jim 

i publikovat. V sobotu se uskuteční v budově Hollar setkání s absolventy. Na katedře 

také probíhá velké množství odborných seminářů. 

 

- Doc. Osvaldová hovořila o tom, že Dr. Lokšík bude v sobotu na setkání absolventů 

promítat studentské absolventské práce a budou také vyvěšovat různá vydání 

Fleše. Zástupkyně doc. Osvaldové – Dr. Čeňková  shromažďuje nová témata na 

Bc. a Mgr. práce, také převzala agendu grantů. Na katedře podala grant Neuron 

Impuls Dr. Tejkalová. Dr. Trunečková shromažďuje od kolegů náměty na otázky 

do přijímacího řízení Bc. a Mgr. Doc. Osvaldová jednala s Ondřejem Neumannem, 

který založil Ústav nezávislé žurnalistiky. 

 

- Dr. Bednařík s Dr. Cebem začali využívat pro zadávání témat prací GOOGLE 

APS. KMS bude také odevzdávat akreditační spisy na bakalářské kombinované 

studium. Katedra mediálních studií odevzdala nově celkem 6 žádostí o granty. 

Byly podány také dva HERA projekty – jedná se o mezinárodní projekt na výzkum 

humanitních věd. Vedení institutu děkuje pracovníkům odd. vědy – Evě 

Horníčkové, Pavlíně Hillerové a Tomáši Rennerovi za příkladnou pomoc při 

vypracovávání přihlašovacích materiálů.  
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- Dr. Bednařík také informoval o tom, že pokud se chce student dát vymazat 

z předmětu, musí mít souhlas garanta. 

- Přijímací řízení prochází změnou. Nově budeme využívat učebny na právnické 

fakultě. Zapojeni budou všichni pedagogové. Dr. Hejlová navrhuje zkrátit čas 

k vyplnění testu, aby uchazeči měli co nejméně prostoru k podvádění. 

Doktorandka V. Trestrová má na starost handicapované uchazeče. 

 

5) Na katedře žurnalistiky vznikla pozice zástupce vedoucího katedry. Dr. Tejkalová 

vyzývá i vedoucí ostatních kateder, aby také vytipovali kompetentní osoby na tuto 

pozici. 

- Dr. Tejkalová se setkala se zástupci ČT ohledně programu START. Byli jsme 

osloveni rektorátem ohledně zakázky od České televize pod názvem Způsoby 

měření veřejné služby.  

- Na příští poradu vedení bude zařazen bod: Etika publikační činnosti. Např. kde je 

vhodné publikovat v rámci akademické sféry. Existují určité časopisy a 

nakladatelství, které jsou eticky sporné. Dr. Tejkalová tuto záležitost zkonzultuje i 

s vědeckými partnery ze zahraničí. Dr. Reifová rozešle kolegům podklady. 

- Adresa : iksž@fsv.cuni.cz  je již k dispozici. 

 

 

 

 

Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční:  v pondělí  4. 5. 2015 ve 13:00 hod. 

 

Datum: 14. 4. 2015 

Zapsala: Pavla Koterová 

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

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

