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                      V Praze, 9. listopadu 2015 

 

Vážení a milí příznivci našeho institutu, 

 

využíváme tuto cestu, abychom jako vedení institutu reagovali na negativní kampaň 

vedenou několika zaměstnanci IKSŽ proti kvalitě našeho pracoviště. Tato kampaň 

poškozuje dobrou pověst institutu i fakulty. Kampaň je ve svých argumentech nepravdivá, 

je vedena účelově a chtěli bychom ji důrazně odmítnout. 

 

IKSŽ je kvalitním vzdělávacím i vědeckým pracovištěm s dobrou pověstí. Patříme 

k institucím opakovaně oslovovaným ke spolupráci na analytických projektech od 

organizací typu Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ČR či Česká televize, máme 

zástupce v odborných grémiích, pořádáme debaty a workshopy s předními domácími i 

zahraničními experty. 

 

V řadách IKSŽ působí kvalitní pedagogové z akademické sféry i praxe, opakovaní držitelé 

Zlatých kurzů, úspěšní řešitelé grantů, účastníci mezinárodních projektů, nadějní vědečtí 

pracovníci. Akreditujeme první cizojazyčné obory, spolupracujeme na společných 

meziinstitutových projektech, v posledním roce byl výrazně rozšířen počet smluv v rámci 

Erasmus+ s prestižními zahraničními pracovišti a podali jsme vysoký počet grantových 

přihlášek, část z nich mezinárodních.  

 

Pracujeme hodně také na propagaci toho, co vlastně děláme – byla vypracována 

komunikační strategie IKSŽ, posílili jsme komunikaci přes facebookovou stránku 

institutu, proběhl první Hyde Park se studenty, začali jsme vydávat tematické newslettery 

(následující má název IKSŽ publikace, prosincový pak Věda a výzkum na IKSŽ, stejné 

téma bude součástí lednového pléna), spustili jsme web na studentské práce. Jsme co do 

počtu studentů i pedagogů největší institut na fakultě a maximálně usilujeme o co nejlepší 

podmínky pro rozvoj institutu jako celku. 
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Vnitřní záležitosti institutu nechceme řešit na sociálních sítích, mzdové i pracovně-právní 

vztahy jsou soukromou záležitostí mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, nikoliv věcí 

veřejnou.  

 

Děkujeme za podporu i pochopení, 

 

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., ředitelka IKSŽ 

Doc. MgA. Filip Láb, Ph.D., zástupce ředitelky, garant doktorského oboru Mediální studia 

Mgr. Jitka Kryšpínová, tajemnice IKSŽ 

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., vedoucí Katedry mediálních studií, tajemník IKSŽ pro 

studium 

Doc. PhDr. Barbora Osvaldová, vedoucí Katedry žurnalistiky, garantka oboru Žurnalistika  

PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D., vedoucí Katedry marketingové komunikace a PR 

MgA. Jan Peml, vedoucí Rozhlasové a televizní laboratoře 

 

 


