FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

Zápis
z porady vedení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky
konané dne 13. 2. 2017
Přítomni:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.
Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Mgr. Jitka Kryšpínová
Doc. MgA. Filip Láb, Ph.D.
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
PhDr. Anna Shavit, Ph.D.
MgA. Jan Peml
Pavla Koterová
Omluveni:
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
Doc. PhDr. Barbora Osvaldová

Program:

1)
2)
3)
4)

1)

Informace – institut
Informace – katedry
Informace - provozní záležitosti
Různé

Dr. Tejkalová uvítala členy vedení IKSŽ a zvlášť Dr. Bednaříka, který se po čerpání
tvůrčího volna vrátil zpět na místo vedoucího katedry KMS.
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- Nabídka předmětů vyučovaných v AJ se zvyšuje. Doktorandi by měli učit především
ve stávajících českých předmětech a nově si otevírat předměty pouze v AJ.
- Na březnovém výjezdním zasedání proběhne přípravné setkání rady garantů (klasicky,
včetně doc. Orbana, se rada garantů sejde v první polovině března). Vytvoří se
oborové skupiny, které pak představí své návrhy ohledně dalšího personálního
směřování.
- Dr. Bednařík se zúčastnil na rektorátu schůzky, která se týkala institucionálních
akreditací. UK upřednostňuje zisk institucionálních akreditací. IKSŽ se musí do konce
léta vyjádřit, jak vyřeší své personální zajištění. Dr. Tejkalová informovala, že se
právě vypisuje výběrové řízení na katedru žurnalistiky – docent na plný úvazek.
Rozběhnout se mají habilitační řízení.
- Dr. Švelch nebude řešit svůj GAČR z důvodu zahraničního působení v Norsku.
Náhradní řešitel se nenašel.
2) MKPR – Dr. Shavit:
- Katedra začíná pracovat na projektu „marketingová gramotnost“. Navrhli ho Dr.
Klimeš a Dr. Klabíková Rábová.
- Ohledně zápisu do předmětů mají na MKPR velký převis studentů u jednotlivých
předmětů. Prof. Jirák katedře vypomohl a vypsal pro studenty MKPR ještě jeden
předmět. Převisy studentů u předmětů hlásí všechny katedry, někde výraznější, jinde
méně výrazné, studenti se musí rozmístit do všech předmětů.
KMS – Dr. Bednařík:
- Probíhají zápisy do předmětů a v této souvislosti je třeba pochválit spolupráci správců
SISu. Vedení IKSŽ děkuje správcům SIS za výbornou spolupráci.
- U anglicky vyučovaných předmětů začne zápis až v tomto týdnu.
- Na katedře jsou dvě nové řešitelky projektů GAČR.
- Dr. Bednařík dává podnět k dotisku publikace o historii médií ve vydavatelství Grada.
Další novou publikaci dokončují společně s prof. Jirákem a Doc. Köpplovou.
- Doc. Štoll připravuje k vydání monografii a pracuje na projektu s Českou televizí.
KŽ – Dr. Čeňková:
- Na magisterském studiu je vysoký počet studentů.
- Časopis Ergo by příště měl být studenty představován na Dni otevřených dveří.
- Dr. Čeňková s doc. Osvaldovou připravují do vydání knihu.
- Probíhá příprava mezinárodní konference o meziválečné žurnalistice – zatím je
pozváno 15 hostů. Dr. Čeňková oslovila Dr. Bednaříka, zda by se nechtěl připojit také
někdo z historické skupiny na KMS.
doc. Halada:
- Doporučuje, aby se tak jako na katedře MKPR i studenti žurnalistiky zúčastnili Dne
otevřených dveří pro tento obor – je to pro uchazeče velice přínosné a zajímavé.
- Doc. Halada odevzdal ediční komisi Slovník žurnalistiky.
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Na říjen se připravuje mezinárodní konference o literatuře faktu.
Dr. Halada žádá o propagaci soutěže o cenu Jaroslava Golla mezi studenty.
RTL:
- Pro letošní rok bude třeba studio dovybavit další technikou.
- Nyní se upravuje zvuková kabina.
- Ve středu proběhne schůzka ohledně zahrnutí pracoviště RTL do projektu nové
výstavby v Jinonicích. Je třeba si dispoziční řešení důkladně dopředu promyslet.
3) Mgr. Kryšpínová:
- Mgr. Kryšpínová pošle pedagogům přehled „inovací“.
- Slabý zájem pedagogů o účast na bakalářských promocích. Dodatečně se hlásí Dr.
Čeňková.
- Výběrové řízení ERASMUS proběhne prvních 14 dní v březnu. Zajišťuje Lea
Ďuračová.
- Pro zaměstnance probíhá školení GOOGLE.
- Písemné přijímací zkoušky budou opět probíhat v budově Právnické fakulty UK.
Katedry včas nahlásí časy potřebné na vyplnění testu.
4) Dr. Tejkalová byla jmenována do Rady pro komercionalizaci výsledků vědy a
výzkumu UK.
-

Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční: 6. 3. 2017
Datum: 13. 2. 2017
Zapsala: Pavla Koterová
Za správnost: PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., ředitelka IKSŽ
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