FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

Zápis
z porady vedení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky
konané dne 6. 3. 2017

Přítomni:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Mgr. Jitka Kryšpínová
Doc. MgA. Filip Láb, Ph.D.
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
Doc. PhDr. Barbora Osvaldová
PhDr. Anna Shavit, Ph.D.
MgA. Jan Peml

Pavla Koterová
Omluveni:
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

Program:

1)
2)
3)
4)

1)

Informace – Výjezdní zasedání
Informace – katedry
Informace - provozní záležitosti
Různé

Dr. Tejkalová uvítala členy vedení IKSŽ a na úvod informovala o hlavních bodech
jednání výjezdního zasedání v Solenicích.
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Vedoucí kateder požádají své kolegy, aby jim poslali informace o tom, s jakými
oborovými časopisy mají dobrou publikační zkušenost (fungující komunikace s
redakcí/editorem, kvalitní recenzentské posudky, dodržování periodicity vydávání
periodika atp.) a považují je pro svoje zaměření za relevantní a kvalitní (výběr max. 5
časopisů od jednoho člověka). Tento osobní výběr spolu s hodnocením nejlepších
oborových časopisů v rámci databází poslouží jako podklad k vytvoření seznamu
ověřených časopisů, o kterých je možné uvažovat, pokud se lidé rozhodují, kde chtějí
publikovat. Seznam bude konzultován i s oborovou radou a proděkanem pro vědu.
Seznam bude pouze indikativní, nezávazný, je třeba brát v potaz i to, že situace
v redakcích se může měnit, počítáme s průběžným doplňováním atd. Zároveň vedení
IKSŽ nechce a nebude omezovat svobodu výběru publikační platformy, na základě
dotazů některých zaměstnankyň a zaměstnanců, kteří/které si nevědí rady a
doporučení žádají, se chce pouze pokusit poskytnout k rozhodování alespoň základní
oporu.
O část vědecké agendy se nyní bude starat Dr. Markéta Zezulková. Bude zastávat
funkci projektové podpory.
Doc. Carpentier navrhl, aby se jednotlivé neformální i formální výzkumné týmy
scházely a navzájem se informovaly o své práci. Na základě tohoto návrhu budou
v budoucnu organizována setkání k vědeckým projektům na IKSŽ. Vedení IKSŽ žádá
kolegyně a kolegy, které/kteří se vědecké práci věnují, o návrhy jejich témat
prezentací (cca 15 min. prezentace na úvod, 2 témata v každém semináři, ideální by
bylo, kdyby 1. seminář proběhl už koncem dubna).
Ředitelka institutu děkuje všem, kteří se výjezdního zasedání zúčastnili, a děkuje
sekretářce Pavle Koterové za organizaci této akce.

2)
MKPR – Dr. Shavit:
-

Problém se zápisem velkého množství studentů byl již vyřešen.
Dr. Shavit požádala Dr. Zezulkovou o pomoc se zpracováním podkladů pro výzkumný
záměr.
Dr. Shavit bude podávat GAČR spolu s IPS.

KMS – Dr. Bednařík:
- Řešitelé GAČRů pokračují v práci.
- Na poradě členů katedry byly diskutovány finanční limity na pracovní cesty. Řeší je
opatření děkana i vyhláška ředitelky.
- Bude probráno hodnocení výuky. Kombinovaná výuka je hodnocena malým počtem
studentů.

KŽ – Doc. Osvaldová:
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-

Schůze katedry proběhne ve čtvrtek 9.3.
Hodnocení výuky bude probráno na schůzi katedry.

-

Pro KMS a KŽ platí, že rozsah povinně volitelných předmětů je třeba zúžit. Je jich
příliš a studenti je nevyužívají v plné míře.

Doc.Halada:
-

Na cenu o nejlepší univerzitní monografii byly mezi pět fakultních knih Ediční komisí
FSV UK nominovány dva naše tituly – monografie dr. Hejlové a monografie dr.
Cebeho.

RTL:
-

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců vůči zaměstnavateli řeší Česká pojišťovna. Pro
zaměstnance RTL bude vybráno co nejvýhodnější pojištění.
Objevuje se poptávka i po natáčení přednášek.
Pro mobilní žurnalistiku je třeba ještě dokoupit několik součástí.

3) Mgr. Kryšpínová:
-

-

Na poslední poradě tajemníků představil vedoucí CIVT novou referentku. Bude se
starat o webové stránky FSV.
V letošním roce proběhne výběrové řízení na nákup PC techniky.
Od příštího roku by měl být zaveden elektronický oběh formulářů včetně docházky.
V rámci FSV se uvažuje o zakoupení statistického softwaru od českého distributora.
Zájem o něj projevil ISS a IES. Pokud by někdo ze zaměstnanců IKSŽ měl o software
také zájem, nechť se ozve J. Kryšpínové.
Microsoft Office licence bude od r. 2017 pro zaměstnance a studenty FSV k dispozici
zdarma ke stažení.
Fakulta bude mít jednu pevnou EET pokladnu a dvě mobilní (z toho jednu
v Jinonicích) např. pro konference, prodej propagačních materiálů, publikací a pod.
Jedná se o přechodu z papírových stravenek na „stravenkovou kartu“.
Školení řidičů je třeba absolvovat po třech letech, pravděpodobně ho bude pro své
zaměstnance každý rok organizovat FSV.
Ekonomické oddělení FSV připravuje ve spolupráci s právničkou tzv. Smlouvu o dílo
s nehmotným výsledkem, která bude využívána na uhrazení cestovních nákladů a
odměn pro zahraniční lektory a přednášející.
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-

Probíhá výběrové řízení Erasmus. Dr. Tejkalová děkuje Mgr. Kryšpínové, že se ujala
organizace a veškeré administrativy nad rámec svých povinností za paní Ďuračovou,
která se musela postarat o nemocného syna.

4) Různé:
-

Proběhlo hodnocení kurzů za zimní semestr. Dr. Tejkalová zmínila několik
nepříznivých hodnocení. Vedoucí kateder proberou vše se svými kolegy.
K 1. 7. 2017 odchází na dvouletou zahraniční stáž Dr. Švelch.
Doc. Osvaldová upozornila na nový formulář „Potvrzení o praxi“. Formulář je nově
vícestránkový a student jej bude odevzdávat celkem ve čtyřech vyhotoveních.

Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční: 10. 4. 2017
Datum: 8. 3. 2017
Zapsala: Pavla Koterová
Za správnost: PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., ředitelka IKSŽ
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