PLÉNUM IKSŽ konané dne 31. ledna 2017 ve 14,30 hod. v místnosti č. 212

Program pléna IKSŽ :

1) Úvodní bilanční prezentace – ANT
2) Informace o ekonomické situaci a provozu institutu – JiK
3) Informace o doktorském studiu a akreditačním řízení – FL
4) Informace o ediční činnosti JH
5) Informace z kateder a RTL – AS, JaK, BO, JP
6) Informace o organizaci konference ECC a agendě v organizaci ECREA – IR
7) Různé

Ředitelka institutu Dr. Alice Tejkalová zahájila plenární setkání IKSŽ a přivítala všechny
zúčastněné.

1) Ředitelka institutu hovořila o tom, co přinesl uplynulý rok 2016 na IKSŽ a čím je nutné
se zabývat v roce letošním.
-

-

Nutnost zahájit habilitační řízení pro kolegyně a kolegy, kteří jsou 7 a více let od
dokončení Ph.D. v tomto a následujícím roce.
Zprovoznění Newsletteru, Facebooku.
Ředitelka gratuluje k získání nových projektů GAČR.
Novým proděkanem pro akreditační řízení by měl být Dr. Petr Bednařík.
Proběhla konference ECREA – pracovišti přinesl prestiž.
Proběhla konference Církevní komunikace.
Připravuje se první výjezdní zasedání IKSŽ, které proběhne 4. – 5. 3. 2017 v Solenicích.
Připravuje se institucionální akreditace.

Doc. Štoll informoval o tom, že do 15. 2. je nutné vložit výstupy do RUV. Případně
nabízí kolegům svou pomoc.

-

Mgr. Kryšpínová informovala o čerpání rozpočtu za rok 2016:

-

IKSŽ má nyní 41 pedagogů (tj. 32,35 úvazku), 2 AP v Centru doktorských studií (0,2
úv.), 7 THP pracovníků (6,2 úv. – RTL a sekretariáty) a 7 vědeckých pracovníků (2,0
úv.)
Rozpočet IKSŽ ze vzdělávací činnosti za poslední tři roky klesá, každý rok o cca 1 mil.
Kč. Rozpočet 2016 byl podpořen kohezí ze strany FSV a ostatních institutů a institut
nadále pokračoval v úsporných opatřeních. V září 2016 získalo IKSŽ mimořádný
příspěvek 185 tis. Kč, který byl využit na odměny pedagogům za pedagogickou práci.
Další příjmy ze vzdělávací činnosti (za studijní pobyty, výuku zahraničních studentů
přijímací řízení, koordinátora ECC apod.) byly využity především na zlepšení
technického vybavení učeben (nové projektory či servis stávajících) i kanceláří
(několik nových kancelářských židlí a monitorů).
Dotace na vědeckou činnost PRVOUK byla o cca 330 tis. Kč vyšší než v r. 2015. To
umožnilo využít větší část finančních prostředků na nákup databází, knih, cestovní
náklady, vědeckou činnost pedagogů a na odměny za publikační činnost.
Finanční prostředky SVV byly využity především na stipendia pro doktorandy za účast
na vědeckých konferencích, letních školách a za publikační činnost.
V rámci IP na inovaci kurzů bylo inovováno 27 předmětů, vznikly 3 nové předměty a
jeden předmět byl převeden do angličtiny. Podpořena byla výuka 9 doktorandů.
Výdaje zahrnovaly nákup odborné literatury, techniky pro výuku předmětů
zaměřených na audio a FOTO.
Finanční prostředky IP na internacionalizaci pracoviště byly využity na mzdové
prostředky pro 3 zahraniční pedagogy a na podporu mezinárodní konference ECREA .
V r. 2016 probíhala i významná analytická činnost mj. pro ČT, RRTV a ČRo.
Výrazný příjem plynul z komerční činnosti RTL, nadále ovšem trvá, že žádný z těchto
příjmů není podložen dlouhodobou smlouvou a nelze tedy spoléhat na to, že bude
k dispozici každý rok a ve stejné výši. Finanční prostředky byly využity na další
modernizaci techniky v RTL, ta rozsáhlejší investice do modernizace však RTL teprve
čeká.
V r. 2017 se pravděpodobně nebude v rámci rozpočtu na vzdělávací činnost
vztahovat na IKSŽ princip koheze, takže institut bude muset pokles rozpočtu hradit ze
svých ušetřených prostředků.

-

-

-

-

-

2) Doc. Láb informoval, že v současné době máme 59 doktorských studentů.
- V loňském roce se hlásilo 17 uchazečů a přijato bylo 11.
- Zpřísňují se podmínky doktorského studia, protože studenti studium zbytečně
protahují.
- V r. 2017 půjde k doktorské zkoušce 12 studentů.
3) Doc. Halada informoval o činnosti ediční komise, jejíž je členem společně s Dr.
Čeňkovou. Ediční komise se schází každý měsíc a pracuje dobře.
- Pro rok 2017 je v plánu 15 titulů.
4) MKPR – Dr. Shavit:

-

U přijímacích zkoušek se osvědčily SCIO testy.
V pátek 3. 2. 2017 proběhne DOD.
Noví členové katedry: Dr. Vranka a Dr. Rosenfeldová
Úspěšně proběhla konference Církevní komunikace a chystá se konference na téma
Politický marketing.
KMS – Dr. Křeček:

-

Dr. Křeček zůstává zástupcem vedoucího katedry.
Noví členové katedry jsou: Dr. Notarp, Dr. Zezulková a Doc. Soukup.
Ke 31. 1. ukončil svůj pracovní poměr Dr. Trampota, zároveň se ze sabatiklu vrací Dr.
Bednařík.
Dr. Švelch pravděpodobně odejde na dvouletou pracovní stáž do zahraničí.
Dr. Bednařík, prof. Jirák a doc. Köpplová chystají novou publikaci.
KŽ – Doc. Osvaldová:

-

Proběhly lednové bakalářské státní zkoušky.
Chystá se do vydání nový Slovník žurnalistiky.
Dr. Moravec inicioval sbírku na nové fakultní insignie.
Výběr poplatku za Filmový seminář byl vyřešen.
RTL – MgA. Peml:

-

Bylo pořízeno zařízení pro mobilní žurnalistiku a probíhají kurzy mobilní žurnalistiky.
Opravilo se osvětlení a vybavení RTL.
Nejzajímavější akcí za r. 2016 byly přenosy z oslav výročí Karla IV.

5) ECREA – Dr. Reifová:
- Konference ECREA proběhla loni v listopadu. Byla to velice úspěšná konference
s vysokou účastí a mimořádně pozitivními ohlasy.
- Přihlášeno bylo 1090 příspěvků. Účastníci byli z 57 zemí světa.
- Dr. Reifová děkuje všem, kteří pro konferenci pracovali.
- Dr. Reifová byla zvolena ústřední tajemnicí konference ECREA a pracuje na založení
etické komise ECREA.
6) RŮZNÉ:
- Je třeba vyřešit dopravu na výjezdní zasedání IKSŽ v březnu 2017.
- Mgr. Topinková má na starost „Média IKSŽ“. Pedagogové však tuto platformu
dostatečně nevyužívají.
- Proběhla diskuse na téma popisů práce a v nich zakotvených publikačních povinností.
- Mgr. Štechovou zajímá práce doktorandek v CDS, které zároveň pracují i pro IKSŽ.
Vedoucí CDS Doc. Láb situaci objasnil.
- Číslo účtu pro sbírku na fakultní insignie bude včas zveřejněno.

Zapsala: Pavla Koterová
Za správnost : Dr. Alice Němcová Tejkalová Ph.D.

