FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

Zápis
z porady vedení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky
konané dne 5. 12. 2016
Přítomni:
Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
Mgr. Jitka Kryšpínová
PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
Doc. MgA. Filip Láb, Ph.D.
Doc. PhDr. Barbora Osvaldová
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
PhDr. Anna Shavit, Ph.D.
MgA. Jan Peml
Pavla Koterová
Omluveni:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

Program:

1)
2)
3)
4)

Informace – provozní záležitosti
Informace – katedry
Informace - institut
Různé

1) Mgr. Kryšpínová podala zprávu o provozních záležitostech:
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- Končí účetní období – nepřijímají se již žádné nové objednávky a nevyplácí se žádná
stipendia.
- Je třeba, aby se vedoucí kateder začali zabývat rozvrhem na nový semestr. Od začátku
ledna se začne s jeho přípravou. Do poloviny ledna by měl být rozvrh hotov. Vedoucí
kateder pošlou vyučujícím upozornění, aby se včas ozvali se svými případnými
požadavky na nový rozvrh.
2) Informace z kateder:
MKPR:
- Na katedře proběhne školení BOZP.
- O přípravě rozvrhu budou vyučující informováni na poradě katedry.
- Jedná se o zahájení spolupráce v Izraeli a Francii.
KMS:
- V žádosti o GAČR uspěli jako hlavní řešitelé 3 pedagogové KMS. Vedení IKSŽ dr.
Reifové, dr. Vochocové a dr. Švelchovi k zisku grantů gratuluje, stejně jako všem
spoluřešitelům z IKSŽ.
- BOZP školení proběhne na poradě členů katedry.
- S rozvrhem na další semestr pomůže Dr. Bednařík.
- 6. 1. je termín pro odevzdávání prací přihlášených ke státním zkouškám.
KŽ:
- Pedagogové byli na poradě katedry informováni o tom, že výše pololetních odměn
byla mimo jiné závislá na jejich správně vyplněném webovém profilu na stránkách
IKSŽ.
- Intenzivně probíhají práce na přípravě slovníku žurnalistiky.
- 25. 4. 2017 se uskuteční konference o meziválečné žurnalistice. S administrativou a
organizací vypomohou členky CDS.
- Musí být předem jasné, jak bude probíhat výuka v den imatrikulací.
RTL:
-

Proběhlo školení BOZP.
Natáčení na konferenci ECREA mělo zdárný průběh – skupina schopných studentů,
která se na práci podílela, bude i nadále pokračovat ve stejném složení.
8. 12. proběhne v RTL DOD – všichni jsou zváni.
Je třeba vyměnit mikrofonní sety.

3) Dr. Tejkalová připomíná, že na dotazy studentů i kolegů je třeba reagovat nejpozději
do dvou pracovních dnů (kromě dovolených, během kterých musí mít vyučující
případně zapnutou odpověď v nepřítomnosti, a také kromě řádně evidované doby
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-

-

pracovní neschopnosti). Pokud to nebude opakovaně dodržováno, budou výrazně
sníženy pololetní odměny. Dr. Tejkalová také zdůraznila, že na druhé straně není
možné vyžadovat od pedagogů odpovědi studentům večer nebo o víkendu.
Zahajuje se nový akreditační proces. Dr. Tejkalová vyjadřuje v této souvislosti svou
nespokojenost s materiálem, který se týkal našeho programu a odešel v nedostatečné
kvalitě na RUK, aniž by ho měla možnost vidět nebo aniž by ho viděl doc. Láb, oba
přitom panu proděkanu Soukupovi spolupráci nabídli. Doc. Láb vše následně doplnil a
upravil, ale dr. Tejkalová žádá pana děkana, aby se toto už neopakovalo.
Nastal problém s odesláním výkazu do RUV. Institut tak v příštím roce neobdrží
finanční prostředky z RUV.

4) Doc. Halada informoval o přípravách na konferenci s názvem“ Literatura faktu
dnešních dnů“, která se bude konat 18. 10. 2017 v Malé aule Karolina. Pozváni ke
spolupráci budou i autoři ze Slovenska a Polska a také sponzorská města, kde se udílí
ceny literatury faktu. Moderování se ujmou doc. Halada a dr. Moravec. Na závěr bude
vydána kolektivní monografie. Dr. Tejkalová děkuje docentu Haladovi za tuto
iniciativu, stejně jako kolegyním Čeňkové a Osvaldové za přípravu další konference.
- Od 1. 1. 2017 nastupuje na částečný úvazek na IKSŽ doktorandka Jana Teplá jako
koordinátorka letní školy IKSŽ.
- Ve dnech 4. až 5. 3. 2017 se uskuteční první výjezdní zasedání zaměstnanců IKSŽ. Dr.
Končelík děkuje za nápad výjezdní zasedání uspořádat.
- Dr. Končelík žádá o nahlášení případných reakcí na vypnutí internetové sítě FSV
OPEN.
- 31. 1. 2017 se v zasedací místnosti č. 212 od 14:30 hod. uskuteční plénum IKSŽ.

Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční: Termín bude upřesněn
Datum: 7. 12. 2016
Zapsala: Pavla Koterová
Za správnost: PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., ředitelka IKSŽ
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