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Zápis
z porady vedení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky
konané dne 7. 11. 2016
Přítomni:
Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
Mgr. Jitka Kryšpínová
PhDr. Jan Křeček, 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.
Doc. MgA. Filip Láb, Ph.D.

Program:

1)
2)
3)
4)
5)

Informace – institut
Informace – katedry
Informace – senát
Informace – provozní záležitosti
Různé
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1)
-

-

Dr. Tejkalová uvítala členy vedení institutu a podala následující informace:
z mimořádného příspěvku na vzdělávací činnost obdrží IKSŽ částku 184 tis. Kč.
Tato částka bude celá kompletně použita na výplatu odměn pedagogů.
S IMS domlouvá IKSŽ společnou letní školu zaměřenou prakticky žurnalisticky. Měla
by proběhnout v září 2017 v RTL pro cca 30 zahraničních studentů. Vylepšil by se
nám tak finanční rozpočet.
Začínají se řešit akreditace – 24. 11. se na rektorátu uskuteční „kulatý stůl“. Za IKSŽ
se zúčastní doc. Láb, který byl vědeckou radou FSV UK schválen jako programový
garant. Budeme nyní žádat jen o tzv. institucionální akreditaci pro daný program.
Bohužel se nám v interní evaluaci nebudou započítávat docenti a profesoři, kteří na
IKSŽ mají pouze částečný úvazek a zároveň na jiné univerzitě celý.

2)
MKPR:
- Někteří pedagogové přednesou své příspěvky na velké mezinárodní konferenci
ECREA.
- Objevují se různé grantové možnosti.
- Pokračují přípravné práce na magisterském programu.
MS:
-

V současné době se řeší hlavně zajištění velké mezinárodní konference ECREA.
Profily pedagogů na webu institutu byly upraveny.

Ž:
-

Zahajuje příprava blokové výuky specializačních předmětů pro letní semestr 2.
ročníku bakaláře.
Doc. Osvaldová s Dr. Čeňkovou finalizují rukopis pro nakladatelství Academia.
S ředitelem Správy budov rektorátu byl ředitelkou a tajemnicí IKSŽ dohodnut nový
systém fungování Filmového semináře.

RTL:
- RTL bude ve spolupráci s dr. Lokšíkem a jeho studenty zajišťovat natáčení konference
ECREA v rámci kurzu Mobilní videožurnalistiky. Budou připravovat klasické
vysílání i reportáže a rozhovory.
- 8. 12. bude Den otevřených dveří RTL pro studenty i pedagogy.
3) Doc. Halada informoval, že se novou členkou akademického senátu po odstoupivší
Kateřině Písačkové stala Sandra Štefaniková.
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- Doc. Halada se zúčastnil výjezdního zasedání AS FSV UK na Patejdlově boudě a
informoval členy vedení o průběhu tamních jednání.
- S edičním plánem nebyly žádné problémy. Máme nejvíce titulů ze všech institutů. Je
třeba hlásit včas všechny změny docentu Haladovi nebo Dr. Čeňkové.
- Na novém Slovníku žurnalistiky se bude graficky podílet Mgr. Slanec.
- Vyšla kolektivní monografie: Válečné dětství a mládí editovaná Dr. Čeňkovou
(zároveň v ní má kapitolu, stejně jako Doc. Halada).
4) Mgr. Kryšpínová uvedla, že za studijní pobyty IKSŽ obdrželo částku za 9 studentů.
- Na poradě tajemníků se rozloučila bývalá tajemnice Mgr. Doleželová a do funkce byl
uveden nový tajemník FSV Mgr. Tomáš Gec.
- Podařilo se dojednat posunutí termínů v plánované finanční uzávěrce.
- Všichni vedoucí kateder provedou proškolení BOZP svých členů.
- Proběhla diskuse, zda po vzoru ostatních institutů zavést sdílený dokument, kde si
budou pedagogové průběžně vyplňovat své aktivity. Vedoucí kateder zjistí na svých
poradách postoj svých kolegů k tomuto návrhu.
5) Dr. Končelík informoval o tom, že byla uzavřena smlouva s Právnickou fakultou
ohledně jejich finanční spoluúčasti na výuce studentů práv na FSV. Dr. Tejkalová
děkuje vedení fakulty za vyřešení této záležitosti.
- Dr. Končelík také děkuje doc. Haladovi za jeho práci v akademickém senátu.
- Dr. Tejkalová představila návrh uspořádat na jaře roku 2017 výjezdní zasedání IKSŽ
na Patejdlově boudě. Zúčastnit by se mohli v případě volných míst i doktorandky a
doktorandi.
- V listopadu se uskuteční první Rozpravy o českých médiích s časopisem Newsweek.

Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční: 5. 12. 2016
Datum: 8. 11. 2016
Zapsala: Pavla Koterová
Za správnost: PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., ředitelka IKSŽ
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