FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

Zápis
z porady vedení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky
konané dne 10. 4. 2017
Přítomni:
Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Mgr. Jitka Kryšpínová
PhDr. Jan Křeček
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.
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Doc. MgA. Filip Láb, Ph.D.

Program:
1) Informace – IKSŽ
2) Informace – katedry
3) Informace – provozní záležitosti

1)

Dr. Tejkalová uvítala členy vedení IKSŽ a chybějící členy omluvila.
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11. 5. v 15:30 hod. se v učebně 215 uskuteční další Hyde Park pro studenty IKSŽ se
členy vedení IKSŽ a garanty jednotlivých oborů. Studenti si připravují podklady a
dotazníky.
24. a 25. 4. se uskuteční mezinárodní konference s tématem Meziválečná žurnalistika,
jejímž pořadatelem je katedra žurnalistiky.
Na Katedře marketingové komunikace a PR jsou momentálně dva zahraniční profesoři
v rámci pedagogické mobility – prof. Fichnová a Dr. Wojciechowski ze Slovenska.
Katedra MKPR uspořádala seminář ve spolupráci s agenturou Median. Tato agentura
nám nabízí za úplatu přístup k datům z výzkumů z let 1990 – 2015. Data by byla
využitelná např. i pro studenty a pro jejich závěrečné práce. Dr. Tejkalová pověřila
jednáním o možném využití v rámci institutu dr. Shavit a dr. Křečka.
Na katedrách je třeba znovu všem pedagogům připomenout, aby posílali své návrhy a
zkušenosti ohledně časopisů, ve kterých publikují, nejpozdější termín sběru informací
je 30. 4. 2017.
Žádáme pedagogy, aby v rámci seminárních prací důsledně dbali na správnost citování
a práci se zdroji, špatné návyky ze seminárních prací se u studentů následně odrážejí
v nekvalitních bakalářských a magisterských pracích. Vedení chválí kolegy a
kolegyně, kteří důslednou kontrolu v této oblasti u seminárních prací uplatňují již
nyní.
Od května by měla být spuštěna anglická verze webových stránek IKSŽ, na které
pracuje dr. Tejkalová spolu s dr. Jirků. Studentka MKPR Michaela Šrámková skvěle
přeložila část týkající se tohoto oboru. Katedra žurnalistiky a katedra mediálních studií
vygenerují ze svých studijních programů to, co je důležité a co je třeba přeložit do AJ.
Od 1. 6. proběhnou písemné přijímací zkoušky. Dr. Tejkalová v této souvislosti
upozornila na to, že je vzhledem k trvajícímu populačnímu poklesu třeba pro příští rok
nachystat kvalitnější a dlouhodobější propagaci jednotlivých oborů a DOD.
Rada garantů proběhne v měsíci květnu.
Úprava smluv z důvodu „práce z domova“ zatím není dořešena – není schválený
zákoník práce.

2)
MKPR – Dr. Shavit:
-

Za katedru MKPR jsou podány celkem 4 projekty GA ČR.

KŽ – Doc. Osvaldová:
- V hodnocení výuky je třeba upravit dotazníky tak, aby z nich studenti pochopili, že to,
že se nekoná výuka z důvodu svátku, neznamená, že odpadla kvůli tomu, že ji zrušil
pedagog. Doc. Osvaldová se odvolává na zápis z porady členů katedry, kde je také
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požadováno, aby se vyučující mohl dopředu seznámit s výsledky hodnocení a věcně
nepravdivá tvrzení mohl korigovat.
Doc.Halada:
-

Všechny materiály pro ediční komisi je potřeba odevzdat nejprve buď docentu
Haladovi nebo dr. Čeňkové.

RTL:
-

Proběhl další kurz mobilní videožurnalistiky.
Pracují na výrobě videa o insigniích FSV.
Na facebook IKSŽ je třeba umístit odkaz na stánky RTL.

3) Mgr. Kryšpínová:
-

Požadavky na vývoj nové aplikace Hodnocení kurzů je možné psát vedoucí studijního
odd. Mgr. Daně Svobodové.
Dohodu o provedení praxe je třeba zakládat do složky každého studenta.
2x za rok proběhne školení řidičů – vždy v březnu a listopadu. Hlásit se mohou i ti
řidiči, kterým zatím školení platí.
Ve formulářích DPP a DPČ nelze škrtat a přepisovat údaje.
Školení BOZP budou podepisovat i externí vyučující.
V pokladně fakulty je k dispozici přenosná EET.

Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční: 15. 5. 2017
Datum: 11. 4. 2017
Zapsala: Pavla Koterová
Za správnost: PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., ředitelka IKSŽ
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