
Zápis z porady vedení Institutu
komunikačních studií a žurnalistiky,

konané dne 7. 11. 2022

Přítomni:

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

doc. PhDr. Jan Halada, CSc.

prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Mgr. Jitka Kryšpínová

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

Mgr. Anna Shavit, Ph.D.

doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

MgA. Jan Peml, DiS.

doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.

PhDr. Irena Prázová, Ph.D.

PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.

Ing. Kristýna Dostálková

Pavla Koterová
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Program:

1) Informace– institut a fakulta

2) Informace z kateder a součástí

1)  Dr. Končelík informoval, že Mgr. Kryšpínová se rozhodla opustit funkci
tajemnice IKSŽ a postupně zmenšovat svůj pracovní úvazek. Jako tajemnice
IKSŽ bude od ledna 2023 působit ing. Dostálková. Přebírá tak část úvazku
Mgr. Kryšpínové, zejména personální agendu. Další agenda se bude předávat
postupně. Ing. Dostálková má nyní na starost administrativu grantů. Další
člověk na administraci projektů bude přijat.

Ve čtvrtek 10. 11. proběhne v Centru Krystal plenární zasedání zaměstnanců
IKSŽ. Akce začne ve 14:25 srazem zájemců o prohlídku depozitáře a
samotné plénum pak bude zahájeno v aule v 16:00. První část bude
prezentována v českém jazyce s anglickým summary, po přestávce bude
druhá část probíhat už jen v AJ.

Bude vypsáno výběrové řízení na vedoucí kateder MKPR a KMS.

Dr. Končelík uvedl námět na zkrácení názvu institutu na IKS – chce na toto
téma otevřít debatu, vyslechnout a nastřádat podněty.

2)

MKPR:

Doc. Hejlová uvedla, že proběhly schůzky ohledně grantové činnosti.

Na katedře se daří rozvíjet zahraniční spolupráci. Semestr probíhá ve
znamení internacionalizace.

Týden bude na FSV učit profesor Pallas. Opět přijedou v rámci
pedagogického Erasmu také kolegové ze slovenské univerzity a v jednání
jsou i další návštěvy zahraničních pedagogů.

Proběhne ve spolupráci s katedrou žurnalistiky beseda se spisovatelem
Tuviou Tenenbomem.

Doc. Hejlová také uvedla, že studenti mají stále problém s metodami. Dr.
Prázová připomněla, že videa na toto téma jsou již částečně v moodle.



Doc. Hejlová by přivítala pro svoje zahraniční cesty odpovídající dárkové a
prezentační materiály.

Doc. Hejlová děkuje dr. Bednaříkovi a ing. Kotovi za pomoc s reakreditací.

KMS :

Prof. Štoll uvedl, že Rada pro vnitřní hodnocení si pro hodnocení realizace
studijních programů vybrala bakalářská Komunikační studia a magisterská
Mediální studia. Podklady pro hodnocení je třeba odevzdat do začátku
prosince. Půjde o administrativně dost náročnou akci.

Proběhla schůzka ohledně digitalizace tezí. Zatím se teze budou odevzdávat
způsobem jako dosud, ale bylo osloveno CIVT, zda by připravilo na web FSV
aplikaci pro přípravu a schvalování tezí. Ohledně odevzdávání tezí na příští
období vznikne nová vyhláška ředitele.

Prof. Štoll nahrál rozhovor s prof. Říchovou na téma U3V.

KŽ:

Doc. Němcová Tejkalová informovala, že v kampusu Hybernská proběhla
vernisáž výstavy „Oko perspektivy“. Výstava je úspěšná, otevřena bude do
24. listopadu, doc. Němcová Tejkalová doporučuje účast.

14. 11. proběhne v učebně č. 215 ve spolupráci s Českým olympijským
výborem seminář na téma „sport a média“.

Připravuje se akreditace doktorského studia.

Dr. Shavit informovala o chystané změně systému schvalování grantů.

Proběhla schůzka k habilitacím.

TAČR má interní deadline.

Dr. Moravec a jeho tým obdržel Cenu TA ČR, velice prestižní a významné
ocenění, projekt se stal zároveň celkovým vítězem letošního ročníku Cen
TAČR.

Dr. Prázová informovala, že ve spolupráci s rektorátem bude na fakultě
fakultní koordinátor pro práci s daty - data steward (především se týká
evropských projektů).



Mgr. Kryšpínová uvedla, že za přihlášky jsme letos dostali 350 tisíc Kč a za
výuku v angličtině 180 tisíc Kč – jsou to pro IKSŽ příjmy navíc.

Poslední letošní objednávky je třeba odevzdat nejpozději do konce listopadu.

Dr. Bednařík uvedl, že další reakreditace (Strategická komunikace, dvě
akreditace doktorského studia) budou studijní komisi AS předloženy do 20.11.
2022.

Doporučuje také připravovat reakreditaci anglického studijního programu
Journalism, Media and Globalisation.

Dr. Bednařík se zúčastnil schůzky na rektorátu ohledně hodnocení výuky.
Rektorát plánuje umožnit studentům hodnocení prostřednictvím nové aplikace
pro mobilní telefony.

Projekt NAKI  dr. Cebeho je dokončován, celý listopad je výstava na rektorátu
v Celetné ulici, kritický katalog je připravený k tisku a dne 11. 11. proběhne
konference k projektu.

MgA. Peml informoval o tom, že podporu výuce poskytují bez problémů.

Jinonicke RTL postupuje do další fáze - dodávka techniky a instalace interní
infrastruktury.

V Kampusu Hybernská by mohlo vzniknout malé studio a fotografický ateliér.

Doc. Halada informoval, že nejpozději do konce tohoto týdne je třeba
odevzdat ediční plán.

Slovník žurnalistiky zatím stále nevyšel, ale na přímluvu u ředitele
nakladatelství Karolinum se to snad v brzké době podaří. Zatím zde budeme
se slevou doprodávat původní výtisky.



Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční: 5. 12. 2022 ve 12:30 hod. v učebně č.
110

Zapsala: Pavla Koterová

Za správnost: Dr. Jakub Končelík, ředitel IKSŽ


