
Zápis z porady vedení Institutu
komunikačních studií a žurnalistiky,

konané dne 3. 10. 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.

Pavla Koterová

Omluveni:

PhDr. Irena Prázová, Ph.D.

PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.
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Program:

1) Informace– institut a fakulta

2) Informace z kateder a součástí

1) Dr. Končelík na začátku porady uvítal zpět doc.Hejlovou, která se
vrátila po půlročním sabatiklu.

Dr. Moravec byl nominován na cenu Ministerstva školství.

Je třeba nominovat další docenty nebo profesory na funkci promotorů -
vedle doc. Halady, prof. Štolla a doc. Němcová Tejkalová. Oslovena byla
doc. Hejlová a prof. Novotný, kteří s touto funkcí souhlasí.

Plénum IKSŽ proběhne letos v listopadu v hotelu Krystal a bude spojené s
prohlídkou depozitáře Ústřední knihovny.

Dr. Končelík plánuje „přestavbu“ CEMESU. Chceme z něj vytvořit
„zastřešující“ pracoviště se čtyřmi sekcemi.

Do konce tohoto roku potřebujeme najít koordinátora, administrátora
projektů.

2)

MKPR:

Doc. Hejlová uvedla, že na katedru MKPR nastoupila nová zaměstnankyně
Ing. Hana Moravcová, která bude mimo jiné pomáhat s organizací
mezinárodní konference EUPRERA.

Doc. Hejlová znovu připomněla problém se zadáváním tezí do SISu. Je třeba,
aby se celý proces zjednodušil.  Návrh je – nahrávat teze do moodle. Dr.
Končelík svolá k tomuto tématu schůzku garantů všech oborů a bude pozván i
správce SISu.

Doc. Hejlová se chce více zaměřovat na získávání grantů, event. financí od
firem na výzkumnou činnost. Dr. Končelík k tomu dodává, že dr.Moravec je již



na tomto poli úspěšný a získal např. finanční podporu od firem Google a
Microsoft.

KMS :

Prof. Štoll uvedl, že jsme zjednodušili proces vytváření státnicových seznamů,
resp. organizace státnic. Jsou a od dalšího termínu státnic budou
zveřejňovány pomocí sdíleného dokumentu.

Proběhla schůze katedry KMS a řešily se problémy spojené se začátkem
nového semestru.

Na seznamovacím kurzu nových studentů MS, které navštívil M. Štoll, vznikla
majetková škoda – vše se ale nakonec vyřešilo, nebyla to záležitost našich
studentů.

Na letní semestr máme již rezervované prostory v hotelu Krystal. M. Štoll
bude opět u první hodiny a uvítá studenty.

Proběhla setkání garantů se všemi specializacemi Komunikačních studií.

Proběhla první obhajoba MARS. Zastupující garant tohoto programu je dr.
Končelík.

KŽ:

Doc. Němcová Tejkalová informovala, že na katedru žurnalistiky nastoupil
nový zaměstnanec dr. Vratislav Maňák.

Od 1.10. se zástupkyní vedoucí katedry žurnalistiky stala Dr. Macková. V říjnu
bude postupně předávána agenda.

Mgr. Lábová zorganizovala výstavu fotografií na počest doc. Lába.

V doktorském studiu se letos mimořádně daří ukončování absolventů – je jich
letos celkem 6.

Dr. Shavit informovala o tom, že proběhla porada ohledně spolufinancování
vědeckých projektů. Bylo dohodnuto, že od 1. 1. 2023 bude muset každý
grant, dřív než se podá – být schválen. Schvaluje dr. Shavit a dr. Končelík.
Chceme vědět předem kdo a o jaký grant se uchází. Granty budou
schvalovány také v návaznosti na náš rozpočet a zda konkrétní grant zapadá



do plánu toho. co se na institutu a katedrách „pěstuje“. IKSŽ má v tomto
případě právo veta. Dr. Shavit k tomu dodává, že nechceme odradit
zaměstnance od podávání grantů. Hlavní rámec schvalování grantů bude
teprve oznámen.

Dr. Anna Shavit také informovala, že byl schválen kurz ve spolupráci s
Izraelskou univerzitou.

Mgr. Kryšpínová uvedla, že v rámci PPSŘ jsou ještě k dispozici finanční
prostředky na zaplacení hostů ve výuce. Dále jsou k dispozici finanční
prostředky na zaplacení práce studentů v tíživé sociální situaci a další peníze
můžeme uvolnit na internacionalizaci.

MgA. Peml informoval o tom, že se momentálně s tajemníkem fakulty řeší
režie RTL. Nově by měly být nastaveny na 20 %.

Zahájili nový semestr, technika byla na výuku nastavena.

Nový zaměstnanec p. Paleček se osvědčil.

Ing. Pospíšil i nadále povede půjčovnu techniky.

Byla koupena nová technika, protože se zvyšuje počet výpůjček a materiál se
musí častěji obměňovat. Částka na udržitelný rozvoj je cca 50-100 tisíc Kč
ročně.

Proběhla kontrola nového pracoviště v Jinonicích. Na letní semestr jsme
připraveni.

Dr. Bednařík dodal, že v průběhu letního semestru se v Jinonicích už musí
začít učit, protože tak byly nastavené podmínky dotace. Zatím ale stále chybí
čipy na techniku.

Doc. Halada informoval, že v listopadu proběhne ediční komise. S návrhy se
obracejte na doc. Haladu a dr. Čeňkovou.

Doc. Halada odevzdal do Karolina Slovník žurnalistiky. Zatím se ale jeho
vydání stále odkládá.

Různé:



Termíny odevzdávání tezí bakalářských a magisterských prací budou i v
následujícím AR 15. 3. a 15. 9.. Proběhla diskuse o možnosti odevzdávat
teze elektronicky, ukázalo se, že to nebude tak jednoduché, zejména ve
vazbě na sis. Je třeba vydat novou vyhlášku ředitele.

Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční: 5. 11. 2022 ve 12:30 hod. v učebně č.
110

Zapsala: Pavla Koterová

Za správnost: Dr. Jakub Končelík, ředitel IKSŽ


