Zápis z porady vedení Institutu
komunikačních studií a žurnalistiky,
konané dne 4. 4. 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.
PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.
Ing. Petra Koudelková, Ph.D.
MgA. Jan Peml, DiS.

Pavla Koterová

Omluveni:

Doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
PhDr. Irena Prázová, Ph.D.

Program:
1) Informace– fakulta
2) Informace z kateder a součástí

1)

Dr. Končelík přivítal členy vedení IKSŽ na další poradě a podal
zprostředkované informace za omluvené členky vedení dr. Prázovou a dr.
Shavit:
Dr.Prázová připravuje projekty NAKI a příští týden proběhne před Radou ČRo
prezentace analýzy, kterou zpracoval tým CEMESu.
Dr. Shavit informuje, že za IKSŽ bylo schváleno 5 projektů Grantové agentury
UK. Proběhly první semináře na podporu grantových projektů.
Dr. Končelík dále informoval o tom, že proběhlo víkendové výjezdní zasedání
studentů doktorského studia, které se konalo na horské chatě Patejdlovka v
Krkonoších.
Na čtvrtek 23. 6. 2022 od 17:00 plánujeme slavnostní setkání interních a
externích zaměstnanců institutu a studentů doktorského studia v recepčních
prostorách Karolina.
Proběhlo výběrové řízení na vedoucí katedry žurnalistiky. Na tuto pozici byla
vybrána doc. Alice Němcová Tejkalová.
Dr. Končelík vyhledává vhodné pozice pro ukrajinské akademiky. Momentálně
se již podařilo umístit dva z nich na vědeckých projektech.
Od příštího semestru bude každé pondělí vyhrazeno jedno rozvrhové „okno“
od 12:30 do 14:00 pro konání schůzí kateder, vedení institutu apod.

2)
MKPR:
Dr. Koudelková informovala, že dr. Klabíková je nyní na Erasmus výjezdu v
Paříži.

Dr. Ježková a Klabíková získali minigrant 4EU+.
Studenti by chtěli v budově Hollar uspořádat večerní akci s přespáním.
Ředitel institutu musí předem požádat o souhlas tajemníka fakulty.
Studenti mají zájem o „revitalizaci“ dvorku na Hollaru. Přichystali projekt a
nyní dojednávají financování. Dr. Končelík propojí zástupce studentů se
správcem budovy a případné financování projektu domluví s tajemníkem
fakulty. Kontakt na možné dodavatele venkovního nábytku zprostředkuje dr.
Koudelková.

KMS :
Prof. Štoll informoval, že Vaia Doudaki se stala docentkou.
Prof. Knapík bude od 1. 4. učit už jen externě.
Malou obhajobu absolvoval student doktorského studia Podzimek.
Proběhlo on-line setkání oborové rady v AJ.
Pro studenty specializace KMS uspořádali „zkoušky nanečisto“ – zájem mají i
další studenti.

KŽ:
Dr. Čeňková uvedla, že bude za IKSŽ působit ve fakultní ediční komisi.
Na poradě katedry žurnalistiky zaznělo, že hodně studentů si bude nechávat
svoje státní zkoušky až na září. Dr. Bednařík k tomu dodal, že ale studenty
musíme upozornit na to, aby se zeptali včas svých konzultantů, zda v červenci
budou se studenty konzultovat, protože vyučující budou čerpat dovolenou.
Dr. Čeňková také uvedla, že studenti si vedoucí svých prací hledají i mimo
fakultu.
Dr. Čeňková informovala, že k 1. 4. končí ve funkci vedoucí katedry
žurnalistiky a bude pokračovat ve funkci zástupkyně vedoucí katedry.

RTL:
MgA. Jan Peml uvedl, že se stále ještě řeší prostory v nově postavené
budově v Jinonicích a výběrová řízení na dodavatele techniky. Nejspíše od
září bude třeba vyčlenit jednu pracovní sílu na dohled nad instalacemi a poté
na provoz RTL v Jinonicích.
Nový zaměstnanec pan Paleček se zapracovává. Ing. Pospíšil se zabývá
půjčováním techniky.
Bylo nakoupeno nové vybavení. Znovu začíná být problém s klimatizací.

Mgr. Kryšpínová informovala, že v dubnu musí téměř 40 zaměstnanců IKSŽ
absolvovat školení a test BOZP a požární ochrany. Na všechny se s žádostí
obrátí K. Hypšová z personálního oddělení. Školení a test jsou pro každého
osloveného zaměstnance povinné, což se týká i vědeckých pracovníků na
projektech.
Proběhlo jarní fakultní kolo schvalování žádostí o podporu z Fondu mobility.
Žádost si podalo několik pedagogů a studentů IKSŽ. Příspěvek z FM
dosahuje maximálně 50 % celkových finančních nákladů, pokud tedy budou
žádosti na UK schváleny, musí si žadatelé zajistit dofinancování.
Stejně jako každý rok budou zaměstnanci institutu odevzdat v průběhu května
své plány na čerpání dovolené v roce 2022.
Připravuje se retrospektivní výstava Filipa Lába v galerii Hollar. Plánovaný
termín výstavy: 3.10. - 9. 10. 2022. V plánu pro rok 2023 je výstava věnovaná
tématu Normalizační samizdat.
S vedoucími kateder se připravují červnové termíny přijímacích zkoušek a
státních zkoušek. Bude to opět velmi náročné období. Institut už má
zarezervované učebny na Právnické fakultě (na 1. a 2. 6.) a v Hollaru na celý
červen.

Dr. Bednařík uvedl, že příprava kariérního řádu probíhá. Děkan fakulty se
sejde s řediteli institutů k projednávání. V červnu schválí návrh akademický
senát a pak teprve připraví instituty kariérní plány jednotlivých zaměstnanců.
Dr. Bednařík také uvedl, že proběhlo jednání studijní komise akademického
senátu. V harmonogramu akademického roku budou napříště změny jako
např. rozdělené termíny přihlášek ke studiu pro bakalářské a magisterské

studijní programy. Přijaté uchazeče je potřeba zapisovat co nejdříve – hned
po zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek.
Uchazeči z Ukrajiny budou mít speciální přijímací zkoušky, které budou
podobné jako do AJ studijních programů. Budou psát motivační dopis a
budou zváni na pohovor.
Doc. Halada informoval, že obdržel jmenovací dopis do fakultní ediční
komise. Předsedou komise bude prof. Veselý.
Připravuje se mezinárodní konference na téma Reportéři a reportáž.
Organizátory jsou doc. Halada, Břetislav Ditrich a Vratislav Maňák.
Konference proběhne 6. 10.2022 od 13:00 hod. Úvodní slovo pronese děkan
fakulty JUDr. Karásek a ředitel IKSŽ Dr.Končelík.

Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční: 2. 5. 2022 v učebně č. 110

Zapsala: Pavla Koterová
Za správnost: Dr. Jakub Končelík, ředitel IKSŽ

