
Zápis

z plenárního zasedání zaměstnanců FSV IKSŽ dne 10.11.2022

1)      Informace z institutu – dr. Končelík

2)      Informace z fakulty –  dr. Karásek

3)      Informace z kateder

4)      Informace – dr. Ježková a dr. Rábová

5)      Informace o vědě a doktorských programech – dr. Shavit

1)

V úvodu zasedání informoval ředitel IKSŽ dr. Končelík o formátu jednání s tím, že první

část jednání bude věnována technicko-administrativním aktualitám, českojazyčným

studijním programům a informacím vedoucích kateder a dalších součástí a proběhne v

českém jazyce s průběžným uváděním anglického summary, druhá část jednání (po

přestávce) pak bude věnována vědě a doktorskému studiu a bude probíhat již výhradně v

angličtině.

Od ledna 2023 bude jako tajemnice IKSŽ působit ing. Kristýna Dostálková. Nahradí tak ve

funkci mgr. Kryšpínovou, která ale bude na institutu působit dál na zkrácený úvazek.

Na začátku příštího roku proběhnou výběrová řízení na vedoucí kateder MKPR a KMS.

CEMES (centrum pro mediální studia) dostane novou strukturu. Nově bude strukturován do

čtyř celků:

Analyticko-metodologické oddělení (vedoucí: Irena Prázová)

Centrum pro strategickou komunikaci (vedoucí: Denisa Hejlová)

CULCORC, Culture and Communication Research Centre (vedoucí: Nico Carpentier)

Projektové oddělení (řídí: tajemnice institutu)



Dr. Končelík následně představil aktuální strukturu českých studijních programů dle oborů a

věnoval pozornost též jejich počtům studentů. Na IKSŽ studuje nyní téměř 1600 studentů.

Poté dr. Končelík informoval o hospodaření institutu a konstatoval mimo jiné, že se od roku

2008 daří institut kontinuálně finančně posilovat. V roce 2022 hospodařil IKSŽ s prostředky v

souhrné výši 105,5 milionu Kč. Dr. Končelík dále zevrubně informoval o struktuře příjmů, kde

mimo jiné konstatoval za úspěch zásadní posílení projektové činnosti, která nyní tvoří již

celou třetinu příjmů institutu. Pozvolna se rozbíhají též pracené studijní programy.

Připomněl prostředí pro editaci zaměstnaneckých medailonků: https://idm.fsv.cuni.cz/sign/in

2)

V další části programu promluvil děkan fakulty dr.Karásek.

Informoval o tom, že v Jinonicích bychom mohli zčásti začít fungovat už od letního semestru

2023. Do Jinonic by se také měla přesunout výuka našich „velkých“ kurzů, které nyní

vyučujeme v Centru Krystal. V Jinonicích bude mít své pracoviště i RTL.

Dr. Karásek dále zmínil, že studenti chystají „okupační“ stávku na Hollaru.

Fakulta na příští rok chystá podporu rozvoje pedagogických schopností akademických

pracovníků. Koncepci v této oblasti připravila i univerzita. Návrh vyvolal živou diskusi.

Potřebujeme zlepšit komunikaci fakulty navenek pro uchazeče včetně cizojazyčných

programů. Do přijímacího řízení chceme přitáhnout ty nejlepší uchazeče.

Proběhne revize krizové komunikace.

UK stále nemá k dispozici elektronický účetní systém. Fakulta zatím sama zelektronizuje

část této agendy – v prvním kroku nepřítomnosti (dovolená, nemoc apod.) dále pak např.

cestovní příkazy.

3)

Prof. Štoll uvedl, že na katedře KMS je atmosféra velmi dobrá. Poděkoval za spolupráci

odd. CDS, RTL , studijnímu odd. , externím pedagogům a také panu dr.Jirků za skvělou

práci při vytváření rozvrhu studia.



Poděkoval také dr.Bednaříkovi a subgarantům nového bc programu. Obor se usadil a máme

již první ročník absolventů.

Prof. Štoll také poděkoval za práci mgr. Kryšpínové a sekretářkám kateder.

Prof. Štoll se rozhodl znovu kandidovat na vedoucího katedry.

Za katedru žurnalistiky promluvila zástupkyně vedoucí dr. Macková.

Poděkovala mgr.Lábové za propagaci KŽ formou různých výstav. Nyní např. probíhá výstava

„Oko perspektivy“, na kterou jsou všichni zváni.

Budeme žádat o grant na kurz „Investigativní kurz žurnalistiky“.

Projekt Dr.Moravce získal velice významné ocenění za projekt Covid -19 infodemie.

Na katedru nastoupil nový zaměstnanec dr.Vratislav Maňák.

Vedení CDS se nově ujala mgr.Victoria Nainová.

Noví studenti si pochvalují praktickou výuku.

Za katedru MKPR pak promluvila dr. Koudelková.

Na katedru byla nově přijata dr. Hana Moravcová, která bude mít mimo jiné na starost

organizaci konference Euprera. Tato velká mezinárodní konference je zaměřená na PR a

uskuteční se v září příštího roku.

Za katedru se povedlo získat několik nových grantů.

4)

Dr. Rábová promluvila jako proděkanka pro vnější záležitosti. Zmínila, že plánují sjednocení

komunikace na univerzitní úrovni. Snaží se rozvinout téma popularizace a téma udržitelného

rozvoje. Vznikne pracovní skupina, která se těmto tématům bude věnovat.



Dr. Ježková připravila prezentaci, kde shrnula její činnost – přehled komunikačních aktivit.

Dr. Ježková odchází 21. listopadu na mateřskou dovolenou a její práci v oblasti PR a

komunikace od 1. 1. 2023 převezme naše absolventka Veronika Jílková v rozsahu

polovičního úvazku. Ještě před svým odchodem pošle dr. Ježková zaměstnancům

prezentaci a souhrné informace k jejímu odchodu.

Tiskovou mluvčí Fakulty sociálních věd UK je Klára Hyláková. U ní je možné se přihlásit na

mediální tréninky.

5)

Dr. Anna Shavit sdělila, že fakulta připravuje novou směrnici, která se bude týkat

financování grantů a jejich rozpočtů a přenesení pravomocí na instituty. Zároveň dojde k

představení míry finančních odvodů a podmínek spolufinancování institutem.

Spolu s ředitelem dr. Končelíkem apelovali na žadatele grantů, aby včas své výzkumné

záměry konzultovali.

Nico Carpentier mluvil o PhD akreditaci a výhodách rozdělení doktorského programu v

českém a anglickém jazyce.

Vyjádřil spokojenost s dobrou prací PhD studentů v anglickém programu. Doufá, že se jejich

finanční situace zlepší (i za cenu toho, že bychom přijímali méně studentů).

Zapsala: Pavla Koterová

Zápis ověřili:  členové vedení IKSŽ


