
Zápis z porady vedení Institutu
komunikačních studií a žurnalistiky,

konané dne 5. 12. 2022

Přítomni:

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

doc. PhDr. Jan Halada, CSc.

prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.

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

Mgr. Jitka Kryšpínová

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

Mgr. Anna Shavit, Ph.D.

MgA. Jan Peml, DiS.

Ing. Kristýna Dostálková

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 se zúčastnil schůzky koordinátorů Cooperacia.

Studenti žádají o 30 tis. korun jako příspěvek na studentský ples.

Máme ještě k dispozici jednu kameru k nainstalování do některé z učeben.
Doc. Němcová Tejkalová navrhuje kameru instalovat do učebny č. 11.

Dr. Končelík poslal pedagogům dotaz, jak by si představovali nový,
aktualizovaný SIS.

Doc. Halada se zúčastnil rozšířeného kolegia děkana a informoval o
projednávaných záležitostech. Mluvilo se hlavně o nové budově fakulty v
pražských Jinonicích.

Instituty si mají dát nyní požadavek a nahlásit konkrétní počet předmětů, které
budou chtít v Jinonicích vyučovat. Náš institut preferuje výuku v rozmezí úterý
až čtvrtek. Pokud by nám byly stanoveny nějaké nevyhovující termíny –
zůstaneme učit v Centru Krystal.

IKSŽ zaplatí cca 840 tis.Kč za používané databáze.

Hybridní výuka anglického studijního programu je velice složitá.

Vznikne nový anglický předmět s názvem History and Culture of Czech
Lands, který bude vyučován napříč fakultou.

Dr. Shavit k tomu dodává, že tlak na výuku předmětů v angličtině bude sílit.
Potřebujeme ale větší kontrolu a podporu ze strany Centra jazykové přípravy,
abychom si byli jisti, že vyučující anglickou výuku zvládá dobře.

Dr. Končelík pogratuloval nově zvoleným senátorům akademického senátu.
Je dobře, že zde máme svoje zastoupení. Máme ale také bohužel nejnižší
studentskou volební účast. Příště by se v této věci měly více angažovat
studentské spolky. Není možné tak důležitou věc podceňovat.



2)

MKPR:

Doc. Hejlová uvedla, že během měsíce listopadu přivítali na katedře několik
zahraničních návštěv.

Nyní katedra prochází procesem reakreditace studijního programu
Strategická komunikace. Zúčastnila se studijní komise, která tuto reakreditaci
projednávala. Komise požaduje navýšit počet kreditů za Diplomový seminář.

KMS:

Prof. Štoll se zúčastnil zasedání legislativní komise AS FSV. Proběhla zde
debata o tom, zda by neměli zaměstnanci na pozici L1 mít také volební právo
pro volby do AS FSV a AS UK a zda pracovní náplň odpovídá jejich zařazení
na L1. Není to ale záležitost našeho institutu.

Prof. Štoll informoval, že vytvořil (ve spolupráci s dr. Bednaříkem)
sebehodnotící zprávu pro Radu pro vnitřní hodnocení UK za bakalářský
studijní program Komunikační studia a navazující magisterský studijní
program Mediální studia (prezenční i distanční forma).

KŽ:

Doc. Němcová Tejkalová uvedla, že na katedře běží vše bez problémů a že
projednávání akreditace doktorských studijních programů u studijní komise
AS FSV UK proběhlo bez připomínek a bylo podpořeno. Zároveň poděkovala
Petrovi Bednaříkovi za pomoc s přípravou i projednáváním.

Dr. Shavit informovala o tom, že je třeba stále připomínat „Horizon“ ??

Proběhla schůzka o habilitacích napříč všemi instituty. Oborové požadavky
jsou takové, že k habilitaci je třeba publikační činnost. Pedagogové, kteří
uveřejňují jen články v časopisech, mají pak většinou problém se habilitovat.
Na MKPR je k habilitaci připravena dr. Soňa Schneiderová. Doc. Halada k
tomu uvedl, že její kniha je již v edičním plánu Karolina na příští rok. Doc.
Němcová Tejkalová dodala, že je důležité neblokovat další možnosti
habilitačního řízení mladším kolegyním a kolegům. Někteří přicházejí z



prostředí, v němž není na monografie důraz při publikační činnosti. Podle doc.
Němcové Tejkalové je práce na knize dlouholetý proces a je oborově důležitá,
ale pro habilitační řízení by na ní netrvala, pokud mají kolegyně a kolegové
kvalitní časopiseckou publikační činnost. Zároveň uvedla, že by se podle ní
neměl zvyšovat počet citací pro habilitační řízení. Podle doc. Hejlové bychom
naopak měli hájit knihu jako podmínku habilitace. Zároveň si ale nemůžeme
dovolit habilitační řízení blokovat např. u mladých pedagogů. Prof. Štoll
navrhoval, aby se monografie jako oborová podmínka zrušila. (Pouze  v
případě, že by to byla habilitace spojená s dějinami médií, pak by to naopak
velmi nedoporučoval.)

Dr. Shavit dodala, že se otevře vnitřní debata o tom, zda je možné habilitační
podmínky měnit. Měli bychom naše stanoviska vysvětlit na vědecké radě.

Dr. Shavit dále uvedla, že se jedná o možnosti uzavření smlouvy na Erasmus
v Izraeli.

Mgr. Kryšpínová uvedla, že na sdíleném google disku je již připravena
tabulka, kam vedoucí kateder zaznamenají termíny lednových státních
závěrečných zkoušek.

Ing. Dostálková informovala, že u smluv DPP nastala velká změna. Nelze už
vystavovat DPP pro zaměstnance univerzity. Jejich odměny se budou nově
řešit jinak.

Doc. Halada informoval, že přijde korektura nového Slovníku žurnalistiky.

Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční: Termín bude upřesněn

Zapsala: Pavla Koterová

Za správnost: Dr. Jakub Končelík, ředitel IKSŽ


