Zhodnotenie pedagogickej činnosti doc. PhDr. Imricha Jenču, PhD,
mimoriadneho profesora
Na KŽ FiF UK, na ktorej pôsobil od roku 1994 ako odborný asistent, prednášal
predmety Rozhlasová publicistika, Tvorba programových celkov, Moderovanie
v rozhlase a televízii a Redigovanie v elektronických médiách. Aktuálnu
problematiku Tvorby mediálních celkov prednášal aj na UTV FiF UK. V rokoch
2000 – 2006 (od roku 2005 ako docent) viedol na KŽ FiF UK Sekciu rozhlasovej a
televíznej žurnalistiky. Od roku 2005 pôsobil v Rade vysokých škôl, bol členom
Akademického senátu FiF UK, v roku 2006 bol jeho predsedom. V rokoch 2006 –
2009 pôsobil súčasne ako lektor Ústavu vzdelávania a služieb v Bratislave, kde
prednášal problematiku mediálnych zákonov a zákona č. 211/2000 o slobodnom
prístupe k informáciam pracovníkov štátnej správy, okrem iných aj vedúcim
pracovníkom Úradu vlády Slovenskej republiky, Ministerstva hospodárstva,
Generálneho riaditeľstva ZVJS a ďalších štátnych inštitúcií. Od roku 2006 pôsobil
ako docent na KŽ FF UK, kde prednášal predmety Redaktor pred mikrofónom,
Fonetika, Metodológia vedy, Žurnalistické žánre a Mediálne právo. V tomto období
pôsobil aj vo funkcii prodekana pre výchovu a vzdelávanie na FF UK. Viac ako
desať rokov pôsobil v Slovenskom rozhlase (neskôr v RTVS) ako poradca pre
oblasť jazykovej kultúry vo vysielaní verejnoprávnych médií aj v STV, pôsobil od
roku 2011 ako hlasový pedagóg. Od roku 2007 pôsobí ako docent na Katedre
právnych a humanitných vied FMK UCM (od roku 2009 ako mimoriadny
profesor), kde prednáša na III. stupni štúdia predmet Metodológia vedy, na
nižších stupňoch štúdia potom predmety Vysielacia štruktúra, Žurnalistické žánre
a Teória a dejiny masovej komunikácie. Na FMK UCM je v štúdijných programoch
masmediálna a marketingová komunikácia garantom 8 predmetov
akreditovaného štúdia v I. a II. stupni štúdia. V štúdijnom programe aplikované
mediálne štúdia – mediálna výchova garantuje na prvých dvoch stupňoch 7
predmetov. Súčasne je spolugarantom III. stupňa štúdia v odbore 3.2.3
masmediálna komunikácia. Od roku 2009 je predsedom odborovej komisie FMK
UCM. Pôsobí ako predseda alebo ako člen štátnicových komisií na všetkých
stupňoch štúdia.
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