
Zápis z porady Katedry mediálních studií IKSŽ (FSV UK) 

27. 9. 2022, místnost č. 105 prezenčně a online link 

Přítomni: Martin Groman, Jan Jirák, Jakub Končelík, Jan Křeček, Jan Miessler, Gerardo 

Nicoletta, Ulrike Notarp, Jan Podzimek, Irena Reifová, Gabriela Skalická, Martin Soukup, 

Markéta Supa, Jaroslav Švelch, Martin Štoll, Christine Trűltzsch-Wijnen, Lenka Vochocová 

Omluveni: Petr Bednařík, Nico Carpentier, Jan Cebe, Vaia Doudaki, Anna Maria Neag, Radim 

Wolák 

 

1. M. Štoll pozval všechny přítomné na zahájení výstavy doc. Filipa Lába Black Light (3. 

10. v 17:00) 

2. M. Štoll informoval o personálních změnách na katedře 

 

3. STÁTNICE 

 

- Sdílení zkušeností z nového typu státnic na KS_MS – analýza textu. V rámci posílení 

kompetencí schopností pro část státní „analýza textu“ byly nově v rozvrhu posílen 

předmět Ulriky Notarp Praktická analýza mediálních textů, který bude nově vyučován 

oba semestry a studenti na něj zvláště byli upozorněni v dopise i na schůzkách 

s garantem. Stejně tak Bakalářský seminář bude oba semestry veden jako setkávání 

nejen nad podobou bakalářské práce (Bednařík-Štoll), ale také jako cvičení analýz 

textu (Notarp-Štoll). 

- V rámci informování studentů, členů komise, vedoucích a oponentů letos za katedru 

nebyly již vyvěšovány tabulky s harmonogramem státnic na webu (i kvůli GDPR), ale 

vznikla jedna velká excelová tabulka na sdíleném Googledisku, a každému se poslal 

odkaz. V příštím termínu státnic se k této metodě připojí i další dvě katedry a bude 

tak jednotný systém institutu v informování o harmonogramu státnic. Výhoda tohoto 

řešení je možnosti jednoduché aktualizace. 

- MARS měl v září první státnice, a tedy i první absolventku.  

- Během semestru dospělo několik doktorandů k malé obhajobě (Chladová, Růžička, 

Horký…) i k velké (Podzimek, Hanák…), velmi jsme se posunuli v „ukončování“ 

studia, což bude mít pozitivní dopad na hodnocení doktorského studia na IKSŽ. 

 

4. TEZE 

- Pro další akademický rok zachováme termíny pro odevzdávání tezí 15. 3. a 15. 9. 

Bude upraveno vyhláškou ředitele. Vznikla debata o tom, zda by nemohly být teze 

odevzdávány elektronicky, bude to obsahem jednání vedení IKSŽ. Je třeba ve 

formuláři tezí upravit, že se odevzdávají jen jednou a nikoliv dvakrát. 

- Vznikl nápad, zda by nemohla vzniknout tabulka, čím se který pedagog zabývá, aby 

studenti při hledání vedoucího práce netápali – ne všichni se se všemi studenty 



potkají. Tento nápad v diskusi byl víceméně zavržen, student si má udělat rešerši 

nejen na stránkách a v profilech pedagogů, ale i třeba v rámci Karolinky. 

- Pro ulehčení administrativy již sekretariát nesestavuje tabulku 

schválených/neschválených tezí, pouze se ozve těm, kterým teze schváleny nebyly či 

potřebují nějaké doplnění, tam, kde se sekretariát neozve, jsou teze schváleny a 

přiděleny v sisu. 

  

5. ZMĚNA V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO MGR 

- Proděkanka pro studium iniciovala otázku o nutnosti 15 anglických otázek v testech 

pro přijímacího řízení do magistra Mediálních studií. M. Štoll jako garant studia navrhl 

tyto otázky zcela vypustit a nahradit je oborovými. Tuto změnu zaslal i oficiálně na 

AS FSV, kde byly tyto změněné podmínky schváleny. 

  

6. SEMESTR 

- Apel na aktualizaci sylabů.  

- Apel na stanovení a vyvěšení konzultačních hodin – je-li změna. 

- V rámci rozvrhu bylo vytvořeno okno v pondělí 12:30-14:00, kdy nikdo neučí a 

v tomto čase je tedy možno konat jak schůze kateder, tak různé workshopy, 

prezentace vědeckých projektů kolegům apod. Tímto opatřením zaniká problém, že 

se ne všichni mohli vždy dostavit. To uvítal zejména G. Nicoletta, který je mj. pověřen 

prezentacemi vědeckých záměrů/výsledků kolegů. 

- Pokud nenastane opět pandemická situace, příp. energetická krize, která změní 

formu výuky opět na online, platí strategie fakulty, IKSŽ i katedry, že budeme držet 

prezenční výuku, dokud to půjde. To se týká i distančního navazujícího 

magisterského studia, kde „pátky“ přestanou být streamovány a uchovávány 

během soboty. Vracíme se tím k původní akreditované formě. Hybridní forma výuky 

není v této strategii podporována. Výuku online může pedagog z nějakých důvodů 

vést, pokud se pro ni rozhodne a informuje o tom studenty.  

- Vzhledem k dlouhodobé nepřítomnosti J. Cebeho, zastupujícím „styčným 

důstojníkem“ pro distanční studenty je ustanoven Jan Křeček. Je zodpovědný za 

tvorbu rozvrhu a za vyřizování případných dotazů či praktických problémů spojených 

s tímto typem studia. 

- Předměty J. Cebeho proběhnou s prozatímním personálním obsazením. M. Štoll 

děkuje všem kolegům, kteří se toho ujali.    

- Nově bude organizován předmět Aktuální mediální témata I a II. Ten po tři roky 

zajišťoval (formou hostů) J. Miessler a M. Štoll, nyní dostane každý interní pedagog 

katedry přiděleno datum, za které ručí a které organizuje. Buď se studentům může 

představit sám a nebo přivést hosta. Toto bude zohledněno v pololetním 

katedrálním hodnocení. Vznikla sdílená excelová tabulka, kterou je třeba vyplnit.  

- Předmět Projekt IKSŽ, který generuje zajímavé akce a studentské aktivity (i vzhledem 

k propagaci institutu) z důvodu MD T. Ježkové povede J. Rosenfeldová. 

- Budeme pokračovat v osvědčené praxi online setkávání studentů s garanty, během 

niž se odchytnout různé věci.   

     



7. NOVÍ STUDENTI 

- Počet studentů se drží v našich standartních číslech. V rámci mimořádného 

přijímacího řízení jsme přijali 4 ukrajinské studentky – pohovory proběhly v českém 

a anglickém jazyce – a ty jsou zapsány do českého studijního bakalářského programu. 

Z impulsu M. Štolla jim byl vytvořen kurs Introduction to Communication Studies for 

Ukrainian Students, který povede V. Nainová a K. Šimková a který jim bude sloužit 

jako možnost prohloubení či doplnění toho, co jim třeba uniklo z českých přednášek. 

Tento předmět bude pouze jeden semestr. M. Štoll děkuje oběma doktorandkám. 

- Noví studenti bakalářské specializace MS měli seznamovací kurs v kempu 

Sedmihorkách, kde je M. Štoll navštívil. Prezentoval se jim tam také studentský 

spolek IKSŽ. 

- Před zahájením semestru proběhly schůzky se všemi prváky (těm byl tradičně poslán 

i dopis za každou specializaci), a online schůzka i se studenty vyšších ročníků 

magisterského studia.  

-     

8. VÝZVY PRO DOKTORSKÉ STUDIUM 

- M. Štoll a J. Končelík upozorňuji všechny, kteří by chtěli mít své doktorandy, že 

v průběhu podzimu přijde výzva pro vypisování témat doktorského studia na další 

rok. Vzhledem ke změněn financování doktorského studia a spoluúčasti institutu na 

něm bylo již letos přijato pouze 7 studentů a v příštím roce se toto číslo patrně 

nezvedne. 

- V rámci diskuse vznikly pochybnosti o způsobu přidělování školitelů (kdy se třem 

kolegům z katedry stalo, že nějakého uchazeče připravovali, konzultovali s ním 

projekt a on buď nebyl přijat a nebo skončil u jiného školitele). Shodou náhod 

vstoupila do jednání katedry doc. A. Němcová Tejkalová, garantka doktorského 

studia a vysvětlila mechanismus a svůj pohled na tuto problematiku. 

    

9. RŮZNÉ 

- Studenti ze spolku IKSŽ nechali vytvořit trička a mikiny s nápisem Mediální studia, 

obrazově doplněné o prvky z publikace M. McLuhana. Obor má tedy poprvé ve své 

historii „merch“. 

- Spolek IKSŽ realizuje nový nábytek na dvorek Hollaru, jeho slavnostní „odhalení“ 

proběhne 12. 10. 

- M. Štoll apeloval na vybrání dovolených do konce roku, ani jeden den nebude 

převeden. 

- U. Notarp informovala o pracích na novém anglickém bakalářském programu. 

Strategie bude najít partnera, aby program byl rovnou koncipován jako Double nebo 

Joint Degeree. V této věci proběhla diskuse s Christine Trűltzsch-Wijnen o univerzitě 

v Salzburku. 

- J. Končelík informoval o tom, že chystá plénum IKSŽ, které proběhne v listopadu a 

bude spočívat v hromadné návštěvě Ústřední knihovny UK v Krystalu (exkurze), dále 

plénu ve velké aule Krystalu a následné večeře.  



- M. Štoll by chtěl za celou katedru poděkovat studijnímu oddělení za perfektní 

spolupráci a součinnost jak v přijímacím řízení tak během státnic. Jakkoli by bylo 

možné to považovat za „normální“, podle něj to je zcela nadstandartní.  

- M. Štoll upozornil, že v březnu 2023 mu končí období funkční období vedoucího 

katedry a že plánuje, že se přihlásí do výběrového řízení. Což samozřejmě 

neznamená, že není prostor pro protikandidáty. 

- Zároveň připomněl, že v listopadu proběhnou volby do Akademického senátu FSV a 

vyzval všechny, aby zvážili svoji kandidaturu do pedagogické komory. Období je 

dvouleté a počíná v únoru roku 2023. Ačkoliv nový senát nebude mít žádné velké 

téma (kromě běžné a pravidelné každoroční agendy zřejmě jen dokončení otevření 

Jinonic a energetickou krizi), je dobré být „u toho“ a zejména prací v jednotlivých 

komisích moci řadu věcí ovlivnit.    

 

Termín příští schůze bude včas oznámen, bude před zahájením letního semestru. 

 

Zapsala Mgr. Gabriela Skalická, revidoval M. Štoll 

29. 9. 2022 


