Zápis z porady vedení Institutu
komunikačních studií a žurnalistiky,
konané dne 7. 3. 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.
PhDr. Irena Prázová, Ph.D.

Pavla Koterová

Omluveni:
MgA. Jan Peml, DiS.
Mgr. Anna Shavit, Ph.D.

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

1)

Dr. Končelík přivítal členy vedení IKSŽ na další poradě.
Informoval o projektu Cooperatio. Průvodní informace k tomuto záměru budou
odeslány mailem po schvalovacím procesu.

2)

MKPR:
Dr. Koudelková uvedla, že katedra MKPR osloví své mgr. studenty s nabídkou
na možnost Ph.D. studia.
Dr. Anna Shavit bude podávat žádost na GAČR.
Dr. Koudelková se spojila s dr. Notarp ohledně připravovaného nového bc
anglického programu. Pedagogy také zajímá, jaká bude odměna za výuku v
takovémto cizojazyčném programu. Dr. Končelík uvedl, že záleží na tom, jak
si to garant nastaví, ale že základní částka je cca 15 tisíc Kč za kurz.
Dr. Koudelková také řekla, že pedagogové budou u svých předmětů uvádět v
sylabech nově pro studenty také informaci o tom, jaký předmět je vhodný pro
které ročníky studia.
Do konce března plánují uskutečnit další workshop společně s MŠMT.

KMS :

Prof. Štoll uvedl, že poslední schůze katedry Mediálních studií proběhla jak v
ČJ tak i v AJ a za účasti studentů doktorského studia. Zápis je zveřejněn na
webových stránkách.
Před začátkem semestru proběhla také dvě on-line setkání se studenty.
Blíží se další termín pro odevzdávání tezí – 15. 3. 2022.
V BC semináři katedra zavedla i setkávání se studenty, kde mj. procvičují
analýzu textu, která bude od června součást specializačních části státní
zkoušky.
Prof. Štoll také zmínil, že vypracoval závěrečnou zprávu za 3 roky fungování
programu Progres Q18. Institut se za tu dobu velice posunul co se grantů a
náboru zahraničních pedagogů týká.
Studenti si “stěžují”, že jim po zrušení výuky v Krystalu chybí „sociální kontakt“
s ostatními studenty.
Zprostředkoval dotaz Dr. Ježkové, zda je možné, aby si studenti KMS brali
jako téma své závěrečné práce marketingová témata (a vice versa pro
všechny tři specializace). Dr. Končelík k tomu sdělil, že to není nijak
zakázané, nicméně považuje za rozumné, aby potenciální konzultanti práce
již ve fázi přípravy a schvalování tezí posoudili, zda nebude studentům na
překážku, že v dané specializici nestudovali, zda jim nebude chybět
pojmoslovný aparát a oborové návyky atd.

KŽ:
Dr. Čeňková uvedla, že se také chystá spojit s dr. Notarp ohledně nového
cizojazyčného programu. Potřebuje znát strukturu kurzů.
Dr. Čeňková se s doc. Tejkalovou zabývaly přihláškami na Erasmus a také
návrhem na odměny pro pedagogy katedry žurnalistiky.
Semestr probíhá dobře – na začátku výuky se řešilo jen několik málo přesunů
do jiných učeben.

Mgr. Kryšpínová informovala, že během března se budou řešit objednané
izolace dveří v učebnách č. 126,108,109,10 a 11.
Na Právnické fakultě UK máme již rezervované termíny pro písemné přijímací
zkoušky. Jedná se o středu 1. 6. a čtvrtek 2. 6. 2022.

Na konci března proběhne výběrové řízení na vedoucí/vedoucího katedry
žurnalistiky.
Studenti doktorského studia mohou v rámci svého studia čerpat podporu na
mobilitu, korektury textů, případně na nákup knih. Institut finančně
nepodporuje přepisy nahrávek, odměny respondentům výzkumu, sběr dat pro
disertační práce.
Objevil se první zájem jiných institutů o rezervaci učeben na Hollaru pro
konání červnových přijímacích zkoušek. Velkou část učeben jsme proto již
nyní obsadili pro IKSŽ. V týdnu od 6. 6. proběhnou ústní přijímací pohovory,
následující dva týdny se budou konat bakalářské a magisterské státní
zkoušky. Na konci června se uskuteční náhradní přijímací řízení.

Dr. Prázová oznámila, že tento týden CEMES odevzdává vypracovanou
analýzu pro Český rozhlas.
Pracuje se na kontrole „překryvu“ metodologických předmětů na institutu.
Dr. Prázová také žádá vyučující, aby uváděli kompletní bibliografické údaje v
rámci seznamů doporučené literatury ve svých sylabech.
Dr. Prázová převzala po Dr. Trunečkové databázi ČTK.

Dr. Bednařík informoval o počtu uchazečů nově přihlášených na obory IKSŽ.
KMS zaznamenala růst počtu uchazečů o cca 50 % u specializace
bakalářského studia KS. Naopak větší pokles počtu uchazečů zaznamenaly
mgr. Strategická komunikace a Mediální studia v distanční formě. Ostatní
studijní programy a jejich specializace mají počty blízké minulému roku.
Dr. Bednařík také připomenul, že je třeba používat nové upravené formuláře
tezí.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyčlení finanční prostředky na
pomoc ukrajinským studentům a pedagogům. Dr. Končelík dodal, že dvěma
ukrajinským studentům může institut nabídnout placený pobyt.

Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční: 4. 4. 2022

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

