Zápis z porady vedení Institutu
komunikačních studií a žurnalistiky,
konané dne 2. 3. 2020

Přítomni
:

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
MgA. Jan Peml, DiS.
prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Mgr. Jitka Kryšpínová
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.
PhDr. Irena Prázová, Ph.D.
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
Mgr. Ing. Marek Vranka

Pavla Koterová
Omluveni:
doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.
doc. MgA. Filip Láb, Ph.D.
Mgr. Anna Shavit, Ph.D.

Program:
1) Informace – ředitel IKSŽ
2) Informace – katedry a součásti

1)
Dr. Končelík omluvil dr. Shavit a jejím jménem připomněl, že ohledně vědy
(program Progres Q18) odešla zaměstnancům výzva, aby poslali finanční
rozvahu své vědecké činnosti pro rok 2020, u které budou žádat o podporu z
prostředků Progresu. Současně zopakoval, že dlouhodobým záměrem
zůstává dosažení stavu, kdy jsou vědecké aktivity primárně průběžně
realizovány z prostředků na grantovou činnost a prostředky Progresu Q18
naopak slouží až k odměňování již realizovaných výsledků.
Znovu jménem dr. Shavit zopakoval informaci Vaiy Doudaki z pléna, že na
institutu budou probíhat „vědecká setkávání“, kde budou jednotliví akademici
představovat svůj výzkum.
Zopakoval a upřesnil informaci z pléna o novém systému odměňování a
nastavením termínů odměn. Nově budou vázány na chod akademického roku
a vypisovány po skončení semestru. Nově tedy budou termíny odměn
kopírovat akademický rok, odměňovat se bude činnost v semestru po jeho
skončení. Odměny budou sestavovány v únoru po ukončení zimního
semestru za práci v zimním semestru, tak aby dorazily v březnové výplatě. U
aktuálních odměn na jaře 2020 nastane minimálně měsíční zpoždění a
odměny dorazí až v dubnové nebo květnové výplatě. Tato odměna výjimečně
zahrnuje delší období, patří do ní též třeba dosud neodměněné aktivity
podzimu 2019. Odměna za letní semestr bude vypisována po jeho skončení v
říjnu a na účty dorazí zaměstnancům vždy v listopadu. Nově se budou na
konstrukci odměn významně podílet vedoucí kateder, kteří docení
pedagogické působení. Informoval vedoucí kateder o výši rozpočtu.
Informoval, že v případě, že budou vedoucí kateder chtít odměny zařadit do
březnové výplaty, je zapotřebí odměny stanovit do 15. 3.
Dr. Končelík přivítal děkanku dr. Alici Tejkalovou. Ta se vyjádřila k
současnému problému ohledně nákazy koronaviru. Vedení FSV striktně
nedoporučuje výjezdy do rizikových oblastí. Pokud student nebo pedagog
vyjede – čeká ho pak umístění do karantény. O uzavření školy a výuky se
zatím nejedná – budeme se řídit rozhodnutím rektorátu.

Dr. Tejkalová také stručně tlumočila obsah dopisu, který od studentů
společného placeného studijního programu IKSŽ a ISS Sociology,
Communication and Media obdržela členka jejího kolegia Malvína Krausz
Hladká. Dr. Tejkalová upozornila, že taková situace, kterou studenti popisují,
není možná, škodí renomé všech studijních programů na fakultě, které jsou
jinak dobře provozované, a koordinátoři jak na ISS, tak na IKSŽ musí začít
pracovat podstatně lépe. M. Štoll přiblížil podstatu problému a Dr. Končelík
přislíbil zjednání nápravy.
2)
MKPR – Ing. Vranka:
Ing. Vranka uvedl, že nyní katedru opět navštívil dr. Sandy Kornberg. Jedná
se o Letních školách. Chystají se nyní výjimečně dva turnusy. Jsou vítáni
studenti všech oborů IKSŽ, kteří si tak mohou vyzkoušet připravit
marketingovou kampaň. Ve svém předmětu na tuto možnost upozorní i dr.
Ježková.
Proběhne výběrové řízení na akademického pracovníka MKPR – zájemci se
již hlásí.
KMS – prof. Štoll:
Úspěšně proběhl Den otevřených dveří pro uchazeče o mgr studium.
Prof. Štoll se vrátil k tématu spolupráce s ISS na placeném studijním
programu Sociology, Communication and Media (SCM). Konstatoval, že se
zatím příliš nepodařilo zkoordinovat výrobu rozvrhu obou složek, že on i
pověřená administrátorka za IKSŽ dr. Lenka Vochocová komunikuje s
garantem prof. H. Jeřábkem, a že se chystá schůzka se všemi, kteří mají
koordinaci na starosti. Dva konkrétní problémy (neotevření jednoho předmětu
a přejmenování jiného se sníženým kreditovým hodnocením) je v řešení,
studenti budou informováni. Bylo by vhodné, kdyby ISS mělo administrátora,
který by věci koordinoval a hlavně aby se zaměřil i na specifickou komunikaci
se studenty. Dopis, který paní děkanka zmiňovala, obsahoval věci také zcela
mimo rámec naší nabídky předmětů do společného programu.
Chybí nám vnitřní předpisy k uznávání mgr prací jako rigorózních prací.
Množí se zájemci o tuto možnost, ale většina prací neodpovídá svou kvalitou
tomu, aby mohla být uznána. Sešla se komise pro uznání/neuznání
předložených mgr prací, došla k závěrům a zároveň navrhla další pravidla. Na
web IKSŽ budou k této problematice vypsány „podmínky garanta studia“.

Prof. Štoll absolvoval sezení na senátních komisích, kde se jednalo o
sporném výkladu hodnocení A-F. Nesoulad vzniká hlavně u hodnocení při
státních zkouškách. Téma bude ještě diskutováno, ale mělo by být
diskutováno hlavně na IKSŽ.

KŽ – dr. Čeňková:

Dr. Čeňková poděkovala dr. Bednaříkovi za aktualizaci „Průvodce zpracování
bc a mgr závěrečných prací“.
Na nový jarní termín odevzdání tezí bude znovu upozorněno v Aktualitách na
webu IKSŽ.
Dr. Čeňková se dotázala, zda se podle nových nařízení smí kontrolovat
docházka studentů na výuce. Může se vyžadovat aktivní účast a dá se to řešit
průběžnými testy. Na začátku semestru je třeba do sylabů vložit přesné
požadavky a ty už pak v průběhu výuky neměnit.

Ediční komise – doc. Halada:
Na katedře MKPR nyní hostuje studentka doktorského studia mgr. Jana
Paveleková. Mimo jiné pomůže i s výzkumem e-knih.
Chlumecké soutěže literatury faktu se mohou zúčastnit i naši studenti – je to
placená soutěž ve dvou kategoriích VŠ a SŠ.

RTL – MgA. Peml:

Vedoucí RTL Jan Peml uvedl, že situace v RTL se stabilizovala a spoustu
věcí se ujasnilo. Proběhla např. schůzka ohledně půjčování techniky.
Půjčovna se přesune do kanceláře č. 11. Byly nastaveny „půjčovní“ hodiny.

Určily se také požadavky jednotlivých pedagogů na účast techniků ve výuce.
S tím pak souvisí i nutnost změny úvazků těchto techniků.
Nový zaměstnanec Filip Fryml získal certifikát administrátora pro Dallet.
Se zimní školou žurnalistiky byl problém ve velkém počtu studentů. Prostor je
stavěn maximálně pro 15 osob. Při větším počtu účastníků je pak obava o
poškození techniky.
S Dr. Ježkovou se domluvili na spolupráci. Proběhne také schůzka s ing.
Kindermanem ohledně budovy v Jinonicích.

Dr. Bednařík:
Dr. Bednařík informoval o uzavření smlouvy na realizaci anglického studijního
programu ERASMUS Mundus “Journalism, Media and Globalisation”..
Smlouvu odešle na rektorát k zajištění podpisu J. M. rektora.
Akreditační spisy dvou magisterských studijních programů byly po schválení
na fakultní úrovni odevzdány na rektorát, kde je kontroluje pí. Klabalová.
Zatím zkontrolovala akreditační spis mgr. Žurnalistiky. Sepsala různé
požadavky na úpravy, které nyní připravuje doc. Osvaldová.

Provozní záležitosti – mgr. Kryšpínová:

Podle vedoucí studijního oddělení začne výuka v novém akademickém roce
již v úterý 29. 9. 2020.
Přestože je nabídka kurzů v AJ na IKSŽ stále větší, není o ní ze strany
studentů CIEE příliš velký zájem. V letním semestru navštěvuje jedna
studentka CIEE kurz dr. Davida Weisse.
V následujících 14 dnech bude na institutu probíhat výběrové řízení na
studijní pobyty Erasmus. Organizaci zajištuje mgr. J. Miessler stejnou formou

jako v loňském roce. Zájem o pobyty ze strany studentů je vysoký, předběžně
podalo přihlášky více než 90 studentů.
V letošním roce bude probíhat v souvislosti s přechodem na windows 10
výměna některých zastaralých počítačů v kancelářích.

Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční: 6. 4. 2020 ve 13:00 hod. v kanceláři č.
101
Zapsala: Pavla Koterová
Za správnost: Dr. Jakub Končelík, ředitel IKSŽ

