
Zápis z porady vedení Institutu 
komunikačních studií a žurnalistiky, 

konané dne 1. 2. 2021 

  

Přítomni: 

  

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 

doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 

MgA. Jan Peml, DiS. 

prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 

doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. 

Mgr. Jitka Kryšpínová 

doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D. 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 

Mgr. Anna Shavit, Ph.D. 

  

Pavla Koterová 

  

Omluveni: 

  

PhDr. Irena Prázová, Ph.D. 
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Program: 

1) Informace– ředitel IKSŽ 

2) Informace z kateder a součástí 

  

 1) 

  

Dr. Končelík přivítal členy vedení IKSŽ na poradě, která se opět konala 
částečně prezenčně a částečně on-line. Přivítal také paní děkanku, která 
informovala o tom, že přihlašování studentů na předměty probíhá dobře a SIS 
tentokrát zvládnul nápor bez problémů. 

Dr. Končelík oznámil nástup dvou nových zaměstnanců institutu, jejichž 
pracovní smlouva začala v lednu 2021 a je vázána na projekty Primus. Dr. 
Gerardo Nicoletta je již přítomen v Praze a sídlí v kanceláři 109, dr. 
Annamária Naeg bude v důsledku koronavirové krize a faktické nemožnosti 
relokace její rodiny pracovat prvních osm měsíců ze zahraničí a naživo se do 
Hollaru přemístí až v září 2021. Nově byl upraven též úvazek Kateřiny 
Turkové, která bude mít nově na starost jako koordinátor i chod a vedení 
CDS, na další část úvazku pak bude působit jako výzkumník v CEMES a jako 
pedagožka na KŽ. 

Informoval o úvahách vedení IKSŽ nabídnout pedagogům přístup k placené 
verzi platformy ZOOM, jakkoliv i nadále platí, že prioritními pracovními 
platformami na IKSŽ zůstávají Google Apps a Microsoft Teams.  

Doc. Láb tuto aktivitu přivítal a informoval o možnostech výhodnější ceny pro 
hromadný nákup. Dr. Shavit doplnila, že by nákup těchto licencí byl vhodný už 
třeba kvůli konání on-line konferencí. 

Vedení institutu obešle zaměstnance s dotazem, kdo by případně měl o tuto 
licenci zájem. 

Dr. Končelík také ocenil, že příprava rozvrhu proběhla úspěšně a podařilo se 
vyřešit všechny obtíže spojené s pokračujícími omezeními danými vládními 
opatřeními a povinností realizovat výuku distančně. 

  



 

 

 

 

  

2) 

 MKPR : 

 Doc. Hejlová uvedla, že vyučují MKPR Zoom využívají hodně. Externisté 
využívají běžnou licenci. 

V uplynulém semestru docházelo ke zpožďování vyřizování záležitostí v SISu. 

Někteří externisté odmítli on-line výuku. 

Doc. Hejlová by ráda publikovala některé studentské práce jako výukový 
materiál pro studenty. Dr. Shavit uvedla, že knihovna poskytuje možnost 
publikování position paper jako tzv. preprinty.  

  

KMS : 

 Prof. Štoll uvedl, že proběhla schůzka na téma státních zkoušek. Na základě 
požadavků pak prof. Štoll vypracoval vyhlášku garanta bc studií na téma: jaké 
máme požadavky na praktické bc práce. 

Každá specializace prváků obdržela dopis, kde bylo vysvětleno vše ohledně 
zahájení semestru. 

Máme nyní nastavené kapacity předmětů, které korespondují s kapacitou 
učeben. Hodně lidí pak zůstává na čekacích listinách. Nepředpokládáme, že 
by do května probíhala prezenční výuka. Je tudíž na garantovi každého 
předmětu jakou kapacitu si zvolí. Dr. Bednařík uvedl, že je třeba v tomto 
případě pak ale rozlišovat co je přednáška a co seminář. Dr. Končelík zároveň 
také uvedl, že směrem dolů limity student zůstávají a stále platí, že předmět je 
vyučován pouze za předpokladu, že se přihlásí alespoň 10 studentů. 

Prof. Štoll pochválil dr. Ježkovou za skvělou organizaci DOD. Vymyslela to 
velice zajímavě a tak, aby to přitáhlo pozornost. Doc. Láb navrhuje, aby video 
bylo zveřejněno na webu až do konce termínu podání přihlášek. 



  

KŽ: 

Doc. Láb uvedl, že sestavování rozvrhu proběhlo hladce a úspěšně. 

Státní zkoušky jsou připraveny a budou probíhat prezenčně. 

Pro KŽ je Zoom vhodný např. i pro anotování praktických bc prací. 

 Dr. Bednařík uvedl, že prof. Kryštoufek odešle garantům mail, aby u 
každého předmětu zkontrolovali jasnou formulaci, jak bude předmět probíhat 
a jak bude ukončen. 

Prof. Kryštoufek jedná s firmou SCIO. SCIO ubezpečuje, že systém on-line 
testů funguje a termíny probíhají. Výsledky mít budeme. 

Máme nyní nejméně absolventů doktorského studia – proběhne na toto téma 
debata. Doc. Láb připraví soubor opatření. Doc. Láb uvedl, že vidí problém v 
tom, že studenti neukončují svá studia ve standartní době. 

  

Mgr. Kryšpínová uvedla, že je třeba rozhodnout, jaká bude do budoucna 
potřeba pronájmu Krystalu, aby se případně již připravila objednávka na další 
akademický rok. Bylo rozhodnuto, že pronájem se na letní semestr zruší a na 
zimní semestr se již objedná. 

Studentům, kteří se zapojili do přípravy DOD IKSŽ, bude navrženo účelové 
stipendium. 

Do kanceláře CDS je objednána skartovačka + malá tiskárna. Stávající velká 
barevná tiskárna je poruchová.  

Kontrolou bylo zjištěno, že finanční bilance IKSŽ je za loňský rok pozitivní. 

I nadále se počítá s přidělením finančních prostředků na jednotlivé katedry, 
tak jako v roce 2020. 

  

Dr. Shavit uvedla, že evaluační zprávy odevzdáváme průběžně. Dr. Končelík 
děkuje všem, kteří evaluaci zpracovávali. Obory na FSV získaly hodnocení B 
nebo C+. 

Blíží se konec projektu Progres a nahradí jej projekt Cooperácio. 

 



Doc. Halada promluvil o ediční činnosti. 

  

MgA. Peml uvedl, že připravovali DOD celkem 3x. Vše proběhlo dobře. 

Nyní se řeší problém s porouchanou klimatizací. 

Probíhá také rekonstrukce v budově rektorátu. Zatím není jasné, v jakém 
rozsahu se to bude RTL týkat.Je třeba počítat s možností, že studio nebude 
možné od 17.5. do 22.8. vůbec užívat. 

Proběhne další jednání ohledně RTL v Jinonicích. 

Dr. Končelík přetlumočil pochvalu IMS za spolupráci RTL na jejich DOD. 

   

Dr. Končelík na závěr připomněl, že CEMES nově vyjma již zavedených 
aktivit jako jsou asistenční a konzultační pomoc při přípravě metodologie 
výzkumů, grantových přihlášek, či analýz nově nabízí též možnosti 
konzultovat problematiku datových úložišť, řešit otázky vázané na open 
access platformy a konzultovat použití analytických nástrojů (včetně 
jejich dostupnosti na IKSŽ, nákupu, správy, využití a metodiky). 

  

  

  

Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční: 1. 3. 2021 

Zapsala: Pavla Koterová 

Za správnost: Dr. Jakub Končelík, ředitel IKSŽ 

 


