Zápis z porady vedení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky,
konané dne 10. 1. 2022
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.
Ing. Petra Koudelková, Ph.D.
Pavla Koterová

Omluveni:
Doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
PhDr. Irena Prázová, Ph.D.
Doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.
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 tom, že se zaměstnanci od 17. 1. budou testovat na onemocnění Covid-19
pomocí samotestů. Přesné pokyny včas obdržíme z Rektorátu UK.
Vedení fakulty projednalo také nové financování vědy. Rozdělování prostředků na vědu bude
nyní stanoveno opatřením děkanky. Jakkoliv je změna ve výpočtu významná, pro IKSŽ stále
platí, že jako celek jsme příjemci především prostředků na vzdělávací činnost, a tak nás
žádná úprava u institucionální podpory vědy neohrožuje existenčně. Jak konkrétně se
stávající úpravy projeví na rozpočtu se ukáže až na jaře.
Plánuje se další „překlápění“ webů. Na IKSŽ naplánujeme zpětnou kontrolu, zda se všechny
informace obnovily v nové verzi webu správně.
Dr. Končelík jednal v ČTK ohledně nového znění vzájemné smlouvy.

Na katedru žurnalistiky se v únoru vrátí doc. Němcová Tejkalová.
2)
MKPR:
Dr. Koudelková uvedla, že Den otevřených dveří pro MKPR se plánuje „naživo“ a zároveň se
budou výstupy streamovat. Dr. Ježková zařídí, aby na webu IKSŽ vše běželo správně.
O výuce v Krystalu zatím není rozhodnuto – čekáme do další porady členů vedení.
KMS :
Prof. Štoll informoval o tom, že v lednu se uskuteční první státní zkouška organizovaná dle
nového modelu. Tedy část společná a část specializační.
Znovu se uskuteční on-line setkání se studenty a budou rozeslány i informační dopisy.
Na KMS nastoupí nová vědecká pracovnice doc. Christine Trültzsch-Wijnen.
KMS také nabídne dva nové předměty, které budou vyučovat externisté Jan Švelch a ???
KŽ:
Dr. Čeňková informovala o tom, že do výuky Erasmus studentů se nově zapojil i doc.Silverio.
Vznikla celá řada nových volitelných předmětů vyučovaných převážně z řad externích
vyučujících. Např. Miloš Hroch bude učit společně s Pavlem Turkem. Také se k výuce vrací
pan Luboš Pavel.
Mgr. Kryšpínová informovala, že v letošním roce, konkrétně od 1. 4. do 29. 4., bude muset
opět většina zaměstnanců IKSŽ (kromě těch přijatých do pracovního poměru v nedávné
době) absolvovat on-line školení BOZP. Každý zaměstnanec musí během dubna odevzdat
do personálního oddělení podepsaný originál výsledku testu. Nelze odevzdávat scany nebo
kopie.
Daňová přiznání za rok 2021 budou zaměstnanci IKSŽ, kterých se to týká, podepisovat v
pondělí 24. ledna v kanceláři personálního oddělení u Lucie Voňavkové.
MgA. Peml podal informaci, že kancelář č.126 je hotová a vybavená dle požadavků i na
tvorbu podcastů. Bylo by ale třeba ještě dodělat oboustranné čalounění dveří kvůli
odhlučnění místnosti.
V polovině února nastupuje na místo ing. Pospíšila pan Paleček. Bude potřebovat nový
počítač.
Dr. Bednařík informoval o průběhu reakreditace studijního programu Society,
Communication and Media, který společně zajišťují IKSŽ a ISS. Novým garantem bude doc.
Numerato, který se bude ohledně podkladů pro akreditaci obracet na členy katedry KMS.
Dr. Bednařík znovu aktualizoval formulář posudku pro bc a mgr práce tak, aby odpovídal
správnému vyjádření hodnocení. Je třeba tuto informaci sdělit všem pedagogům, kteří
budou nyní na zimní státnice vytvářet posudky. Je nutné již používat tyto nové formuláře.
Dr. Bednařík na základě podnětů od správce SISu také upraví svůj text „průvodce
zpracováním bc a mgr prací“.
Na zimní státní zkoušky se přihlásilo méně studentů, než jsme očekávali.

Doc. Halada uvedl, že 4. 1. 2022 odevzdal ke zpracování aktualizovaný Slovník žurnalistiky.
Je zde celkem 26 autorů a je třeba ještě dodat ilustrace.

Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční: 7. 2. 2022
Zapsala: Pavla Koterová
Za správnost: Dr. Jakub Končelík, ředitel IKSŽ

