
Zápis z porady vedení Institutu
komunikačních studií a žurnalistiky,

konané dne 12. 9. 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.

Mgr. Anna Shavit, Ph.D.

PhDr. Irena Prázová, Ph.D.

PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.

Pavla Koterová

Omluveni:

Doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

Ing. Petra Koudelková, Ph.D.

MgA. Jan Peml, DiS.

Doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.
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Program:

1) Informace– institut a fakulta

2) Informace z kateder a součástí

1)

Ředitel institutu Dr. Končelík přivítal přítomné s počátkem nového
akademického roku a informoval o následujících očekávaných událostech.

Na podzim 2022 plánuje exkurzi zaměstnanců do depozitáře v Krystalu, kde
jsou uloženy nejcennější fakultní knižní a časopisecké fondy, především pak
Laurinova knihovna. Tato exkurze může by měla být spojena s plenárním
zasedáním institutu.

Výjezdní zasedání IKSŽ bude naplánováno na jaro 2023.

Ke svému úspěšnému završení se blíží proces akreditace jmenovacího řízení
v oboru Mediálních studií – FSV UK získá možnost nabízet v oboru profesuru.

Nabízí se široká škála různých cen pro mimořádné studenty i pedagogy.
Pokud vyučující shledají oceněníhodné podněty, nechť nominace zasílají na
sekretariát Pavle Koterová. Následně vedení institutu zajistí nominace pro
konkrétní výzvy.

Dr. Ježková bude v listopadu odcházet na mateřskou dovolenou. Jako její
zástup při správě vnitřní a vnější komunikace institutu na poloviční úvazek
nastoupí naše bývalá absolventka Veronika Jílková.

Na IKSŽ máme nyní již 5 velkých evropských výzkumných projektů, a proto
hledá ředitel IKSŽ cestu, jak posílit projektový tým. Předpokládá vznik
projektového oddělení a jeho zařazení do struktury CEMESu. Při této
příležitosti předpokládá restrukturalizaci CEMESu a v rámci jeho struktury
vznik Metodicko-analytického oddělení a nového výzkumného oddělení
sdružujícího tři z oněch pěti výše zmíněných projektů.

V příštím týdnu bude dr. Končelík na dovolené a zastupovat bude doc.
Halada.

V pondělí 3. 10. 2022 proběhne v galerii Hollar vernisáž profilové výstavy doc.
Filipa Lába.



Fakulta navýšila příspěvky pro zaměstnance na stravenky a penzijní
připojištění. Souhrnná informace bude zaslána každému ze zaměstnanců
emailem.

Podněty na vědeckou radu FSV posílejte řediteli.

2)

KMS :

Prof. Štoll uvedl, že bylo přijato ke studiu 12 ukrajinských studentů. V.Nainová
pro ně bude učit předmět v AJ – Úvod do komunikačních věd.

Dne 19. 9. od 14 hod. budou mít tito studenti schůzku se studijním oddělením.
Referentka studijního odd. pí. Bílá jim pošle dopis, který posíláme prvním
ročníkům.

Na IKSŽ se setkání pro první ročníky uskuteční dne 30. 9.

Pro distanční výuku KMS bude nyní kontaktní osobou dr. Křeček.

Prof. Štoll také uvedl, že paní proděkanka pro studium vznesla dotaz, zda
máme mít nebo nemáme u přijímacích zkoušek do magisterského studia
angličtinu. Prof. Štoll si myslí, že to není třeba a navrhuje zkoušky z AJ zrušit
a nahradit je jinými otázkami z oboru KMS. V podmínkách přijímacího řízení
ale musí být zachována věta, že většina studijních materiálů je v angličtině
(např. povinná literatura).

Dr. Prázová CEMES

Bylo odevzdáno odborné vyjádření pro MV ČR.

Probíhá dotazníkové šetření ohledně blended learningu, které se týká všech
vysokých škol v ČR.

Nabízí se další možnost nákupu e-knih, ale je třeba to nahlásit nejpozději do
16. 9.

Mgr. Kryšpínová uvedla, že aktuálně probíhá sběr dat za první pololetí roku
2022 (mobilita pedagogů, vědecké akce, spolupráce se zahraničními
institucemi atd.) do výroční zprávy FSV. Údaje ale zatím vložilo jen málo lidí.



V disciplinární komisi budou za IKSŽ působit nyní dr. Jirků a mgr. Karolína
Šimková. J. Podzimek končí.

K ubytování hostů můžeme využít hotel Leonardo v ul. K.Světlé, s nímž má
fakulta navázanou spolupráci.

Tištěné novoročenky jsou objednané v počtu kusů 30. Pro zaměstnance
budou k dispozici opět i novoročenky v elektronické verzi.

Počítače z učebny č.110 budou odvezeny k opravě. Do konce září by se měly
vrátit zpět na své původní místo.

Se studenty se řeší nákup nového sedacího nábytku na dvorek Hollaru.

Dr. Bednařík informoval, že stavbu v Jinonicích provázejí komplikace. Je
otázka, jak rychle se je podaří odstranit, pokud mají být dodrženy současné
stanovené termíny pro stěhování institutů a zahájení výuky v Jinonicích.

Na kolegiu děkana se probírala možnost hybridní výuky pro cizince, kteří
např. neobdrželi víza.

Vzniká opatření děkana k postupu ohledně včasného nahrání závěrečné
diplomové práce do SISu.

Probíhají zápisy do prvních ročníků. Počty zapsaných studentů v bakalářském
studiu jsou podobné jako v loňském roce. Na mgr studium se zatím studentů
zapsalo méně, ale budou se nyní zapisovat ti, kteří v září absolvovali
bakalářské státnice.

Dr. Rábová uvedla , že PR odd. nabízí nový uvítací formát pro studenty.

Termíny on-line DOD jsou již stanoveny.

Dr. Rábová se ptá na možnost úpravy formuláře posudků závěrečných prací.
Požaduje, aby byl formulář „odemčený“ pro možnost pravopisných oprav.

Doc. Halada apeloval na to, že je třeba odevzdat tituly do edičního plánu. Dr.
Bednařík informoval, že půjde do edičního plánu i rukopis sborníku z projektu
NAKI dr. Cebeho.

Doc. Halada také upozornil na to, že studenti v závěrečných pracích
nepoužívají přímé citace.



Dr. Anna Shavit informovala, že k evropským grantům přibudou další dva -
podrobné informace budou následovat.

Informace o podpoře kolegů (Mendeley, Grammarly - plugins), další software

Dr. Shavit také za pedagogy MKPR poděkovala za navýšení platu
zaměstnancům IKSŽ.

Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční: 3. 10. 2022 ve 12:30 hod. v učebně č.
110

Zapsala: Pavla Koterová

Za správnost: Dr. Jakub Končelík, ředitel IKSŽ


