Zápis z porady vedení Institutu
komunikačních studií a žurnalistiky,
konané dne 2. 5. 2022

Přítomni:

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
Doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Mgr. Jitka Kryšpínová
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Ing. Petra Koudelková, Ph.D.
MgA. Jan Peml, DiS.

Pavla Koterová

Omluveni:
Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
PhDr. Irena Prázová, Ph.D.

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

1)

Dr. Končelík přivítal členy vedení IKSŽ na další společné poradě.
Informoval, že řeší první stížnost studenta zprostředkovanou ombudsmanem
IKSŽ. Tento komunikační kanál tedy funguje a ukazuje se jako prospěšný.
Dne 23. 6. se v Karolinu uskuteční další setkání zaměstnanců IKSŽ. V blízké
době bude rozeslána pozvánka.
Dr. Končelík informoval o záměru zpřístupnit českojazyčné studium na IKSŽ
(s výjimkou studia žurnalistiky, které vyžaduje znalost češtiny na úrovni
mateřského jazyka) ukrajinským studentům prostřednictvím úpravy
přijímacího řízení. Garanti jednotlivých studijních programů obdrží mailem
návrh podmínek pro přijetí k připomínkování.
Studentská „přespávací“ akce na Hollaru proběhne 16. 6. 2022 od 19:00 hod.

2)
MKPR:
Dr. Koudelková informovala, že dr. Shavit zařizuje pro naše studenty
spolupráci v Izraeli.
Studenti mají dotaz, zda se závěrečné práce mají tisknout oboustranně nebo
jednostranně. Obojí je správně. Odevzdává se jeden výtisk.
Dr. Koudelková se ptá, zda je možnost čas zkoušení u ústních přijímacích
zkoušek zkrátit na 15 minut místo 20 minut. Dr. Bednařík uvedl, že to možné
určitě je, protože není délka zkoušení nikde zveřejněna.
Studenti MKPR by chtěli mít vlastní kurz s certifikátem. Není to možné, pokud
kurz nevede pedagog. Můžeme pouze vystavit „osvědčení“ ale bez hlavičky
fakulty.

KMS :
Prof. Štoll uvedl, že katedra uspořádá před přijímacími zkouškami informační
schůzku.
Hlídání na přijímacích zkouškách je již zajištěno.
Student, který se chce u soudu podívat do spisu, žádá katedru o potvrzení, že
se jedná o výzkumné účely.
Člen katedry mgr. Miessler oslaví čtyřicáté narozeniny.

KŽ:
Doc. Alice Němcová Tejkalová uvedla, že komise na ústní bc přijímací
zkoušky jsou již sestaveny a otázky se momentálně aktualizují.
Test otázek pro mgr uchazeče připravuje doc. Osvaldová.
Doc. Tejkalová také uvedla, že podala žádost o projekt Horizon Europe, v
rámci osmičlenného konsorcia s předními evropskými univerzitami, v rámci
týmu IKSŽ jsou kolegyně z KŽ a Markéta Supa z KMS a Anna Shavit z
KMKPR.
RTL:
MgA. Peml znovu zdůraznil potřebu nákupu nové půjčovací techniky.
Předmětů, kterých se půjčování techniky týká, výrazně přibylo a technika již
nestačí. Když někdo z pedagogů začne učit nový předmět – měl by dopředu
hlásit, jakou techniku budou studenti tohoto předmětu potřebovat a zajistit její
financování.
Dr. Končelík dodává, že je nutné předměty rozložit v čase tak, aby se rozložilo
i půjčování techniky. Technika by se primárně měla nakupovat z grantů.
Je třeba vymyslet systém evidence půjčené techniky tak, aby studenti, kteří
ukončují studium, včas vrátili zapůjčenou techniku a aby také uhradili
případné vzniklé škody.
Je třeba vyrozumět pedagogy, aby upozornili studenty, že dokud vše v
pořádku nevrátí, nedostanou zápočet.

Mgr. Kryšpínová uvedla, že podle vedoucí studijního oddělení K. Vovsové
nemusí být profesoři a docenti schválení vědeckou radou jako členové a
předsedové komisí státních zkoušek. Dr. Bednařík k tomu ale řekl, že by měli
být schváleni pro konkrétní obor, aby se nestalo, že předseda nebo člen
komise nemá k danému oboru žádný vztah.
1. 6. proběhne v Grébovce zahradní slavnost u příležitosti odložených oslav
30. výročí založení FSV. Vstupenky je třeba objednat předem.
Pokud to půjde, zajistíme na výuku společného bakaláře KS v zimním
semestru 2022 opět velkou přednáškovou aulu v hotelu Krystal.
Plány dovolené je třeba odevzdat nejpozději do 25. 5.
V Centru doktorských studií končí v květnu pracovní poměr dvěma stávajícím
zaměstnancům. Bude jim prodloužen, ale pracovní náplň se jim změní z
publikační na administrativní činnost.

Dr. Bednařík uvedl, že kolegia děkana se zúčastnila i paní rektorka. Jedním z
probíraných témat byly „Jinonice“. Stavbu provází řada komplikací, které je
nutné průběžně řešit.
Paní rektorka také uvedla, že její vedení UK bude podporovat přípravu
nových cizojazyčných programů.

Doc. Halada souhlasí s tím, že v měsíci červenci bude tři týdny zastupovat dr.
Končelíka.
Doc. Halada navrhuje, že ze zajímavých diplomových prací by měly vzniknout
sborníky. Ostatní instituty ale spíše podporují, aby absolventi zveřejňovali
výsledky diplomových prací v odborných časopisech.

Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční: 27.6. od 13:00 hod. v místnosti č. 110
Zapsala: Pavla Koterová
Za správnost: Dr. Jakub Končelík, ředitel IKSŽ

