
Zápis z porady vedení Institutu
komunikačních studií a žurnalistiky,

konané dne 27. 6. 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.

Mgr. Anna Shavit, Ph.D.

PhDr. Irena Prázová, Ph.D.

Pavla Koterová
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Program:

1) Informace– fakulta

2) Informace z kateder a součástí

1)

Dr. Končelík přivítal členy vedení IKSŽ na další společné poradě a informoval,
že předchozí týden proběhlo výběrové řízení a na jeho základě byl jmenován
ředitelem IKSŽ na další 4 roky. Připravil pro toto další období novou koncepci.
Děkuje všem za připomínky.

Může se nyní zahájit proces evaluací, tak aby do konce září měli všichni
zaměstnanci pohovory hotové.

Informoval, že iniciuje rozpravu nad definicí profilu absolventa – co má umět,
k čemu jej vychováváme.

Informoval o dílčí analýze výsledků přijímacího řízení. Na základě diskuze
bylo rozhodnuto, že finální analýzu připraví až se znalostí souboru studentů,
kteří skutečně nastoupili. Poté bude zapotřebí zjistit korelaci mezi výsledkem
ústního pohovoru a výsledkem testu z anglického jazyka (aby bylo možné
případně test z jazyka vyřadit) a korelaci mezi výsledkem OSP a ústního
pohovoru (dtto).

Dále diskutoval rozhodnutí dělat „čáru“ až měsíc po přijímacích zkouškách,
protože se čeká ještě na náhradní přijímačky. Diskutující se shodli, že tímto
postupem významně roste riziko, že se přijatí uchazeči v mezičase
rozhodnout pro jiné školy, odkud se výsledky dozví dříve. Členové vedení
IKSŽ se shodli, že čára by se měla udělat po prvním termínu přijímaček. Dr.
Končelík pošle v tomto smyslu dopis proděkance pro studium.

Fakultní Google licence již nadále nebude umožňovat dostatečný objem pro
uložení dat archivu RTL. RTL nyní vymýšlí způsob jak data převést jinam.

Dr. Končelík informoval, že za hrozbu pro další rozvoj IKSŽ považuje růst
plateb za spoluúčast na grantových projektech – ve stávající podobě je to pro
institut dlouhodobě finančně neudržitelné. Informoval, že pro další období
předpokládá zavedení jednoduchého mechanismu, kdy pro povolení podání
projektu bude zapotřebí dopředu domluvit způsob financování spoluúčasti.
Bez tohoto rozhodnutí nebude IKSŽ projekty dále podporovat. Dále platí, že v
každém podaném projektu bude vyžadovat zapojení alespoň jednoho



studenta doktorského studia na každý 1 milion rozpočtovaných prostředků (a
to až do výše maximálně 3 studentů pro projekty nad 3 miliony).

2)

MKPR:

Dr. Petra Koudelková uvedla, že katedra má nyní první zkušenost se státními
zkouškami pro mgr. studenty. Na základě těchto zkušeností budou příště
měnit podmínky přijímacího řízení – v prvním kole budou uchazeči posílat jen
motivační dopis.

KMS :

Prof. Štoll děkuje všem pedagogům a zaměstnancům studijního oddělení za
pracovní nasazení u státních a přijímacích zkoušek.

Prof. Štoll poděkoval řediteli institutu za zorganizování akce pro zaměstnance,
na kterou byli nově pozváni i zástupci studijního oddělení.

Dále informoval o tom, že na katedře budou hodnotit zkušenosti z prvních
bakalářských státnic, resp. specializační části, která se lišila od ostatních
specializací.

KŽ:

Doc. Alice Němcová Tejkalová uvedla, že počítače v učebně č. 110 budou
opraveny za cca 60 tisíc Kč.

Doc. Němcová Tejkalová informovala o průběžných aktivitách katedry a
průběhu přijímacích a státních zkoušek.

Z Rozprav o médiích se stane od října podcast.

Dr. Anna Shavit navrhuje vznik „vědeckých balíčků“. Dr. Končelík k tomu
dodává, že již existuje projekt Cooperatio, jehož se nově stal koordinátorem.

Dr. Shavit chce oslovit vedoucí kateder s nabídkou pomoci ohledně habilitací.



Doc. Němcová Tejkalová chválí Dr. Shavit za zorganizování vědeckého
večírku pro studenty Ph.D. a schůzku k habilitacím.

RTL:

MgA. Peml uvedl, že se mimo jiné zabývají nákupem techniky do Jinonic.

Je už nyní potřeba přemýšlet o tom, co chceme v Jinonicích učit a koordinovat
spolupráci s dalšími instituty.

Dr. Prázová informovala o tom, že knihovna dokončila nákup cca 400 e-knih,
více informací bude zveřejněno co nejdříve.

V rámci CEMES se řeší na fakultní úrovni podpora analytických nástrojů (v
rámci projektu PPSŘ). CEMES spolupracuje s UKUK na sociologickém
výzkumu v rámci celostátního CRP “Podpora blended learningu na VŠ v ČR”.

Veškeré výstupy CEMES budou tento týden aktualizovány na webu.

V rámci překryvu metodologických předmětů a kurzů informační gramotnosti
nabízí CEMES metodické a informační opory, v případě zájmu je nutné se
ozvat co nejdříve.

Mgr. Kryšpínová uvedla, že již máme rozpočet institutu na rok 2022.

Dále pak mgr. Kryšpínová informovala o jednotlivých položkách na vzdělávací
činnost, vědeckou činnost, SVV atd.

Proběhlo interní výběrové řízení do Centra doktorských studií IKSŽ, na místa
vědeckých pracovníků CDS byli vybráni tři studenti doktorského studia. Náplní
jejich roční práce v CDS bude tvorba publikačního výstupu v rámci JJD018
Joint Writing Seminar. Začátkem srpna se uskuteční výběrové řízení na
akademického pracovníka pro katedru žurnalistiky

Dr. Bednařík se seznámil s návrhem novely vysokoškolského zákona. Státní
zkoušky dle tohoto návrhu projdou „revoluční“ změnou. Magisterské státnice
budou moci obsahovat jen obhajobu diplomové práce, nebude nutné mít ústní
zkoušení. Bakalářské státnice budou moci mít i pouze jednu část, aniž by to
musela být obhajoba bakalářské práce. Významné úpravy jsou navrženy také
u doktorského studia.



V srpnu 2022 bude muset fakulta odevzdat kontrolní zprávu o realizaci
navazujícího magisterského studijního programu Strategická komunikace,
podklady připraví katedra marketingové komunikace a PR.

V nadcházejícím zimním semestru je nutné připravit reakreditaci navazujících
magisterských studijních programů Strategická komunikace; Journalism,
Media and Globalisation a doktorských studijních programů Mediální a
komunikační studia / Media and Communication Studies. Doporučoval by v
rámci této akce již připravit i reakreditaci navazujícího magisterského
studijního programu Žurnalistika, i když jeho akreditace končí až v roce 2025,
ale stejně u tohoto SP je nutné v roce 2023 odevzdat kontrolní zprávu a pro
přípravu by bylo praktičtější pracovat na všech uvedených akreditacích
současně.

Doc. Halada poděkoval řediteli institutu za uspořádání společenské akce pro
zaměstnance u příležitosti jeho životního jubilea. Dárek se mu velice líbil.

Termín příští porady vedení IKSŽ bude upřesněn.

Zapsala: Pavla Koterová

Za správnost: Dr. Jakub Končelík, ředitel IKSŽ


