
Zápis z porady vedení Institutu
komunikačních studií a žurnalistiky,

konané dne 7. 2. 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.

Mgr. Anna Shavit, Ph.D.

Pavla Koterová

Omluveni:

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

PhDr. Irena Prázová, Ph.D.

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

1) Informace– fakulta

2) Informace z kateder a součástí

1)

Dr. Končelík přivítal členy vedení IKSŽ na další poradě.

Informoval o tom, že naše současné webové stránky se budou 9. 2. „přepínat“
na “crossdoménu”. Už nyní je možné se podívat na verzi, která se bude
překlápět – dr. Končelík pošle členům vedení odkaz. Dr. Ježková ohlídá, aby
se „překlopení“ povedlo správně.

Místnost č. 126 byla původně plánovaná jako konzultační a konferenční
místnost a místnost pro on-line výuku. RTL zde nyní zařídilo i možnost
nahrávání. Z toho důvodu je ale také nutné spustit systém rezervací a nastavit
priority pro jednotlivé skupiny možných zájemců. Primárně je místnost určena
pro pedagogy IKSŽ, jejich výuku a konzultace. Dr. Končelík rozešle
zaměstnancům informaci o způsobu rezervací. Pracovník RTL pan Fryml
zajistí v případě zájmu pro pedagogy školení, co z hlediska softwaru je možné
v této místnosti využívat.

Bylo dohodnuto, že proběhne v místnostech č. 126, 111, 110 a 108
odhlučnění formou vypolstrování dveří.

Do rozvrhu IKSŽ bude ještě dodatečně začleněn předmět, který se vyučuje v
ČTK.

2)

MKPR:

Dr. Koudelková uvedla, že Den otevřených dveří pro MKPR se vydařil. Za
organizaci je třeba poděkovat dr. Ježkové.

Proběhly i zimní státní zkoušky, kde jsme měli možnost si nově vyzkoušet, jak
bude probíhat zkoušení studentů v rámci nové bakalářské akreditace.
Ukázalo se, že bude třeba upravit protokoly na SISu.

Výuka v následujícím semestru bude probíhat prezenčně. Místo JUDr.
Wintera bude učit právnička Petra Dolejšová.



KMS :

Prof. Štoll uvedl, že na DOD pro mgr studium přišlo velice málo uchazečů,
většina sledovala stream.

Za organizaci DOD také poděkoval dr. Ježkové.

Státní zkoušky proběhly prezenčně, nikdo kupodivu nebyl v karanténě a
nemuselo se nic odhlašovat.

Za sestavení čím dál složitějšího rozvrhu je třeba poděkovat dr. Jirků.

Studentům prvních ročníků byl odeslán „informační dopis“, na kterém již
tradičně spolupracovali dr. Čeňková, dr. Bednařík a dr. Koudelková. On-line
informativní schůzka bude ještě následovat 10. 2. v 16:00.

Studenti MS udělali malý průzkum, v čem vidí potíže při zapisování do sisu, P.
Bednařík to probral se správci sisu.

Výuka v Krystalu se ruší a převádí se do on-line prostoru. Dr. Končelík
připraví k tomuto tématu vyhlášku ředitele.

Nově bude povinný předmět Analýza dat učit externí pedagožka dr. Marína
Urbániková.

8. 2. 2022 proběhne on-line porada všech pedagogů KMS a to jak interních
tak i externích, bude členěna na dvě části (anglická a česká). Jsou pozváni
také všichni doktorandi.

Prof. Štoll také představil iniciativu ohledně vzniku nového placeného bc
programu v anglickém jazyce. Garantkou tohoto programu bude dr. Ulrike
Notarp. Vyzval ostatní katedry ke spolupráci, rád by inicioval vznik pracovní
skupiny, v níž by byl zástupce každé katedry. Považuje tento okamžik pro
vznik takové programu za velmi příznivý, navíc univerzita je takové iniciativě
nakloněna a koneckonců jsme jako IKSŽ jediný institut na FSV, který
bakalářský anglický program nenabízí.

KŽ:

Dr. Čeňková uvedla, že se na katedru žurnalistiky vrátila zpět doc. Alice
Němcová Tejkalová.



24.2. proběhne „slavnostní“ porada katedry, kde se rozloučí před odchodem
do důchodu dr. Trunečková a ing. Pospíšil.

Za spolupráci na organizaci DOD je třeba také poděkovat prof. Štollovi, Mgr.
Gélovi a Dr. Ježkové.

Dr. Čeňková připraví ve spolupráci s doc. Tejkalovou návrh odměn.

Mgr. Kryšpínová informovala, že končí program Progres a navazuje na něj
program Cooperatio.

Účetnictví za minulý rok je již uzavřené.

MgA. Peml uvedl, že v RTL v únoru ukončí svůj pracovní poměr ing. Pospíšil.
Místo něj nastoupí Miloš Paleček.

V rámci rekonstrukce došlo na rektorátu k výměně zámků dveří. Z tohoto
důvodu budou někteří zaměstnanci do budovy vstupovat s pomocí karty.

Klimatizace již funguje.

Dr. Shavit informovala, že plánuje schůzku s vedoucími kateder ohledně
nových projektů.

V roce 2021 ukončilo na IKSŽ své studium 5 studentů doktorského studia.
Minimálně ten samý počet se očekává i v roce letošním.

Na konferencích on-line i off-line byla dobrá účast.

Pro příští rok je v plánu vytvořit v rozvrhu jedno „okno“ jen pro plánování
různých porad, besed apod.

Na webu IKSŽ by se mělo objevit více informací k vědě.

Dr. Shavit, J. Miessler a M. Štoll budou také učit v nových kurzech vedených
pod hlavičkou UK v rámci platformy 4EU+.

Dr. Bednařík informoval, že IKSŽ má nahlásit koordinátora pro pořádání
školení k on-line výuce v rámci rozvojového programu. Dr. Čeňková na tuto
funkci navrhuje dr. Jana Jirků.



Nový proděkan pro vědu bude sestavovat ediční komisi – návrhy členů budou
dávat jednotlivé instituty.

Probíhá příprava ustanovení nové fakultní vědecké rady. Schvalování jejích
členů bude mít na programu 1. 3. plénum fakultního akademického senátu.

Kariérní řád je fázi, kdy děkan FSV nyní vypořádá připomínky od
akademického senátu, ředitelů institutů a odborové organizace. Dokument
bude znovu předložen k diskusi plénu akademického senátu. Následně bude
zorganizována prezentace kariérního řádu pro zaměstnance. Do 1. 7. 2022
musí mít každá fakulta UK připravený svůj kariérní řád.

Doc. Numerato připravuje reakreditační spis programu SoCoMe.

Doc. Halada také poděkoval prof. Štollovi za účast na DOD MKPR.

Slovník žurnalistiky již odejde ke zpracování do nakladatelství Karolinum.

Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční: 7. 3. 2022

Zapsala: Pavla Koterová

Za správnost: Dr. Jakub Končelík, ředitel IKSŽ


