
Zápis ze schůze katedry mediálních studií 

konané dne 8. 2. 2022 online formou 

 

Na tuto schůzi katedry byli vůbec poprvé pozváni všichni interní zaměstnanci, všichni 

externí pedagogové, všichni zahraniční kolegové, kteří pracují na vědeckých projektech, a 

také všichni čeští i zahraniční doktorandi.  

Schůze měla dvě části, první probíhala v angličtině (13:00-14:40), druhá po přestávce 

v češtině (15:30 – 17:00). 

 

PRVNÍ ČÁST 

M. Štoll uvítal všechny přítomné a představil novou kolegyni doc. Christine Trűltzsch-

Wijnen, PhD. která se zaměřuje na mediální gramotnost a témata spojená s dětmi a médii. 

Ona se sama také krátce představila.  

Také byly představeny dva nové kurzy, které se budou v anglickém jazyce učit a jsou 

zajišťovány naší katedrou, a to Digital Security (Alexander Weber) a Game Production Studies 

(Jan Švelch). 

 

Doktorské studium a Centrum doktorských studií: 

Ačkoliv V. Nainová a V. Hodboď se nemohli schůze zúčastnit, proběhla krátká diskuse 

o spolupráci s CDS, dva doktorandi vyjádřili s prací CDS velkou spokojenost. Byl představen 

záměr společného setkání doktorandů na „Patejdlovce“ v jarních měsících, jak jen to 

pandemická situace umožní. Termín bude upřesněn.  

Studenti doktorského programu byli informováni, že bude opět poptávka po 

Teachincg Assistants, zejména pro opravování testů, případně spolu-učení s garanty 

předmětů. Pedagogové byli vyzváni, aby v případě zájmu takový požadavek vznesli na CDS. 

Podobně je možné, aby se doktorandi zapojili do výzev na pozice Research Assistant 

(např. jako EUMEPLAT), resp. aby tak činili, kdykoliv taková výzva přijde.  

 

ERASMUS+ 

Jan Miessler vyzval všechny doktorandy, aby více využívali možností vyjíždět v rámci 

studia na Erasmus. Využívá to velmi málo z nich a je to škoda. Více informací je možné o 

ERASMU+ získat právě u J. Miesslera. 

Rovněž vyzval i kolegy pedagogy, zejm. zahraniční, kteří jsou u nás na úvazek, že se i 

na ně vztahuje možnost tzv. pedagogických mobilit. 



J. Miessler představil mechanismus ERASMU na IKSŽ, studenti bc. a mgr. programů si 

již v tuto chvíli dávají si již mohou dávat přihlášky. Je velká pravděpodobnost, že kdo si podá 

přihlášku, tak vyjede – máme okolo 70 smluv s partnerskými organizacemi. Christine 

Trűltzsch-Wijnen uvedla, že s její univerzitou bychom mohli také navázat tento typ kontaktu, 

což bylo přijato velmi pozitivně. 

 

MARS 

J. Miessler představil stav studia na placeném magisterském programu MARS (Media 

and Area Studies). Studenti jsou ve druhém ročníku a pomalu se blíží k zadávání tezí 

diplomových prací a postupně i k prvním státním zkouškám. Proto opět byli vyzváni všichni, 

aby se případně zapojili jako vedoucí těchto prací v angličtině. Totéž se samozřejmě týká i 

studentů SOCOME (Sociology, Communication and Media) a Journalism, Media and 

Globalization (JMG - ERASMUS MUNDUS), na kterých IKSŽ participuje. 

Bude také potřeba nechat kolegy, kteří budou potenciálně moci sedět u státnic 

těchto zahraničních programů nechat schválit Vědeckou radou.  

Feedback studentů na MARS je pozitivní. 

 

ONLINE COURSES 

M. Štoll zdůraznil, že strategií fakulty, resp. IKSŽ je učit co nejvíce prezenčně, jak jen 

to je možné. Pochopitelně předměty kolegů a kolegyň, kteří žijí trvale v zahraničí, je možné 

vyučovat online, ideální je však alespoň blokové setkání na začátku kurzu a na jeho konci. 

Rozjíždí se také iniciativa rektorátu nabízet pouze online kurzy pro studenty ze všech 

zemí světa formou programu 4EU+. 

 

Nový placený bakalářský studijní program v angličtině 

Dr. Ulrike Lűtke Notarp představila záměr katedry, resp. IKSŽ vytvořit nový bakalářský 

program spojující komunikaci, mediální studia, žurnalistiku a marketing. Tento program je 

zatím ve vývoji, na schůzi proběhla delší debata o jeho zacílení, obsahu a personálním, resp. 

organizačním zajištění. O dalším postupu budou kolegové informováni. 

 

Vědecká činnost a workshopy 

Gerardo Nicoletta informoval o přípravě dalších workshopů a prezentací vědeckých 

projektů (nejbližší bude A. Shavit) a vyzval všechny kolegy, aby se také zapojili a sdíleli 

s ostatními své vědecké výsledky.  

 



DRUHÁ ČÁST 

M. Štoll všechny přítomné uvítal a pogratuloval dr. Nečasovi a dr. Končelíkovi k jejich 

nastávajícím narozeninám. 

Představil novo kolegyni a dva nové předměty (viz výše), a uvedl, že povinný předmět 

Analýza dat bude v tomto semestru učit nová externí kolegyně Mgr. et Mgr. Marína 

Urbániková, Ph.D. 

Dále M. Štoll  informoval o personálních změnách na katedře žurnalistiky, kdy do 

důchodu odchází PhDr. Mgr. Lída Trunečková, Ph.D. a nebude dále na IKSŽ působit, a doc. 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. se po ukončení děkanského úřadu se bude moci opět 

plně věnovat práci na katedře. Z RTL do důchodu odchází také Jan Pospíšil, ale bude nadále 

externě spolupracovat. 

M. Štoll a P. Bednařík zhodnotili průběh zimních státnic, vyjádřili podiv nad 

skutečností, že proběhly tak hladce, bez náhlých absencí a karantén jak na straně pedagogů 

tak studentů.  

Čeká nás opět příprava testů pro magisterské přijímací řízení, pověřen jejich 

kompletací bude opět PhDr. Radim Wolák. Podobně jako v minulých letech, M. Štoll rozdá 

„úkoly“, kolik kdo a jakých otázek má vymyslet… 

 

NOVÉ STÁTNICE BC 

M. Štoll informoval o krocích, které povedou k tomu, aby studenti i pedagogové byli 

nachystáni na nový průběh státnic studijního programu Komunikační studia, specializace 

Mediální studia. Velmi užitečné se ukázalo, že v lednu již jedna studentka specializace MKPR 

tyto státnice podstoupila, tedy byly zejména některé administrativní nedostatky detekovány 

a odstraněny.  

Jelikož specializační zkouška bude sestávat z analýzy textu, je nutné, aby všichni, co 

budou sedět u státnic, měli přibližně podobné stupně hodnocení. Byla vytvořena skupina 

(Štoll, Bednařík, Miessler, Notarp), která si na začátku semestru vyzkouší analýzu jednoho 

vybraného textu. V rámci Bakalářského semináře se uskuteční několik setkání se studenty, 

kde dostanou praktické informace o bakalářce a vyzkouší si tyto analýzy na různých textech – 

a to jak v Hollaru, tak doma, dostanou možnost své analýzy konzultovat. A těsně před 

státnicemi si všichni pedagogové zkusí projít všech cca 10 textů, ze kterých si budou studenti 

vybírat a dohodnou se na způsobu jejich hodnocení. 

 

NOVÝ SEMESTR - VÝUKA   

Platí strategie mít všechny předměty co nejvíce prezenčně. Je jasné, že z důvodu 

karantén apod. je možné přejít do onlinu, studenti musí být vždy informováni, na jakém 

odkazu se co koná.  



Toto pravidlo má jednu výjimku – a to jsou předměty vyučované v Krystalu. Na 

vedení IKSŽ v pondělí se dohodlo, že tyto předměty budou vyučované v tomto semestru 

pouze online, byla zarezervována i místnost 126. Představa, že 200 studentů sedí celý den na 

jednom místě, je ze zdravotního i hygienického hlediska neudržitelná.  

 

RŮZNÉ: 

- M. Štoll upozornil, že je třeba Jitce Kryšpínové poslal podklady pro Výroční zprávu, a 

to ještě dnes 

- M. Štoll sdělil, že katedrální odměny po semestru bude administrovat v březnu (po 6 

měsících od posledních). Upozornil, že za ZS nebudou nijak výrazné – vzhledem 

k absenci promocí (kromě jedněch v listopadu), malého počtu státnic apod. Očekává 

ale, že odměny za podzim budou naopak o to vyšší, neboť katedru čeká velká zátěž se 

starými státnicemi, novými státnicemi, přijímacím řízením ústním i písemným apod. 

- V. Nečas otevřel téma, jak se stavět ke studentům, kteří si zapisují prezenční 

předměty v době, kdy jsou na výjezdu na Erasmu.  

- Jar. Švelch otevřel téma, jak hodnotit seminární práce, jejichž úroveň českého jazyka 

není uspokojující, přitom však jde o studenty nerodilé mluvčí. Členové se shodli, že 

by to neměla být příliš velká polehčující okolnost, když si student vybral studium 

českojazyčného programu, navíc neplaceného. Má si text nechat projít rodilým 

Čechem a nebo pedagog ho má ohodnotit adekvátně výkonu. 

- M. Štoll upozornil, že během dubna je nutné zase složit test BOZP. Někteří kolegové 

se již podělili o své aktuální zkušenosti s ním. 

- Budou pokračovat online setkávání se studenty bakalářského studia (Setkání 

s garantem), která se osvědčila a odchytala vždy řadu aktuálních problémů – což při 

počtu studentů není divu. Stejná tradice je založena i pro studenty magisterského 

studia, pro ně alespoň jednou vždy před začátkem semestru, právě kvůli eliminiaci 

možných problémů. Tato setkání proběhnou ve čtvrtek 10. 2. 2022, bc od 16:00, mgr. 

od 17:30. 

 

NA ZÁVĚR BYLA OTEVŘENA DVĚ DISKUSNÍ TÉMATA: 

 

Nový bakalářský anglický placený program IKSŽ – zde M. Štoll pouze stručně informoval o 

záměru, diskuse nad ním proběhla v první části schůze. Jeho garantem bude Ulrike Notarp. 

 

Kariérní řád UK (FSV) – M. Štoll sdělil svůj osobní názor na principy tohoto nového opatření, 

informoval o projednávání v Legislativní komisi Akademického senátu a na plénu AS FSV. I. 

Reifová konstatovala, že i odborová organizace se tímto materiálem již rok zabývá, řada 

změn, které se do této textové podoby dostala, byla právě impulsem odborové organizace. 

P. Bednařík za vedení fakulty potvrdil, že děkan hodlá vznesené připomínky vypořádat  a 



upravenou verzi dokumentu předložit na březnové plénum akademického senátu, 28. 3. se 

mu bude věnovat opět rozšířené kolegium děkana, finalizace dokumentu je plánována 

k předložení na zasedání senátu 5. 4. v dubnu by mělo dojít ještě k setkání s akademickou 

obcí. 

 

Termín příští schůze bude včas ohlášen.        

Zapsala Mgr. Gabriela Skalická, revidoval M. Štoll 

9. 2. 2022     

    

 

 

 

  


