
Zápis z „monologické“ schůze katedry  

Mediálních studií IKSŽ FSV dne 14. 3. 2021 

Schůze proběhla „monologickou formou“, tj. mailem od vedoucího katedry 

všem jejím členům dne 14. 3. ve 12:07. 

 

1. Nejdůležitější informace se týká toho, že  

- od 10. března jsme všichni na home officu - díky Mimořádnému opatření rektora č. 8/21 k 

organizaci práce. Vstup do budov je pouze na výjimku, kterou uděluje děkanka. 

- od 17. března (tedy od této středy včetně) vstupuje v platnost Mimořádné opatření rektora 

ke vstupu na pracoviště v objektech UK. Na jeho základě mohou do budovy vstoupit pouze 

osoby, které mají výjimku + mají potvrzení o negativním výsledku testu NEBO čestné 

prohlášení o prodělaném onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech NEBO potvrzení 

o očkování proti COVID-19. Nařízení zde: https://cuni.cz/UK-

6311.html?news=12049&locale=cz 

- O očkování rozesílal pan tajemník Blažek mail všem zaměstnancům 12. 3. 2021. Kromě 

možností nechat se testovat na jakémkoliv certifikovaném místě (ne domácí testy) fakulta 

nabízí dva mobilní odběrové týmy na antigenní testy: 

a) Pekařská 16 - Parkoviště - Pondělí 15. 3. 2021 - 13:00-15:00. V jeho mailu je i odkaz na 

sdílenou tabulku, tento termín je určen spíše pro jinonické instituty.  

b) Hollar - vnitroblok - Čtvrtek 18. 3. 2021 - 13:30 - 15:30 

Zájemci se mohou závazně zapsat do sdílené tabulky: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/130bTpc6xwGGXOFmmBcNhu6cZfsCK1lvx76WMw

1e5Hgk/edit?usp=sharing 

(Vyplňte prosím bílá pole. Zapište se do šedých polí v případě, že bude vyčerpána kapacita 

těch bílých.) Tento termín (čtvrtek 13.30 - 15:30) by se měl opakovat každý táden až do 

odvolání. 

  

2. Příspěvek ze sociálního fondu v souvislosti s COVID-19  

Druhý mail pana tajemníka Blažka přišel tentýž den, 12. 3. 2021 a týkal se nabití Sedexo karet 

jednorázovým příspěvkem ze sociálního fondu fakulty na zdravotní pomůcky a testovací 

sady všem zaměstnancům. Každý zaměstnanec (HPP) s úhrnným úvazkem 0,5 a vyšším 

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=12049&locale=cz
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=12049&locale=cz
https://docs.google.com/spreadsheets/d/130bTpc6xwGGXOFmmBcNhu6cZfsCK1lvx76WMw1e5Hgk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/130bTpc6xwGGXOFmmBcNhu6cZfsCK1lvx76WMw1e5Hgk/edit?usp=sharing


obdrží jednorázově 1.500,- Kč a každý zaměstnanec (HPP) s úhrnným úvazkem menším než 

0,5 pak obdrží jednorázově 800 Kč. Příspěvek je poskytnut na kartu Sodexo Multi Pass Card, 

a to z toho důvodu, že takový příspěvek nepodléhá odvodům ZP a SP a daně z příjmu FO. 

Prostředky byly nahrány na karty již dnes dopoledne. Je třeba ovšem tuto kartu v prodejně 

(lékárně apod.) aktivovat, je to jiná virtuální "polička" s penězi než ta na jídlo. 

 

3. Další novinka se týká právě stravenkových karet, připomínám, do 15. 4. bychom měli na 

adresu katerina.gabrielova@fsv.cuni.cz nahlásit, zda chceme ze stravenkové karty přejít 

na stravenkový paušál. (V případě, že nechceme, nic hlásit nemusíme.) Viz mail z 

personálního oddělení z 24. 2. 2021. 

Další body: 

4. Jitka Kryšpínová na poradě vedení sděleila, že opět máme peníze na tzv. inovace, což je 

tradičně podpora elektronizace kurzů.  

Pro distanční magisterské studium, musíme mít studijní opory, v nejlepším případě kurs v 

Moodlu. Je jasné, že ne všechny předměty lze dát do Moodlu a nebo to není účelné (Např. 

Diplomový seminář nebo Trendy současných médií nebo Výzkumy médií I a II.). Děkuji všem, 

kteří zadání splnili, těm jsem se snažil dát za kurz jednorázovou podporu v odměnách.  

Přesto, pokud tedy budou ještě peníze z tohoto "balíčku" inovace, zahrnul bych znovu a ještě 

docenil: 

JKM 005 Teorie mediální komunikace (Jirák) 
JKM008 Výzkum médií I (Křeček) 
JKM009 Výzkum médií II (Vochocová) 
JKM010 Nová média (Švelch) 
JKM023 Sociologie médií (Miessler) 
JKM020 Média a životní styl (Knapík) 
JKM024 Cross-Culture Studies (Notarp) 
 

Do plánu na tento rok - a tady poprosím, abychom skutečně již ty předměty distančního 

studia "dooporovali", dám a tím pádem po jejich dokončení lze finančně podpořit:  

JKM006 Mediální systémy (Cebe) 
JKM007 Média ve 20. století (Cebe) 
JKM011 Kapitoly z dějin studia médií (Jirák) 
JKM013 Interkulturní komunikace (Soukup) 
JKM003 Historie a teorie interaktivních médií (Miessler) 
JKM021 Vývoj vysílacích médií (Bednařík/Štoll) 
JKM015 Média a kultura (Jirák - Bednařík) 
JKM022 Mediální gramotnost (Wolák) 
JKM026 Narativ a nová média (Connelly Kohutová) 
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A z dalších předmětů bych dal přednost těmto povinným předmětům v bakaláři: 

JKB001 Komunikace v sociálně-vědném kontextu (Soukup) 
JKB004 Základy sociální komunikace (Jirák) 
JKB005 Právo a komunikace (Connelly Kohutová) 
JKB006 Dějiny a komunikace (Bednařík) 
JKB009 Vizuální kultura (Láb-Štoll-Hejlová-Ježková) 
JKB010 Metodologie sociálních věd (Nečas-Chladová) 
JKB043 Úvod do studia médií I (Nečas) 
JKB044 Úvod do studia médií II (Nečas) 
JKB048 Dějiny médií ve světě (Cebe) 
 

Poprosil bych Honzu Křečka, zda by nerozšířil svoji sdílenou tabulku, nedal tam tyto kurzy a 

všechny kolegy, o jejichž předměty tady jde, bych poprosil, zda by ji nevyplnili a k 

předmětu nenapsali, v jakém stádiu jeho "elektronizace" je". Jestli má materiály v Sisu, 

nebo má oporu ve formě powerpointových prezentací, nebo má předmět v Moodlu.  

 

5. Otázka přijímaček 

Vzhledem k situaci, která stále není příznivá, vzniká otázka, jak letos budeme dělat 

přijímačky. Spíš to říkám dopředu, abyste věděli, že se uvažuje o jejich plné elektronizaci, 

tedy včetně ústního pohovoru pro bakaláře - přes online Moodle, Google Meet nebo Teams. 

Stejně tak se domnívám, že se musíme připravit i na variantu testů na magistra v Moodlu. 

Ale to je ještě čas.  

 

6. Sdílení dobré praxe 

Upozorňuji na pokračující aktivitu Senátní Studijní komise ve spolupráci s panem prof. 

Krištoufkem tzv. kulatých stolů ve Sdílení dobré praxe.  

26. 3. Studující se speciálními potřebami (s účastí Michaely Maturové, fakultní koordinátorky 
9. 4. Hodnocení a zpětná vazba 
23. 4. Otevřené téma - bude určeno dle poptávky, budeme rádi i za vaše návrhy 
7. 5.  Otevřené téma - bude určeno dle poptávky, budeme rádi i za vaše návrhy 
Tyto kulaté stoly probíhájí vždy v pátek od 11:00 na linku: Zoom https://cuni-

cz.zoom.us/j/97128405614?pwd=NDZhTHpTR0swcVJmZURFaVNIV0QrZz09 (Meeting ID: 971 

2840 5614, Passcode: 780852) 
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7. Odměny 

Chtěl bych Vám poděkovat za Vaši koordinaci a příznivé reakce na odměny za ZS, resp. za půl 

roku říjen-březen. Nebylo v nich započítáno hodnocení Erasmovských přihlášek, protože 

jsem podklad odevzdával dřív, než bylo hotovo. Poprosil bych Honzu Miesslera, zda by mi 

neudělal zase přehled, kdo se zapojil a kolik toho hodnotil, snad to nezapomenu :-) 

zohlednit v odměnách za LS.  

 

Milé kolegyně, milí kolegové,  

děkuji Vám moc za všechno, co děláte pro katedru i pro společné dílo. Vím, že je to 

náročné, distanční výuka má své technické, ale zejména i psychologické meze, každý musí 

se svým předmětem "bojovat" v jeho elektronizaci, zpětná vazba je velmi malá. Proto Vám 

děkuji za tu energii, se kterou to všechno zvládáme. Každý měsíc máme s Petrem B. 

například s bakaláři online setkání a kromě nějakých formálních věcí si studenti studium 

chválí.  

Moc Vám děkuji a prosím, zarezervujte si termín další schůze v pondělí 19. 4. ve 12:30. Tu 

bychom udělali zase jako setkání. Předpokládám, že začne být aktuální otázka přijímaček a 

jejich technologicko-obsahové řešení.    

 

 

prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 
vedoucí katedry Mediálních studií 


