
Zápis z „monologické“ schůze katedry  

Mediálních studií IKSŽ FSV dne 22.4. 2020 

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

všem jejím členům dne 22. 4. ve 10:02. 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,  

nějakou dobu jsem se neozýval, neboť jsem měl pocit, že informací teče fakultou a institutem 

dost. Teď si myslím, že je zase čas se nějakým způsobem i na úrovni katedry zkontaktovat a 

dát dohromady. 

1. Chtěl bych všem, kteří svědomitě vyučují prostřednictvím online nástrojů 

poděkovat. Zaprvé od jednotlivců, se kterými se potkávám, telefonuji apod. vím, jaký objem 

práce to je a co to znamená, sám mám samozřejmě tutéž zkušenost s vlastními předměty. 

Jak psal Jakub v dlouhém mailu, z dotazníkového šetření studentů, které dělala fakulta 

vyplynulo, že jmenovitě Jan Jirák, Martin Groman, Matouš Hrdina, Jan Miessler a Jarda 

Švelch zaslouží zvláštní pochvalu. Já se samozřejmě připojuji, ale dodávám, že je to krutě 

neobjektivní, jako každé studentské hodnocení. Vím, co dělají pro výuku další 

pedagogové, ne všechny studenti jmenují a je to prostě nespravedlivé. Takže děkuji 

všem, opravdu všem. 

2. Výuka tedy dál pokračuje online. Ročníky, které mají teď absolvovat, se mohou 

zúčastňovat konzultací a příp. výuky v malých skupinách (do 5 lidí najednou včetně 

pedagoga), což úplně není náš případ. Pamatujte, že semestr končí standardně a že 

všechny předměty by také měly být standardně ukončeny a známky zapsány. (Ale to je všem 

jasné, pardon...) Běžné konzultační hodiny nadále neplatí. Chcete-li se ale se studenty-

diplomanty potkávat v Hollaru, nic tomu nebrání.  

3. Už teď je jasné, že letní státnice proběhnou v prezenční formě, jak jsme 

zvyklí. Termíny teprve hledáme, ale dám samozřejmě vědět. (Vypadá to na skutečný 

konec června a začátek července. Zároveň si ale myslím, že nebude tolik zájemců.) I když 

budou platit i v červnu opatření setkávání do 5 lidí (což asi nebudou), tak se státnice dají 

uskutečnit. Jeden z návrhů byl, že vedoucí a oponent práce (pokud nejsou členy komise) 

nebude přítomen, může se propojit online (stačí i telefonicky), všichni členové komise si 

přečtou posudky a student vpodstatě rovnou obhajuje. Ale tuhle technikálii ještě upřesníme.  

4. Tedy studenti, kteří chtějí v létě na státnice, odevzdají práce. Termín odevzdávání je 

posunut na 21. 5., Studenti již teď odevzdávají POUZE elektronickou verzi práce, 

historicky jsme na katedře zcela ukončili vybírání písemných podob (natož svázaných v 

růžových deskách). Nová pravidla pro studium, která budou platit od příštího roku, to tam již 

také mají, takže jsme tuto praxi předjali již nyní. Bude-li si to někdo chtít vytisknout pro 

potřebu psaní posudku, je to možné, ale jinak vše již pouze elektronicky. Petr aktualizoval 

své veledílo o cestě studenta ke státnicím, je aktualizované na webu. 



 

5. Co se týče přijímacího řízení, není ještě rozhodnuto.  

- Ohledně bakalářských: Pro nás je ale podstatné, že SCIO v březnu stihla otestovat jednu 

várku, a další teď otestuje online 31. května. Tedy můžeme reálně uvažovat o ústních 

přijímačkách v červnu.  

Ohledně magisterských písemných: Představa, že budeme moci hlídat u testů na Právnické 

fakultě, je zatím nereálná - tedy že by se potkalo tolik lidí najednou. Vymýšlíme jinou variantu 

v Hollaru po menších skupinkách po 15. Rozhodně to předpokládá, že letošní test 

uděláme kratší. Konkrétní termíny dám vědět. 

6. Počítejte s tím, že studenti mohou v červenci konzultovat své bakalářské a 

diplomové práce, které chtějí odevzdávat 31. 7. Není to tedy tak, že by si 

nikdo nesměl vzít dovolenou, ale je třeba i tak být studentům třeba na dálku k dispozici, 

resp. být s nimi dohodnutý, jaký režim konzultací (metoda, čas apod.) zvolíte.  

7. O to větší nápor bude asi v září, tam bych skutečně apeloval na to, abychom v září 

byli v plné pohotovosti a dovolené si nebrali.  

 

A nyní přejdu k dalším tématům:  

1. Je nezbytné, aby ke všem předmětům distančního studia vznikly studijní opory. Ty 

mají nějakou dosavadní podobu, o které ví Petr B., zároveň je tu nová zkušenost s online 

kurzy a celý Moodle systém připravený přesně pro takovou chvíli. A k tomu peníze, které na 

to schraňuje Jitka + přídavek, který na to mohu přidat z našich katederních peněz. Napíšu 

kolem toho samostatný mail, jen apeluji na to,že tento rok musí být opory (online kurzy) na 

světě a že přes to nejede vlak. Koordinací vzniku těchto opor jsem pověřil Honzu 

Křečka. 

2. Tereza Ježková se snaží upgradovat naše stránky a navrhla krátké texty o katedrách. Já 

bych za sebe byl rád, kdyby tam mohly být i vypočítané naše hlavní výzkumné 

okruhy. Poprosil bych Vás, zda byste se mohli podívat a doplnit ty "své", případně to 

tak poupravit, aby to tvořilo celek. Kdybyste se na to mohli podívat, prosím do zítřka.    

https://docs.google.com/document/d/1iAOJmc1grT1aHAUE6cN-

F_OYbZLs5Cc5dD5vHNFNKy0/edit?usp=sharing 

3. Kdyby se někdo z Vašich diplomantů ptal, jak má psát diplomovou práci, aby mu byla 

pak uznána jako rigorózní, odkažte ho na web, kde již visí Interní pravidla, která je jistě od 

tohoto spádu odradí. :-) 

https://iksz.fsv.cuni.cz/studium/jine-studium 

4. Náš akreditační proces s prezenčním magisterským programem ještě není u konce, 

rektorát nám to vrátil a přiměl nás s Perem, abychom udělali ještě nějaké úpravy, nicméně 

všechno jsou to věci úřednického rázu. Cílem rektorátu je co nejvíc přiblížit akreditované 

distanční studium s tím návrhem prezenčního, naším je zase to trochu oddálit, tak hledáme 

https://docs.google.com/document/d/1iAOJmc1grT1aHAUE6cN-F_OYbZLs5Cc5dD5vHNFNKy0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1iAOJmc1grT1aHAUE6cN-F_OYbZLs5Cc5dD5vHNFNKy0/edit?usp=sharing
https://iksz.fsv.cuni.cz/studium/jine-studium


tu "půl cestu". V tomto patří opět nekonečný a kontinuální dík Petrovi, profesionálovi 

mj. v oboru tajemství sisu a akreditací na UK.  

  

Tedy tak. Omlouvám se za dlouhý mail, snad je přehledný a strukturovaný. Částečně 

nahrazuje naši schůzi, kterou si jistě uděláme, jen co to bude možné. Určitě se ozvu s 

termíny přijímaček a státnice, stejně tak jako testy, tématy na přijímačky a Honza Křeček 

skrze opory.  

Držím všem palce a díky za všechno! 

 

 

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


