
Zápis z „monologické“ schůze katedry  

Mediálních studií IKSŽ FSV dne 5. 5. 2020 

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

všem jejím členům dne 5. 5. ve 17:55. 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé členky a členové katedry 

obracím se na Vás opět po čase s "monologickou" formou schůze. Jak jsem pochopil, 

většině z Vás Vám takový strukturovaný přísun informací vyhovuje, jistě je to časově velmi 

výhodné. Nicméně slibuji, že na setkávání jsem rozhodně nerezignoval, zase ho obnovíme - 

v tuto chvíli mi jen přijde tento způsob nejefektivnější. (Taky bych nerad, abychom se 

uZOOMovali a u MEETovali k smrti:-) 

  

Nejdůležitější novinka: Vzhledem k blížícímu se zkouškovému období bylo včera 

vydáno Opatření děkanky https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-9/2020 

včetně metodického pokynu (viz příloha), jak a čím zkoušet v tomto mimořádném letním 

zkouškovém období. Prosím, přečtěte si ho, níže některé body zvýrazňuji.  

Dovolte, abych udělal krátkou rekapitulaci toho, co nás čeká v následujících dvou měsících, 

protože už i některé termíny se vyjevily :-) 

 

1. Přestože je mimořádná situace, období výuky zůstává týž, tedy výuka končí 15. 5., a 

následující týden je prostor pro "náhradní výuku".  

 

2. Zkouškové období začíná 25. 5., trvá (mimořádně) i celý červenec, a pak celé září (tj. 

od 1. 9. do 25. 9.) 

 

3. Nové Opatření děkanky hovoří o tom, že pedagog má povinnost vypsat jeden 

zkouškový termín v červnu, alespoň jeden v červenci a alespoň jeden v září, a z toho 

má povinnost uskutečnit alespoň jeden termín distančně (je na rozhodnutí pedagoga, ve 

kterém z tří měsíců zkouškového období, může to být ten poslední, v září). 

 

4. Pokud se díky mimořádnému způsobu výuky bude v některém z předmětů měnit i 

princip zkoušení (např. místo původní ústní zkoušky najednou písemný test apod.), má 

https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-9/2020


podle Opatření pedagog povinnost změnu zadat do sisu k předmětu (tj. informovat 

studenty) do 10. května!. Je dobré po takové změně poslat studentům hromadný mail.  

 

5. Počítejte též s tím, že prezenční zkoušení (např. v Hollaru) je spojené s povinností 

studenta podepsat čestné prohlášení o COVID-19. Vzor čestného prohlášení je možno 

stáhnout zde: https://fsv.cuni.cz/studium/formulare-navody/cestne-prohlaseni-covid-19 

 

6. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ BAKALÁŘSKÉ:  

a) v bakalářském studiu máme jako jediná specializace nárůst uchazečů, naopak MKPR 

má hluboký propad 

b) přijímací řízení proběhne tak jako minulý rok. První kolo je SCIO (poslední, které 

uznáme, je 30. 5.), pak uděláme čáru na 160 (oproti minule, kdy to bylo 120) a ty pozveme 

k druhému, ústnímu kolu. Kromě pozvánky uchazeči dostanou (jako loni) dopis, kde bude 

opět specifikováno, co si mají uchazeči připravit. 

c) Ústní kolo přijímaček do Komunikačních studií_Mediální studia proběhnou 

v pondělí 22. 6. a úterý 23. 6. 2020. Půjde o celodenní 4 komise, které teprve budu 

sestavovat. Pokud by někdo věděl, že vyloženě nemůže, dejte mi vědět, ať Vás tam 

nedávám.   

 

7. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ MAGISTERSKÉ: 

a) v magisterském studiu jsme přibližně "na svých" číslech uchazečů 

b) v tuto chvíli nevíme, jaká opatření ve shlukování bude v polovině června platit, nicméně 

máme jako v minulém roce rezervované učebny na Právnické fakultě a to v pondělí 15. 6. 

2020. 

c) dohodli jsme se, že test bude kratší, a bude mít 4 varianty - pro případ, kdyby platilo 

setkání "do 50 osob", možná budou muset proběhnout ty zkoušky "dvakrát" na jeden obor 

(MSP a MS dist). Tedy budeme potřebovat opět kolegy/kolegyně, kteří pomohou "hlídat" a 

vybírat. K "výrobě" testu pošlu zvláštní mail, bude potřeba vymyslet opět otázky. 

d) Tzv. náhradní přijímačky jsou stanoveny zatím nespecifikovaně na čtvrtek 2. 7. a pátek 

3. 7. Jeho forma a počty apod. budeme vědět až po ústních na Hollaru i písemných na 

Právech.       

 

8. STÁTNICE 

a) Pro studenty platí, že odevzdat bakalářskou/diplomovou práci a přihlásit se k letním 

SZZK je 21. května. Připomínám info z minulého mailu, že již nebude nikdo odevzdávat 

práci v písemné podobě, pouze elektronicky do SISu. 
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b) Posudky vedoucích a oponentů se nahrávají do SISu bez podpisů. Vytištěné s 

podpisem se zakládají jen do složky studenta.   

b) Termíny jsou stanoveny na čtvrtek 25. 6. a pátek 26. 6. pro bakalářské a pondělí 29. 

6. a úterý 30. 6. pro magisterské státnice. Tedy po 21. květnu teprve budeme vědět počty 

lidí přihlášených, z toho se odvine počet komisí. 

c) Stejně tak hned po 21. 5. dojde ke stanovení oponentů. 

d) Státnice proběhnou prezenčně. Pokud by kdokoliv nemohl být fyzicky přítomen, resp. 

patřil do ohrožené skupiny, nebo nechtěl se vystavovat nebezpečí spojeného se 

současnou situací, jsem otevřen udělat v každé komisi možnosti on-line přítomnosti. A 

to jak pro "oponenty" či "vedoucí", kteří nebudou členy komise, tak pro zkoušející/ho jednoho 

z předmětů. Každopádně si ale myslím, že celé akci prospěje, když se urychlí zkoušení a 

všichni členové komise se dopředu seznámí s posudky - bod obhajoba pak může začít 

rovnou jako reakce na posudky. To ještě doprecizujeme.  

e)  Dodatek: do 12. 6. musí student odevzdat garantovi Výpis studijních povinností. 

Tuto zprávu jsem všem studentům posledních a vyšších ročníků poslal v hromadném mailu 

garanta.  

     

Ostatní: 

9. Akreditace magisterského MS prezenčního pokročila do nového stádia - s Petrem 

jsme ji doladili (resp. on se mnou) a už i paní Klabalová na rektorátu je spokojená tak, že to 

poslala na Radu pro vnitřní hodnocení. Je to jen informace o posunu. Kdy ji bude Rada 

schvalovat, nikdo neví. 

 

10. Dostali jste od Jitky mail o čerpání dovolených. Věnujte mu prosím pozornost - fakticky 

to vypadá, že čerpání dovolené bude jako v minulých letech, převádět do dalšího roku 

nepůjde (jen ve zcela mimořádných případech), a plánujte ji prosím tak, aby k 1. říjnu 

zbylo "známých" 10 dnů a do 22. května napište Jitce, jak to plánujete. Počítejte jen s 

tím, že v červenci, který je nyní mimořádně jako zkouškové období,  

a) máme povinnost vypsat v každém předmětu jeden termín zkoušení v červenci. Tady 

doporučuji třeba jeden z týdnů věnovat tomu nebo ob týden nebo tak nějak.  

b) máme umožnit studentům konzultace k bakalářským a magisterským pracím, které 

chtějí jít ke státnicím v září, a kteří mají termín odevzdání 31. 7.      

    

 11. Chtěl bych Vám všem poděkovat za kooperaci ve sdílení "výzkumných 

okruhů" naší katedry a rád bych Vás odkázal na stránky 

naší katedry: https://iksz.fsv.cuni.cz/institut/katedra-medialnich-studii. Vzhledem k tomu, že 

až do teď fakticky na webu katedra neexistovala, tedy byl to stav "0", tak teď mám radost, že 

je to o "1000"% lepší. Tedy kde nebylo nic, něco je. :-) Beru to tak, že je to první krok a tím 

se otevírá prostor k dalšímu zlepšování a prohlubování prezentace. Děkuji tady Tereze 
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Ježkové, která to iniciovala, napsala hlavní odstavec a pak děkuji Honzovi Jirákovi za 

pomoc s údaji o historii katedry.   

 

12. Tereza Ježková také posunula kvalitativně i naše Newslettery, doporučuji je Vaší 

pozornosti. Mají jedinou vadu - většině z nás padají do spamu, za což přirozeně Tereza 

nemůže. Proto doporučuji, prohlédněte si své spamy a potěšte se pohledem na naše 

Newslettery. Máte-li cokoliv, co by se dalo takto zveřejnit, pošlete jí to. 

 

13. Co se týče projektu naší společné knihy, na chvíli jsem jej utlumil, každý z nás teď řeší 

distanční výuku a zkoušení. Určitě to v průběhu léta oživím.    

 

Tedy tak. 

Budete-li cokoliv potřebovat více vysvětlit, nebo budete mít jakoukoliv reakci, napište mi, 

zavolejte. Případně se můžeme potkat na Hollaru - jsem tam každé pondělí a čtvrtek, kdy 

jsem udělal rozšířené konzultační hodiny pro studenty.  

Moc Vám děkuji za všechno. Děkuji Vám zejména za to, že běží distanční výuka, teď se 

o tom mluvilo i na senátu a Studijní komise děkovala všem pedagogům i za celou 

fakultu. Což patří i Vám/nám všem. 

 

 

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


