
Zápis z mimořádné porady vedení 
Institutu komunikačních studií a 
žurnalistiky, 

konané dne 16. 3. 2020 

  

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. 

  

  

Pavla Koterová 

  

  

Omluveni: 

  

doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D. 
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PhDr. Irena Prázová, Ph.D. 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 

Mgr. Ing. Marek Vranka 

doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. 

Mgr. Anna Shavit, Ph.D. 

  

  

   

Program: 

1) Informace ohledně krizového stavu – ředitel IKSŽ 

2) Provozní záležitosti – mgr. Kryšpínová 

  

 

1) 

  

Dr. Končelík informoval o současných opatřeních vázaných na opatření vlády, 
univerzity i fakulty. Nejpodstatnějším sdělením je následující: Od nynějška s 
platností do 24. 3. 2020 je striktně zakázán vstup všem studentům do budovy 
Hollaru. Studenti doktorského studia do budovy mohou, pokud jsou zároveň 
zaměstnanci FSV UK. Půjčovna techniky, RTL a místnost 101 v Celetné ulici 
jsou též uzavřeny do 24. 3. 

Na webových stránkách fakulty zveřejněno opatření děkanky č. 3 Výuka na 
FSV UK během účinnosti mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 
České republiky ze dne 10. 3. 2020 - 
https://fsv.cuni.cz/pro-zamestnance/vnitrni-predpisy-dokumenty/opatreni-deka
na. 

Opatření stanovuje, že výuka předmětů se zajišťuje výhradně bezkontaktní 
formou skrze platformu dle volby garanta předmětu, že vyučující předmětů 
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plní sylabus předmětů v původním rozsahu a že výuka předmětů se zajišťuje 
v pravidelných intervalech během účinnosti mimořádného opatření. 

Na IKSŽ budou garanti předmětů informovat vedoucí kateder o formě a plánu 
výuky po dobu účinnosti mimořádného opatření. 

Bude omezena otevírací doba budov Hollar a Opletalova pro zaměstnance, a 
to následovně: Hollar: Po - Pá:  7:00 - 17:00, Opletalova: Po - Pá:  8:00 - 
14:00. Otevírací doba ostatních budov je zatím beze změny. Toto opatření je 
platné od úterý 17. 3. minimálně do 24. 3. 2020, resp. do doby odvolání 
krizového  opatření vyhlášeného vládou. 

V této souvislosti stanovil úřední hodiny sekretariátů IKSŽ, tajemnice a 
ředitele na pravidelná setkání v pondělky a čtvrtky od 10:00 do 12:00. Podpisy 
vázané na veškerou administrativní agendu chodu institutu, grantových 
projektů apod. nechť jsou tedy směřovány k vyřízení v tyto termíny. 

Diskutoval možnosti výuky a doporučil prostředí google aplikací, zejména pak 
systém Hangouts. V závislosti na opatření děkanky bude od pedagogů chtít 
vědět, jakým způsobem se výuka nahrazuje. Zopakoval, že vedoucím kateder 
pošlou pedagogové do pátku 20. 3. informaci, jakým způsobem naplní obsah 
svého kurzu. Je třeba mít rozmyšlený plán až do konce semestru. Se 
studenty ale doporučuje komunikovat nejdéle na dva týdny dopředu. Tak, aby 
bylo možné reagovat na vývoj situace. Zopakoval, že učíme distančně a 
předměty se musí realizovat tak, aby na konci semestru mohla být udělena 
známka/zápočet. Harmonogram akademického roku je třeba dodržet. 

Jsou zavřené všechny knihovny. Ke státním zkouškám půjde pravděpodobně 
větší část studentů až v září, a proto je třeba, aby pedagogové počítali s tím, 
že v září nebudou moci čerpat dovolenou a že v červenci budou muset 
konzultovat práce. Přijímací zkoušky bakalářských oborů závisí na tom, 
zda/jak se uskuteční testy SCIO. 

Provozní záležitosti  

MgA. Peml uvedl, že studenti místo kamer mohou točit na své mobily a 
doporučí jim k tomu některé programy, které jsou ke stažení zdarma. 
Pracovníci RTL budou natáčet pro dr.Tejkalovou a prof. Štolla přednášky v 
učebně 215 a nabízejí tuto možnost i dalším pedagogům. Vedoucí kateder 
budou tuto možnost tlumočit svým kolegům. 

Mgr. Kryšpínová připomněla, že pokud by měly být  pololetní odměny 
vyplaceny v dubnu, tak je třeba, aby vedoucí kateder poslali své podklady 
mgr. Kryšpínové nejpozději do konce tohoto týdne. Prof. Štoll pošle na svou 



katedru ohledně odměn ještě dotazníkový formulář, který představil na 
poslední schůzi KMS. Dr. Čeňková pošle dotaz ohledně některých aktivit. 

S velkou pravděpodobností obdržel institut opět dvě dotace Ministerstva 
kultury ČR - jde o dotaci na EJO a na vydávání časopisu Mediální studia. 
Dotace na vydávání časopisu Mediální studia bude ještě podrobena diskuzi s 
vydavatelským partnerem FSS MU a bude ministerstvu potvrzena až po 
zvážení další budoucnosti časopisu. 

   

Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční:  6. 4. 2020 ve 13:00 hod. v kanceláři č. 
101 

Zapsala: Pavla Koterová 

Za správnost: Dr. Jakub Končelík, ředitel IKSŽ 


