
Zápis z mimořádné porady vedení 
Institutu komunikačních studií a 
žurnalistiky, 

konané dne 21. 9. 2020 

  

Přítomni: 

  

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 

Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 

MgA. Jan Peml, DiS. 

Prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 

Doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. 

Doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D. 

Mgr. Jitka Kryšpínová 

  

Pavla Koterová 

  

Omluveni: 

 PhDr. Irena Prázová, Ph.D. 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 

Mgr. Anna Shavit, Ph.D. 
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Program: 

1) Informace – ředitel IKSŽ 

  

Dr. Končelík přivítal členy vedení IKSŽ na mimořádné poradě svolané s 
ohledem na nové nařízení týkající se uzavření vysokých škol v Praze. 

Dle nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 12/2020 je zakázána 
osobní přítomnosti studentů ve výuce od 21. 9. do 31. 10. 2020. Od začátku 
semestru tedy začne výuka v distanční formě. Pro distanční výuku nejsou 
stanovena žádná pravidla – vyučující si tedy může sám zvolit metodu, jakou 
použije. 

V prezenční podobě může pokračovat výuka praktických předmětů s 
obsazeností do 15 osob. Týká se to pouze vybraných předmětů KŽ. Doc. Láb 
vyrozumí pedagogy těchto předmětů. Nelze otevírat další rozvrhová okna, 
platí tedy stávající rozvrh. Dr. Bednařík k tomu dodává, že je ale nutné, aby to 
opravdu byly jen předměty praktické povahy. Jedná se hlavně o předměty, 
které se vyučují v RTL, dále pak Tvůrčí dílny a Žurnalistická tvorba. 

Individuální osobní konzultace jsou prozatím povoleny, nicméně jako 
preferovaná je doporučena bezkontaktní forma konzultací. 

Doc. Hejlová uvádí, že katedra MKPR je plně připravena řešit svoji výuku 
kompletně on-line. Dále budou studentům nabízet i osobní konzultace. K 
velkým kurzům pro společný základ je potřeba udělat Moodle nebo jiné online 
formy výuky, studenti si stěžují, že nevědí, co a jak se v nich bude učit.  

Na katedře KMS bude výuka také probíhat on-line. 

Každá katedra by měla obeslat své pedagogy a externí vyučující s dotazem, 
jak jsou na on-line výuku připraveni. Je nutné mít zajištěné kurzy hlavně pro 
první ročníky. 

Výuka v Krystalu bude prozatím zrušena a nahrazena videi natočenými v 
RTL. 

V příštím týdnu bude plně zprovozněna nová konzultační, konferenční a 
seminární místnost č. 126 (bývalá kancelář prof. Štolla). 



V učebně č. 215 a 112 se dají vytvářet streamovaná videa. 29. 9. od 12:30 do 
14:00 hod. zde proběhne školení RTL na obsluhu této techniky. 

Mgr Kryšpínová informovala o možnosti zapůjčení jednoduchých sluchátek s 
mikroporty a malých webkamer na PC pro práci v budově Hollar.  Dále jsou k 
dispozici větší mikrofony do učeben. Vše je k vyzvednutí na sekretariátu IKSŽ 
u Pavly Koterové. 

Seznamovací kurzy prvních ročníků oborů Žurnalistika a Mediální studia byly 
zrušeny a pokud to situace dovolí, proběhnou na jaře příštího roku. 

Prof. Štoll informoval o nových pravidlech pro organizaci studia. Nově už není 
daná žádná lhůta, která by měla uplynout mezi odevzdáním tezí a státnicemi. 
Členové vedení se však shodli na tom, že ponechají stávající lhůtu 8 měsíců 
a pro odevzdání tezí budou nastaveny pouze dva termíny. 

Prof. Štoll také informoval, že předmět Právo a komunikace bude nově učit 
paní Radka Connelly Kohutová. Na MKPR bude právo učit Filip Winter. 

  

Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční: 5.10.2020 

Zapsala: Pavla Koterová 

Za správnost: Dr. Jakub Končelík, ředitel IKSŽ 

 


