
Zápis z porady vedení Institutu 
komunikačních studií a žurnalistiky, 

konané dne 1. 6. 2020 

  

Přítomni: 

  

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 

doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 

doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D. 

MgA. Jan Peml, DiS. 

prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 

Mgr. Jitka Kryšpínová 

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 

PhDr. Irena Prázová, Ph.D. 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 

 

Pavla Koterová 

Omluveni: 

PhDr. Jana Čeňková, Ph.D. 

doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. 

Mgr. Anna Shavit, Ph.D. 
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 Program: 

1) Informace– ředitel IKSŽ 

2) Informace – katedry a součásti 

3) Provozní záležitosti 

 

1) 

Dr. Končelík přivítal členy vedení IKSŽ na další poradě. 

Na úvod poděkoval všem pedagogům, kteří se podíleli na přípravě 
akreditačních spisů - a to zejména a jmenovitě dr. Bednaříkovi - za úspěšné 
zakončení akreditačního procesu na IKSŽ. Všechny akreditační spisy, které 
byly na institutu připraveny, Rada pro vnitřní hodnocení postupně schválila. 
Dr. Bednařík uvedl, že akreditační proces byl dlouhý a složitý. Doktorská 
akreditace byla schvalována i Národním akreditačním úřadem. Musíme se 
snažit zvýšit úspěšnost doktorského studia. 

Dr. Končelík informoval, že nabídl jinonickým institutům, že jim přes prázdniny 
uvolníme alespoň dvě malé učebny, aby měli kde zkoušet, zasedat, úřadovat. 
Byly rezervovány učebny č. 12 a č. 13. 

Dr. Končelík navrhuje, aby se vedoucí kateder nebo jejich zástupci v 
následujícím termínu státnic zúčastnili jako členové komisí státní zkoušky 
ostatních oborů IKSŽ. Cílem opatření je postupně sjednotit nároky napříč 
obory IKSŽ. Prof. Štoll k tomu dodal, že až dojdou ke státnicím studenti 
společného bakaláře, bude komise sestavovat tak, aby v nich byli jako 
plnohodnotní členové i členové jiných kateder, resp. jiných specializací.  

  

2) 

MKPR – Doc. Hejlová: 

Na katedře se připravují přijímací a státní zkoušky – vše by mělo proběhnout 
hladce. Na magisterské přijímací zkoušky se hlásí 170 uchazečů. 

Připravují se žádosti o mezinárodní granty. 



Ve výběrovém řízení byli vybráni 2 noví kolegové na půl úvazku – dr. Houdek 
a dr. Koblovský. Další výběrová řízení na další dva kolegy se ještě uskuteční. 

Na konci semestru dr. Švec a mgr. Klimeš přestoupí z role interního 
zaměstnance do role externího pedagoga. V obou případech je důvodem 
přetížení v jejich dalším zaměstnání. Dr. Končelík i doc. Hejlová ocenili ochotu 
obou pedagogů pokračovat v přednášení jejich studenty oblíbených kurzů.  

Pokračuje se v pravidelných online poradách. 

  

KMS – Prof. Štoll: 

Na přijímací a státní zkoušky je již vše připraveno. Jsou stanoveny komise. 
Mgr. přijímací zkoušky proběhnou na Právnické fakultě. Uchazeče je nutné z 
karanténních/hygienických důvodů rozdělit do menších skupin. Test bude 
kratší, bude mít pouze 15 jazykových otázek. 

Výstup ze SCIA budeme mít k dispozici až 12. 6. Studijní odd. už ale rozeslalo 
uchazečům dopis, kdy se bude konat druhé kolo, reálnou pozvánku dostanou 
se “zvacím” dopisem, který bude pro každou specializaci zvlášť.  

Zrušení odevzdávání výtisků závěrečných prací je zavedeno celofakultně. 

  

RTL – MgA. Peml: 

Po dlouhé a pečlivé přípravě byla stanovena konstrukce pracovních úvazků 
na RTL. Ekvivalent dvou pracovních úvazků bude vyčleněn výhradně na 
podporu výuky. 

Informoval o přípravách projektu UK TV. 

Je třeba řešit amortizaci věcí do výuky. D. Končelík informoval, že obnova 
přístrojů bude na straně rozpočtu IKSŽ, případně grantových prostředků. 

Letní škola se zatím rušit nebude – počkáme, jak se situace bude vyvíjet. 

  

CEMES – Dr. Prázová: 

Otevření knihovny o prázdninách – 3 celé dny v týdnu. 



Dlouhodobé řešení grantových projektů, interních výzkumných projektů a 
podpora zkušebních mediálních analýz studentů 1. ročníku Ph.D. studia. 

  

Děkanka fakulty – Dr. Tejkalová: 

Na FSV probíhá proces hodnocení vědy. Zjišťuje se, jak se rozvíjí publikační 
činnost a práce na grantech. Výstupy budou použity pro další financování 
vědy. Je třeba se zamyslet nad strukturou publikací. Nemáme žádný velký 
mezinárodní grant, máme málo významných grantů a cizojazyčné publikace 
nespadají z většiny mezi excelentní. K tomuto problému proběhne debata i na 
podzimním výjezdním zasedání.  

Dr. Končelík informoval, že se s Dr. Shavit shodli, že by každá nová publikace 
vyhodnocená jako mimořádně kvalitní měl být na institutu samostatně 
představena. 

Dr. Tejkalová informovala o probíhající diskuzi o online výuce. Část přednášek 
je možné převést do online prostředí. Daly by se tímto způsobem odbavit 
hlavně velké předměty. Bude tlak na to, aby výuka byla „hybridní“. 

Vedoucí RTL se dohodne s proděkanem Karáskem ohledně obnovy techniky 
v RTL. 

Informovala o současných jednáních o financování UK a obavě z finanční 
situace v příštím roce a letech následujících. V této souvislosti upozornila na 
pokyn vedení UK, aby fakulty postupovaly v současnosti s mimořádnou 
obezřetností při odměňování a úpravách mzdových podmínek. 

  

Tajemnice pro vědu – Dr. Shavit: 

Dr. Shavit děkuje všem za grantové přihlášky. 

GAČR nastavil nové podmínky. Projekt prof. Carpentiera byl vrácen. 

Výstup TAČR éta musí být aplikovatelný. 

  

3) 

 Provozní záležitosti – Mgr. Kryšpínová : 



Mgr. Kryšpínová rozeslala vedoucím kateder a garantům návrh na pokyny k 
ústním a písemným přijímacím zkouškám, aby je zkontrolovali. Pak budou 
pokyny rozeslány všem členům komisí.  

Pravděpodobně bude nutné, aby měli dozorující pedagogové po celou dobu 
psaní písemných testů roušku.  

Na účetní středisko institutu jsme obdrželi 430 tis. Kč za samoplátce a 
vzájemnou výuku mezi instituty v zimním semestru 2019/2020. Částku za 
přihlášky uchazečů dostaneme do konce června. 

Zahraniční cesty jsou povoleny, ale o výjezdu se rozhoduje individuálně 
podle jednotlivých zemí, jejich situace a otevření hranic. Před nákupem 
letenky či ubytování musí být schválený cestovní příkaz. Po návratu z 
některých zemí se zatím vyžaduje test nebo odchod do karantény. Náklady na 
test jsou považovány za uznatelné náklady. Pokud člověk zůstane v zahraničí 
v povinné karanténě, náklady na jeho další pobyt fakulta nehradí. Musí si je 
buď hradit sám nebo jsou náklady připsány k tíži institutu. Zdravotní pojištění 
se na karanténu nevztahuje. Tzv. early bird konferenční poplatky se 
doporučuje nyní neplatit a spíše počkat i za cenu vyšší částky na termín bližší 
termínu konání konference.Při stornování letenky by zaměstnanec FSV neměl 
přijmout voucher, ale pouze peníze. Dr. Končelík doporučuje zatím na 
služební cesty nikoho neposílat. Dr. Tejkalová uvedla, že do 15. 6. je nutné 
rozhodnout, zda se budou moci zaměstnanci zúčastnit konference ECREA v 
Portugalsku. Dr. Shavit podá včas informace. 

Vedoucí personálního oddělení nedoporučila uzavírání DPP s cizincem s 
místem výkonu práce v zemi druhé smluvní strany. Vzniká pak problém s 
daněním, případně s odvody pojištění. V tomto případě lze uzavřít jiné druhy 
smluv, např. smlouvu o dílo nebo využít fakturaci. 

Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční:  7. 7. 2020 ve 13:00 hod. v 
kanceláři č. 110 

Zapsala: Pavla Koterová 

Za správnost: Dr. Jakub Končelík, ředitel IKSŽ 

 


