
Zápis z porady vedení Institutu 
komunikačních studií a žurnalistiky, 

konané dne 4. 5. 2020 

Přítomni: 

  

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 

doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 

prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 

Mgr. Jitka Kryšpínová 

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 

PhDr. Jana Čeňková, Ph.D. 

doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D. 

MgA. Jan Peml, DiS. 

  

Pavla Koterová 

  

Omluveni: 

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. 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=1890335301&to=http%3a%2f%2ffsv%2ecuni%2ecz%2fFSVTEMP%2d521%2ehtml%3findex%3d186
http://email.seznam.cz/redir?hashId=1890335301&to=http%3a%2f%2ffsv%2ecuni%2ecz%2fFSVTEMP%2d521%2ehtml%3findex%3d186
http://email.seznam.cz/redir?hashId=1890335301&to=http%3a%2f%2ffsv%2ecuni%2ecz%2fFSVTEMP%2d521%2ehtml%3findex%3d186


 Program: 

1) Informace – ředitel IKSŽ 

2) Informace – katedry a součásti 

3) Různé 

  

1) 

Na webu fakulty byly nově zveřejněny informace, pokyny a metodika distančního 
vzdělávání. 

Opatření paní děkanky např. upřesňuje to, jak má nyní probíhat zkouškové období. 
Na každý předmět musí být vypsán jeden termín na červen, jeden na červenec a 
jeden na září. Minimálně jeden z těchto termínů musí být distanční. 

Zkouškové období je prodlouženo do 31. 7. a pak bude pokračovat v září. 

Do 10. 5. je potřeba studentům oznámit, jakým způsobem bude jejich předmět 
zakončen. 

Do 12. 6. musí mít uzavřené studium ti studenti, kteří se chystají jít ke státním 
zkouškám. 

Diplomové práce se v letním i zářijovém termínu odevzdávají pouze v elektronické 
verzi. 

Zatím stále platí, že jak ve výuce, tak u státnic smí být přítomno na místě pouze 5 
osob. 

U bc. přijímacích zkoušek se čeká na výsledky SCIO testů. 

Studijní odd. má zájem uspořádat opět před přijímacími zkouškami informační 
schůzku. Podrobnosti dohodne prof. Štoll. 

Ředitel IKSŽ dr. Končelík připraví návrh dopisu pro zaměstnance IKSŽ o zkouškách 
v letním semestru a pošle jej vedoucím kateder. Ti pak do dopisu doplní termíny 
přijímacích zkoušek a státnic za své katedry.  

Doc. Hejlová navrhuje zaslat uchazečům pouze pozvánku, kde budou veškeré 
informace. 

  



Akademický senát bude zítra schvalovat rozpočet na rok 2020. 

Zásluhou dr. Ježkové se vylepšuje web IKSŽ. Výrazně se zlepšilo i informování 
pomocí Newsletteru a také stránky Média IKSŽ. Pozvolna se zvedá i čtenost FB. 

V Celetné ulici byla nově vybavena a zrekonstruována kancelář, kde budou mít své 
stálé místo vyučující dr. Moravec, dr. Lokšík a dr. Lovaš. 

Ve Voršilské ulici také budeme mít jednu detašovanou kancelář, kde budou sedět dr. 
Nečas, dr. Cebe, dr. Wolák a prof. Knapík. Tímto se pak uvolní kancelář č. 118, kam 
se přesunou prof.Carpentier a dr.Doudaki. 

  

2) 

Doc. Hejlová uvedla, že na MKPR již začínají sestavovat komise na ústní přijímací 
zkoušky. Je možné, že budou muset žádat o personální výpomoc ostatní katedry. 

Nastal problém s tím, že některým studentům nechodí maily na fakultní adresu. 

On-line konzultační hodiny se osvědčily a fungují dobře. 

Občas je problém s některými externími vyučujícími. 

Někteří členové katedry i v této době píší a publikují. 

Letní škola je stále v jednání jen v jednom srpnovém termínu. 

Studenti prvního ročníku dávají negativní zpětnou vazbu na novou reakreditaci, což 
se promítá do nižších čísel uchazečů. Katedra MKPR na to zjišťuje průzkum u 
studentů a bude to řešit.  

  

Prof. Štoll uvedl, že jako garant programu navýšil svoje konzultační hodiny. Studenti 
se mohou elektronicky na konzultace objednat. 

V průběhu května proběhne schůzka subgarantů Komunikačních studií o 
předmětech příštího roku (kvůli Karolince) a schůzka se zástupci studijního oddělení 
o organizaci letošních přijímaček.  

Akreditace MSP pokročila do další fáze, po úpravách požadovaných rektorátem byla 
odeslána Radě pro vnitřní hodnocení. 



Minulý týden proběhla online schůzka s dr. Vochocovou a prof. Jeřábkem ohledně 
placeného programu SOCOME. Přítomní prošli všechny předměty, které jsou v 
nabídce, debatovali o jejich realizaci. Část debaty se týkala také fungování programu 
jako takového, o potřebě koordinátora, který by byl “personifikací” programu - 
studenti si stěžují na malý kontakt.  

 

Dr. Čeňková informovala, že katedra žurnalistiky již připravuje přijímací test pro mgr. 
studium. 

Termíny státních i přijímacích zkoušek jsou již zajištěny jak po stránce rezervace 
učeben, tak i po stránce personální. 

Dr. Čeňková spolu s dalšími pedagogy podali grant jako spoluřešitelé GAČRu. 

  

Doc. Halada připomněl, že je stále možnost odevzdávat nové rukopisy. 

  

Vedoucí RTL Jan Peml informoval o tom, že byla zprovozněna UK TV. Připravili 
úvodní videa. Moderátorkou těchto pořadů je mgr. Macková. Na tento projekt by 
měla přispívat univerzita. Doc. Hejlová říká, že by se katedra MKPR ráda do této 
práce také zapojila. 

RTL stále nabízí pedagogům i možnost natáčení přednášek a to i těch velkých, které 
se odehrávají v hotelu Krystal. Kvalita přednášek je výborná. 

Rozpočet na Jinonické studio se bude ještě upravovat. 

Je třeba znovu jednat o spolupráci s ČTK. Dosavadní nastavení smlouvy je pro nás 
nevýhodné. 

Mgr. Kryšpínová uvedla, že do konce měsíce května musí všichni zaměstnanci 
nahlásit plán svojí letní dovolené. Zůstává v platnosti nařízení, že do 1. 10. má mít 
každý zaměstnanec vybráno tolik dovolené, aby mu k tomuto datu zbývalo 
maximálně deset dnů. 

 

 

 



3) 

Prof. Štoll (za některé členy katedry) se ptá na to, zda a kdy budou probíhat 
evaluační pohovory. 

  

Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční:  1. 6. 2020 ve 13:00 hod. 

Zapsala: Pavla Koterová 

Za správnost: Dr. Jakub Končelík, ředitel IKSŽ 


