
Zápis z porady vedení Institutu 
komunikačních studií a žurnalistiky, 

konané dne 7. 12. 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. 

Mgr. Jitka Kryšpínová 

doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D. 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 

  

  

Pavla Koterová 

  

Omluveni: 

  

PhDr. Irena Prázová, Ph.D. 

Mgr. Anna Shavit, Ph.D. 
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 Program: 

1) Informace– ředitel IKSŽ 

2) Informace z kateder a součástí 

  

 1) 

  

Dr. Končelík přivítal členy vedení IKSŽ na krátké poradě, která se konala 
částečně prezenčně a částečně on-line. Zeptal se, jak probíhá výuka a zda je 
vše v pořádku. 

Přechod na prezenční výuku je možný, ale málo pravděpodobný. Musíme 
počkat do ledna a na to, jak nastaví další fungování výuky Univerzita a 
Fakulta. 

Dr. Tejkalová k tomu dodává, že zkoušení by mělo primárně proběhnout 
on-line. Ředitel IKSŽ osloví pedagogy s tímto doporučením. 

Podobu státních závěrečných zkoušek preferujeme, pokud to půjde, v 
prezenční variantě. Organizační věci se ale budou řešit až po Novém roce. 
Do vánoc už nechceme do nastavené výuky zasahovat. 

Tuto středu proběhne on-line schůzka s novými uchazeči o práci v CDS. 
Přihlásili se dva uchazeči. 

Nová administrátorka grantů Kristýna Dostálková pracuje z důvodu 
onemocnění Covid z domova. 

Proběhly volby do AS FSV, které tentokrát dopadly jak nejlépe pro IKSŽ 
dopadnout mohly a všem budoucím senátorům děkujeme. 

  

Dr. Končelík také informoval o tom, že dr. Švelch obdržel další grant, který ale 
bude muset nakonec odmítnout, protože se týká již zadaného tématu. Dr. 
Tejkalová konstatovala, že je velmi problematické, že dr. Švelch podruhé 
takto na poslední chvíli chce vrátit grant GA ČR, již před několika lety jasně 
sdělila jako ředitelka IKSŽ, že to bylo naposledy. Nechápe, jak se to může 
stát znovu, je to pouze tento jeden řešitel, jiný takový na fakultě není, ač řada 
lidí řeší víc projektů najednou. Žádá také, aby probíhala při podávání grantů v 
rámci institutové kordinace důsledná kontrola, aby lidé stále nerecyklovali v 
grantových žádostech jedno téma a paralelně ho nepodávali do různých 



soutěží, a podobným situacím se předcházelo. Dr. Končelík bude vracení 
grantu řešit na odd. vědy. 

2) 

  

MKPR : 

Doc. Hejlová uvedla, že výuka probíhá víceméně bez problémů. Pouze v 
jednom případě si studenti stěžují na nevyhovující výuku jednoho z externích 
vyučujících. 

Bohužel se v on-line výuce ztrácí spousta věcí. Nevíme, jaké znalosti pak 
studenti prokáží. 

Studenti požadují nasadit do letního semestru více interaktivní výuky – více 
praxe, více hostů tak, aby se dohnalo zameškané učivo. 

Problém je také u Erasmus studentů – jsou tímto stavem výuky zklamaní. 

Závěrečné zkoušení je na katedře již připravené. 

  

KMS : 

Prof. Štoll uvedl, že se pravidelně kromě výuky setkává on-line se studenty 
prvních ročníků a také na různých schůzkách s proděkanem pro studijní 
záležitosti. Další schůzka se studenty Komunikačních studií se uskuteční 
tento čtvrtek. 

Výuka běží bez problémů. Poděkování za spolupráci patří pracovníkům RTL. 

KŽ: 

Doc.Láb uvedl, že je již umožněna praktická výuka. I přes tuto možnost, ale 
doporučuje, aby se semestr již dokončil v režimu on-line. 

Chválí studenty za aktivitu. 

Zatím není jasné, jak budou probíhat státní zkoušky. Dr. Tejkalová k tomu 
dodává, že pokud opět nenastane nějaká závažná zdravotní nebo karanténní 
situace, je lepší, pokud se státních zkoušek zúčastní student prezenčně, ale 
je třeba samozřejmě brát na studenty ohledy. Dr. Bednařík navrhuje vyčkat do 
5.1., kdy je konečný termín pro přihlašování na státní zkoušky. Je možné, že v 
tomto nadcházejícím zimním termínu státnic se mnoho studentů nepřihlásí a 
budou své závěrečné zkoušky chtít posunout na červen. 



  

Dr. Tejkalová sdělila, že se ohledně on-line výuky v letním semestru bude s 
proděkanem Krištoufkem ještě teď v prosinci obracet na rektorát se žádostí o 
možnost učit on-line i v LS. Chtěli bychom on-line učit centrálně velké 
přednášky a cizojazyčné kurzy. 

Doc. Láb chválí, že se tím fakulta zabývá a na možné varianty dalšího vývoje 
se již připravuje. 

Dr. Bednařík dodává, že MŠMT doporučuje velké kurzy konat on-line. 

Distanční zkoušení má ale spoustu problémů a těžko se dá zamezit 
podvodům. 

Dr. Bednařík také připomněl novou aktualizaci svého dokumentu „ Průvodce 
zpracováním bc a mgr prací“.Studenti by se již těmito informacemi měli řídit a 
vědět, že např. nově je třeba odevzdat na sekretariát své katedry jeden 
tištěný výtisk závěrečné práce. 

Mgr. Kryšpínová zjišťovala, jakým způsobem si katedry budou zajišťovat 
DOD. Celofakultní DOD bude on-line. Každá jednotlivá katedra IKSŽ se již 
také na DOD připravuje. 

Doc. Halada uvedl, že v příštím roce vyjde v nakladatelství Karolinum 
doplněná a přepracovaná verze Slovníku žurnalistiky. 

 MgA. Peml uvedl, že již mají rezervované v RTL termíny pro DOD některých 
fakult. Je proto třeba si s rezervacemi pospíšit. 

  

 

 Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční: Termín bude upřesněn 

Zapsala: Pavla Koterová 

Za správnost: Dr. Jakub Končelík, ředitel IKSŽ 

 


