
Zápis z porady vedení Institutu 
komunikačních studií a žurnalistiky, 

konané dne 2. 11. 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. 

Mgr. Anna Shavit, Ph.D. 

  

Pavla Koterová 

  

Omluveni: 

  

PhDr. Irena Prázová, Ph.D. 
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Program: 

1) Informace– ředitel IKSŽ 

2) Informace z kateder 

3) Různé 

  

  

1) 

 Dr. Končelík přivítal členy vedení IKSŽ na krátké poradě, která se konala 
částečně prezenčně a částečně on-line. 

 Dr. Končelík podal informaci o konání listopadového mezinárodního kolokvia. 

Dr. Končelík absolvoval minulý týden školení na používání techniky pro 
distanční výuku a poděkoval za něj vedoucímu IT odd. Dušanu Mayovi. 

Vypadá to, že IKSŽ po skončení semestru zakoupí licence na Zoom. Dr. 
Shavit k tomu dodává, že rektorát preferuje Teams, ale Zoom je jednodušší a 
studenti jej používají raději. Doc. Láb říká, že na Cesnet jsou volné licence 
Zoom ke stažení. 

Dr. Tejkalová dodává, že na kolegiu měli zpětnou vazbu od studentů jednoho 
cizojazyčného programu, že pro studenty není dobré přeskakovat mezi 
jednotlivými platformami. 

  

MKPR – doc. Hejlová: 

  

Doc. Hejlová informovala o tom, že členové katedry MKPR se pravidelně 
schází na on-line poradách. 

-          Prováděli průzkum u nových studentů – studenti by se rádi učili v rámci 
nějaké sjednocené platformy. 



-          Je velice dobrá zkušenost s natáčením přednášek v RTL. 

-          Mezi studenty byli vybráni „studijní ambasadoři“, kteří pomáhají mimo 
jiné zprostředkovat zpětnou vazbu od studentů. 

-          Někteří pedagogové MKPR absolvovali kurz zkoušení v Moodle. 

-          Podařilo se získat nový grant – výzkum pro ministerstvo vnitra. 

  

KMS – prof. Štoll: 

  

-          Členové Studijní komise AS FSV UK se na posledním zasedání 
zabývali otázkou, zda má fakulta k dispozici plán a metody, jak bude 
probíhat distanční zkoušení a příp.letní semestr. Jen pro informaci. 

-          1x měsíčně probíhá on-line schůzka garanta se studenty 
Komunikačních studií. Sami studenti se živě zajímali o to, jak vnímají 
distanční výuku sami pedagogové, a nešetřili chválou. Zároveň by stáli o 
to, aby výuka probíhala na co nejméně různých platformách a aby linky na 
výuku zůstaly u jednotlivých předmětů tytéž a aby se stále s každou 
hodinou neměnily. A aby byly všechny v sisu. Druhá věc je sociální 
kontakt, který trpí jak mezi studenty, tak mezi pedagogy a studenty.  

-          Kombinované/distanční studium KMS mělo být streamováno z učebny 
č. 215, ale bohužel se vyskytlo tolik technických problémů, že se od toho 
minulý pátek upustilo. Je třeba detekovat problém a vyřešit ho např. 
nákupem nového výkonnějšího počítače.  

  

KŽ – doc. Láb: 

-          Porada katedry proběhla on-line. 

-          Výuka běží a nejvíce se osvědčila platforma Zoom. Ideální je používat 
jeden link na jeden předmět. 

-          Studenti se ptají, jak budou probíhat státní zkoušky v novém programu 

  

Doc. Halada má velice dobré zkušenosti s natáčením svých přednášek v RTL 
a tak jako i další pedagogové chválí práci zaměstnanců RTL. 



  

Dr. Bednařík se chystá zaktualizovat dokument, který studentům poskytuje 
informace ohledně státních zkoušek. 

  

Mgr. Kryšpínová informovala o tom, že k 1. 11. nastoupila na institut nová 
zaměstnankyně ing. Kristýna Dostálková, která postupně převezme 
administrativu projektů po A. Marcové. 

Od ledna 2021 budou mít pracovní poměr na institutu dva zahraniční 
pracovníci - v rámci projektu Primus dr. A. Neag z university v Budapešti 
(zatím bude pracovat z domova a po uklidnění situace se přemístí do Prahy) 
a v rámci post-doc projektu dr. Gerardo Costabile Nicoletta z University of 
Naples Federico II (Itálie).  

Mgr. Kateřina Turková se od 1. 12. stane vedoucí Centra doktorských studií a 
měla by se rovněž podílet na výuce v rámci katedry žurnalistiky.  

Bylo vydáno opatření děkanky k účetní uzávěrce, prosíme především řešitele 
grantů a jejich správce rozpočtů, aby termíny k účetní uzávěrce dodrželi.  

  

Dr. Tejkalová informovala o tom, že na fakultní úrovni budou za každý institut 
vybráni studenti, kteří budou mít za úkol „navigovat“ uchazeče ve 
facebookové skupině Uchazeči FSV UK. FSV bude tyhle studenty také 
financovat. Z každého institutu budou zatím vybráni dva studenti, kteří se 
budou tomuto úkolu věnovat. 

Žádné dotazníkové akce mezi studenty se neplánují – máme zpětnou vazbu 
od studentských spolků, že výuka funguje dobře. Jednotlivé případy, kdy 
kurzy dobře nefungují, řeší ředitelé institutů. 

  

Různé: 

  

Doc. Hejlová se ptá, kdo je koordinátor pro volby do akademického senátu. 

  

  

  



  

Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční: 7. 12. 2020 

Zapsala: Pavla Koterová 

Za správnost: Dr. Jakub Končelík, ředitel IKSŽ 

 


