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Program:

1) Informace– fakulta

2) Informace z kateder a součástí

1)

Dr. Končelík přivítal členy vedení IKSŽ na další poradě.

Doc. Němcová Tejkalová informovala o tom, že zasedne krizový štáb
univerzity a vydá nové pokyny k organizaci výuky v zimním semestru.

Studenti v nadcházejícím semestru musí mít možnost plnit studijní povinnosti
bez osobní přítomnosti ve výuce.

U praktických předmětů, které se učí v RTL, je třeba dopředu určit, na základě
čeho budou splněny.

Účast na výuce není povinná – docházka nemůže být součástí hodnocení a
splnění předmětu. Dr. Čeňková to na příští poradě katedry všem připomene.
Je třeba v tomto smyslu zkontrolovat i sylaby.

V Krystalu se učit bude – prostory jsou již objednané. RTL zjistí, zda by se
mohla odtamtud výuka i streamovat.

Dr. Končelík informoval, že ukončuje výroční evaluační pohovory se všemi
zaměstnanci IKSŽ. Na jejich základě konstatoval, že institut je v dobré
kondici.

Dále informoval, že k 31. 8. ukončil svůj pracovní poměr na IKSŽ doc. Šobr a
k 1. 3. plánuje ukončit pracovní poměr také dr. Trunečková. Oba z rodinných a
osobních důvodů. Pro oba současně platí, že je IKSŽ rádo kdykoliv v
budoucnosti ve svých řadách opět uvítá jako externí spolupracovníky. Vyjádřil
oběma poděkování za dlouholetou práci pro institut a významný podíl na jeho
rozvoji.



K 1. 9. nastoupil na katedru žurnalistiky doc. Silverio. Kancelář má v místnosti
č. 10.

Po mateřské dovolené znovu nastupuje dr. Supa, přesné parametry jejího
návratu jsou v jednání.

Dále pak nastoupí nová koordinátorka pro projekt EDMO (hlavní řešitel dr.
Václav Moravec), která bude mít kancelář v místnosti č. 111. V této souvislosti
je připravováno dílčí přemístění některých zaměstnanců do jiných než
stávajících kanceláří. Ředitel se všemi dotčenými stěhování projedná.

Dr. Končelík také zopakoval, že kancelář č. 126 je uzpůsobena jako
konzultační a online konferenční místnost, která je přístupná k využití pro
všechny pedagogy IKSŽ. Jsou zde taktéž nainstalovány poslední verze všech
programů, které využíváme pro výzkum.

Jelikož výuka začíná již 29. 9., bude se RTL, které dosud dočasně sídlilo v
učebně č. 20, pravděpodobně muset z důvodu pokračující rekonstrukce
budovy v Celetné přestěhovat do dalších náhradních prostor.

Bylo zveřejněno nové hodnocení kurzů. Pedagogové se nyní mohou k tomuto
hodnocení vyjádřit formou komentářů. Doc. Hejlová k tomu dodává, že
systém hodnocení je neefektivní a nepřehledný. Dr. Končelík doporučuje, aby
se tato otázka projednala na akademickém senátu.

MKPR:

Doc. Hejlová uvedla, že katedra má již všechny zkoušky v Moodle.

Katedra pracuje na tom, aby veškeré zkoušky byly plnitelné distančně.

KMS :

Prof. Štoll uvedl, že by chtěl, aby se přednášky z učebny 215 streamovaly.

Dr. Jirků velice pečlivě a zodpovědně připravil nový rozvrh. Scházely se tam
nyní staré a nové akreditace a bylo velice složité sladit vše dohromady.

KMS chystá další poradu katedry.

Prof. Štoll chce také obnovit pravidelná setkání garantů se studenty
Komunikačních studií on-line.



Proběhnou ve dvou dnech setkání s nastupujícími studenty 1. ročníku bc. i
mgr. studia.

Chystají se také seznamovací pobyty studentů prvních ročníků, které institut
finančně podpoří.

Do začátku semestru je nutné zveřejnit státnicové okruhy pro studenty
bakalářského studijního programu Komunikační studia. KŽ a MKPR se
domluví, jaké budou mít specializační otázky.

Prof. Štoll je v kontaktu s novou vyučující, která by se chtěla zapojit do výuky
doktorandů.

V nové vyhlášce ředitele budou nastaveny nové termíny odevzdání tezí – ty
současné jsou nevyhovující. Bude to pravděpodobně polovina března a
polovina září.

Otázka odvolání uchazečů, kteří nebyli přijati ke studiu, byla vyřešena. Jen
jedno odvolání se ještě nyní musí pro rektorát dovysvětlit.

KŽ:

Rozvrh na zimní semestr se dokončuje.

V RTL mělo proběhnout na začátku semestru zaučení studentů prvních
ročníků. To nyní nebude z důvodu rekonstrukce asi možné. Mohlo by to být
možné cca až třetí týden v říjnu.

Mgr. Kryšpínová informovala, že proběhnou seznamovací kurzy studentů
prvních ročníků, na které IKSŽ finančně přispívá.

Máme ještě možnost vyčerpat finanční prostředky ve výši cca 200 tis. Kč na
inovace kurzů. Odměna je za kurzy v Moodle nebo pokud existují i jinak v
elektronickém prostředí. Vedoucí kateder nahlásí, kteří pedagogové mají na
tuto odměnu nárok.

Na nákup knih zbývají také ještě nějaké finanční prostředky.

Doc. Silverio požaduje objednat jeden výtisk zahr. tisku do knihovny.



MgA. Peml uvedl, že by chtěli založit „fond obnovy techniky“, která se v RTL
používá. Dr. Končelík se domluví s tajemníkem fakulty.

Smlouva s ČTK je pro IKSŽ značně nevýhodná. Bude třeba tuto smlouvu
revidovat.

Za CEMES uvedl dr. Končelík, že CEMES se zúčastnil veřejné zakázky na
mediální analýzy pro Český rozhlas. Probíhá práce na online databázi
českých šéfredaktorů 20. století. Příprava webu www.citace.fsv.cuni.cz.

Dr. Bednařík uvedl, že fakulta po schválení Vědeckou radou FSV nyní
předloží Radě pro vnitřní hodnocení tři návrhy na garantování studijních
programů místo zesnulého doc. Lába. Doc. Němcová Tejkalová bude
navržena jako garantka navazujícího magisterského studijního programu
Erasmus Mundus Journalism, Media and Globalisation. Doc. Němcová
Tejkalová bude také navržena jako garantka českého doktorského programu
Mediální a komunikační studia a doc. Nico Carpentier jako garant anglického
doktorského studijního programu Media and Communication Studies.

Všechny instituty se mají vyjádřit k požadavkům svých oborů na habilitační a
jmenovací řízení.

IKSŽ by měl připravit návrh akreditace pro jmenovací řízení (titul profesor).
Institut v minulosti tuto akreditaci měl a bylo by pro pracoviště hodně důležité
ji znovu získat.

Od 1. 10. se novou vedoucí studijního oddělení stává paní Kateřina Vovsová.

Doc. Němcová Tejkalová už nebude znovu kandidovat na funkci děkana FSV.
Kandidovat bude proděkan Karásek, který nyní připravuje svoji koncepci.

Doc. Halada informoval, že ediční komise bude zasedat koncem září.

Práce na Slovníku žurnalistiky se blíží ke konci. Žádá i ostatní pedagogy o
spolupráci a případně dodání dalších nápadů.



Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční: 4. 10. 2021

Zapsala: Pavla Koterová

Za správnost: Dr. Jakub Končelík, ředitel IKSŽ


