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Program:

1) Informace – fakulta

2) Informace z kateder a součástí

1)

Dr. Končelík přivítal členy vedení IKSŽ na další poradě.

Dr. Končelík uvedl, že na základě dohody s galerií Hollar má FSV nárok
jeden týden v roce využívat výstavní prostory. V letošním roce zde svou
výstavu představí prof. Carpentier. V příštím roce se uskuteční výstava na
počest doc. Filipa Lába a jeho díla.

Již se podařilo část nových zaměstnanců rozmístit v kancelářích IKSŽ.
Nicméně ještě několik kolegů stále nemá své místo, a tak bude nutné
přistoupit k “dělení/sdílení” pracovních míst. Nejnověji k tomu dojde v
kancelářích č. 10, 104 a 111.

Pro účely vnitřních plateb na IKSŽ byla stanovena jednotková cena za
nahrávání přednášek s využitím techniky a techniků RTL - tato možnost je
určena především pro záznam přednášek určených pro kompletní digitalizaci
předmětů (jejich převedení do online podoby), kdy potřebujeme perfektní
kvalitu. Současně se připravuje též další doplnění technických možností, kdy
si pedagogové mohou přednášky nahrávat sami bez asistence pracovníků
RTL - tato možnost by měla sloužit pro nárazové/jednorázové vykrytí výpadků
prezenční výuky, kdy se opakované využití nahrávky nepředpokládá.

Nová vyhláška ředitele č. 1/2021 byla po dohodnutých úpravách zveřejněna
na webu IKSŽ.

Hlavním bodem programu Výjezdního zasedání zaměstnanců IKSŽ bude
věda a doktorské studium.

2)

MKPR: Doc. Hejlová promluvila o přípravě DOD. Bylo by ideální, pokud by
všechny tři bakalářské specializace měly DOD v jeden den. MKPR bude mít
DOD současně i on-line.

Byl založen nový MOODLE pro on-line zdroje. Dr. Končelík to velice kvituje.



Od 1. 10. přebírá funkci zástupce vedoucího katedry Dr. Koudelková .

Na pozvání katedry přijede zahr. host do výuky - pan Josef Pallas ze
Švédska.

Doc. Hejlová předloží studijní komisi AS návrh na udělování „záporných
kreditů“.

KMS : Prof. Štoll uvedl, že bude třeba pro doc. Christine Trültzsch-Wijnen
najít volné prostory pro výuku předmětu Media and Socialisation. Dr. Prázová
uvedla jako možnost využít prostory knihovny.

Potřebujeme co nejdříve zveřejnit státnicové otázky pro nové studenty
bakalářského studia. Specializační otázky se připravují a společné otázky jsou
již hotové.

KŽ: Dr. Čeňková informovala o tom, že na katedru nově v září nastoupil
doc.Silverio.

S výukou a organizací v začátku zimního semestru nebyl problém. Někdy bylo
třeba jen vyměnit učebny.

Mgr. Kryšpínová informovala o termínech DOD IKSŽ:

25.1. 2022 se bude konat DOD mgr. Žurnalistiky a Mediálních studií,
prezenční i distanční studium.

26.1. 2022 proběhne DOD všech bc. specializací Komunikačních studií a
mgr. Strategické komunikace.

Na sekretariátu IKSŽ jsou pro zaměstnance i nadále k dispozici respirátory i
testy na COVID 19. V říjnu dostane každý zaměstnanec s plným úvazkem
opět na Sodexo kartu částku 1.500,- Kč k nákupu ochranných pomůcek,
zaměstnanci s polovičním úvazkem 750 Kč a kdo nemá Sodexo kartu, přijde
mu částka v rámci výplaty.

Na odd. IT nastoupil nový zaměstnanec – Petr Chocholatý. Vystřídal ve funkci
Jana Lečbycha, který ukončil pracovní poměr.



IT doporučuje používat přednostně na výuku Microsoft Teams a zakládání
týmů pod doménou cuni.cz. Doména fsv.cuni.cz bude sice zachována, ale jen
jako doplňková.

Z důvodu účetní uzávěrky je třeba, aby poslední objednávky za tento rok a
podobné dokumenty byly odevzdány nejpozději do konce listopadu 2021.

Stále je ještě možné čerpat finanční prostředky na nákup knih pro výuku.

Odměny pro členy kateder za výuku v letním semestru odevzdají vedoucí
kateder nejpozději do 20.10.2021.

.

MgA. Peml uvedl, že technický support u kamer v učebnách Hollaru by mělo
dělat IT odd., ale zatím to tak nefunguje.

Mgr. Kryšpínová nabídne tuto práci bývalému zaměstnanci IT panu
Lečbychovi.

Nahrávání přednášek bez přítomnosti studentů  je ale nejlepší dělat přímo  v
RTL.

Pracuje se na dohodě s ČTK o vybudování druhého studia na jejich půdě.
Částečně jej pak budeme využívat i pro výuku.

Dr. Prázová uvedla, že CEMES uspěl ve výběrovém řízení "Analýzy pro ČRo".

Od 1. 10. se spustily na FSV i v rámci celé UK dvě velké kolekce e-knih z
oblasti společenských věd Cambridge Core a Taylor & Francis Group eBooks.

V nejbližší době bude zprovozněn fakultní web o citování a kurz o elektronických
informačních zdrojích na FSV v Moodle.

Dr. Shavit informovala o tom, že proběhlo setkání tajemníků vědy a řešil se
program Cooperatio. Naším zástupcem je zde Nico Carpentier.

Vznikne databáze se zahraniční mobilitou. Tuto databázi bude spravovat mgr.
Miessler.

UK chystá projekt zaměřený na sociální vědy.



Dr. Shavit také navrhuje, aby na fakultních stránkách vznikl odkaz na
informace o naší vědě, vědcích, grantech apod. Výzkumná činnost na IKSŽ je
velice rozmanitá a bylo by dobré dát těmto věcem nějaký „řád“.

Dr. Bednařík uvedl, že ve středu 29. 9. byla zahájena výuka. Náš institut má
nastavenou výuku podle doporučení vedení univerzity, kdy přednášky a
semináře probíhají prezenčně bez ohledu na počet zapsaných studentů.

Na zasedání Akademického senátu FSV se 5. 10. představí kandidát na
děkana FSV dr. Karásek, který zde bude prezentovat svůj projekt rozvoje
fakulty v příštím čtyřletém období. Ve čtvrtek 7. 10. proběhne setkání
akademické obce s kandidátem. Samotná volba děkana se uskuteční 12. 10.
2021 na mimořádném zasedání AS.

Rada pro vnitřní hodnocení UK schválila, že doc. Němcová Tejkalová bude
garantkou navazujícího mgr. studijního programu Journalism, Media and
Globalisation a doktorského SP Mediální a komunikační studia. Doc.
Carpentier bude garantem doktorského SP Media and Communication
Studies.

Dizertační práci obhájila doktorandka Petra Audy Martínek. V nejbližších
týdnech budou mít obhajobu Kateřina Turková, Martina Topinková a Kristína
Zábrodská.

Při součtu všech nových studentů prvních ročníků v českých studijních
programech pregraduální výuky máme celkově o 14 studentů více, než jsme
měli v 1. ročníku v minulém akademickém roce. Letos je zapsáno 560
studentů 1. ročníku. K tomu 18 nových doktorandů. Zvýšil se počet studentů v
anglických studijních programech MARS a SoCoMe. Na institut také přijeli
zahraniční studenti programu Journalism, Media and Globalisation.

Je zřejmé, že uchazeči, kteří se dostali na prezenční i distanční formu
studijního programu Mediální studia, tak letos i vlivem covidu dávali přednost
zápisu do distanční formy.

Doc. Halada informoval, že ediční komise bude zasedat v říjnu. Slovník
žurnalistiky se uzavře a odevzdá do nakladatelství tak, aby vyšel co nejdříve.



Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční: 1. 11. 2021

Zapsala: Pavla Koterová

Za správnost: Dr. Jakub Končelík, ředitel IKSŽ


