
Zápis z porady vedení Institutu 
komunikačních studií a žurnalistiky, 

konané dne 8. 3. 2021 

  

Přítomni: 

  

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 

doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 

MgA. Jan Peml, DiS. 

prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 

doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. 

Mgr. Jitka Kryšpínová 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 

Mgr. Anna Shavit, Ph.D. 

  

  

Pavla Koterová 

  

 Omluveni: 

  

PhDr. Irena Prázová, Ph.D. 

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 

doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D. 
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Program: 

1) Informace– fakulta 

2) Informace z kateder a součástí 

  

  

1) 

  

Dr. Končelík přivítal členy vedení IKSŽ na další poradě a uvedl, že ode 
dneška už bude po nemoci opět k dispozici. 

Na začátek porady promluvila děkanka fakulty – dr. Tejkalová a informovala o 
tom, že fakulta nakoupila na konci minulého týdne pro zaměstnance 3 typy 
testů na testování doma. Tyto testy ale nejspíš nebude možné momentálně 
použít, neboť univerzita bude v první fázi požadovat testování na 
certifikovaném pracovišti (univerzita bude mít testování na Albertově, 
informace budou zaslány, jakmile budou k dispozici), později ale tyto testy 
využity budou, nicméně stanovisko univerzity ještě není definitivní, může se 
změnit. 

Vedení fakulty proto pošle dnes nebo zítra (podle toho, kdy dorazí definitivní 
informace z RUK) ředitelům a tajemníkům institutů zprávu o tom, jak bude 
testování zaměstnanců, kteří budou přítomni na pracovišti, probíhat. 
Testování bude povinné od 17.3. 

  

Dr. Shavit uvedla, že zjistí na rektorátu možnost používat testy na domácí 
testování. 

Také informovala o tom, že proběhne další GAČR seminář. 

  

2) 

MKPR: 

Doc. Halada omluvil vedení katedry MKPR – doc. Hejlovou a dr. Vranku za 
neúčast na poradě členů vedení IKSŽ. 

Výuka MKPR probíhá bez problémů. 



V letošním roce vyjde dotisk Slovníku žurnalistiky. 

  

KMS: 

Prof. Štoll uvedl, že výuka se zaběhla. Velice dobře funguje např. externí 
pedagožka JUDr. Radka Connelly Kohutová, která nahradila v předmětu 
Právo a komunikace JUDr. J. Bendu. 

V poslední době probíhá několik doktorských obhajob: Krobová, Štastná, 
Vysloužilová. Je to po dlouhé době dobrá zpráva, že doktorské studium bude 
mít své absolventy.  

Každý měsíc probíhá on-line setkání se studenty prvních a druhých ročníků 
Komunikačních studií s garantem a subgaranty, které se ukazuje jako funkční. 

Prof. Štoll poděkoval za vzornou spolupráci zaměstnancům RTL. Dr. Končelík 
se k poděkování připojuje. 

Připravujeme se na státnice „nových“ bakalářů. Vznikají nové otázky. U 
specializace Žurnalistika musí být otázky nastaveny tak, aby každý student 
byl zkoušen z toho, co studuje – je třeba na to vymyslet mechanismus. Dr. 
Macková dlouhodobě upozorňuje, že studenti už to mají vědět. Doc. Láb 
uvedl, že dr. Macková má pravdu, protože to již mělo být součástí nové 
akreditace. S tím prof. Štoll souhlasí, a proto je nutné, aby v průběhu tohoto 
semestru se dosáhlo cíle.  

KŽ: 

Doc. Láb řekl, že výuka běží bez komplikací. 

Vždy v pátek probíhají pracovní schůzky katedry, kde se upravují různé 
návaznosti ve výuce. 

Kniha dr. Aleny Lábové získala cenu za literaturu faktu. 

Je třeba se začít připravovat na nový formát státnic bc studia. 

11.3. proběhne on-line DOD pro studenty doktorského studia. 

Je třeba začít řešit i možnost přijímacího řízení on-line. Mgr. Kryšpínová 
navrhuje spojit se pro informace i s jinými instituty. 

  

 



  

Mgr. Kryšpínová informovala o tom, že minimálně až do 16.3. bude v 
karanténě a pracuje z domova.  

Na Hollaru je vždy v pondělí a čtvrtek sekretářka Pavla Koterová a v úterý a v 
pátek sekretářka Gabriela Skalická. Kristýna Dostálková pracuje z domova, 
ale jednou týdně - většinou v úterý nebo ve čtvrtek - je přítomna v Hollaru. 

Zaměstnanci mají nově možnost si vybrat mezi stravenkovými kartami a 
stravenkovým paušálem. Informace přišly každému do e-mailu. 

I v letošním roce bude na institutu probíhat v rámci IP 2021 elektronizace 
výuky. Vedoucí kateder co nejdříve připraví seznam kurzů, kterých se to bude 
týkat. 

Mgr. Kryšpínová a Mgr. Miessler připravují za IKSŽ podklady pro výroční 
zprávu FSV UK za rok 2020. 

  

  

MgA. Peml uvedl, že v této době jsou velice vytíženi natáčením a stříháním 
různých akcí. 

Na RTL v Jinonicích zatím chybí technický projekt. Ten je třeba objednat u 
externí specializované firmy. Koordinátora pana Kindermanna vystřídal ve 
funkci nově nastupující Tomáš Gec. 

Vedoucí RTL Jan Peml také informoval, že již má kontakt na člověka, který by 
v budoucnu mohl nahradit ing. Pospíšila. Bude třeba dohodnout další 
personální nastavení RTL. 

Od 17.5. bude zřejmě na rektorátu probíhat avizovaná rekonstrukce. Je třeba 
najít kontakt na kompetentní osobu, která bude schopna sdělit podrobnosti 
této akce. 

  

Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční: 12. 4. 2021 

Zapsala: Pavla Koterová 

Za správnost: Dr. Jakub Končelík, ředitel IKSŽ 

 


