
Zápis z porady vedení Institutu
komunikačních studií a žurnalistiky,

konané dne 12. 4. 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

Doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

Mgr. Anna Shavit, Ph.D.

Doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.

Pavla Koterová

Omluveni:

PhDr. Irena Prázová, Ph.D.

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
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Program:

1) Informace– doc.Tejkalová

2) Informace z kateder a součástí

1)

Dr. Končelík přivítal členy vedení IKSŽ na další on-line poradě a předal slovo
paní děkance Alici Tejkalové.

Doc. Tejkalová poděkovala předem všem za zpětnou vazbu k návrhu
kariérního řádu.

Dr. Končelík také dodává, že kariérní řád bude nasdílen a připomínkován.
Sám se již od roku 2010 snažil o to, aby tento dokument vznikl, takže jej nyní
vítá a vedení FSV podpoří.

Ministerstvo školství pořádá Letní kempy. Je možné se zapojit. Informaci
pošle dr. Končelík.

2)

MKPR :

Doc. Hejlová uvedla, že bc písemný test na MKPR proběhne opět formou
SCIO testů.

Vlastní test budeme mít u mgr studia. Doc. Hejlová žádá kolegy o radu, jak v
tomto případě postupovat. Prof. Štoll uvedl, že existují firmy, které testy
vyhodnocují. Organizuje to studijní odd. Se studijním odd. v této věci
komunikuje garant oboru. Dopředu probíhají se studijním odd. na toto téma
schůzky.

Na MKPR se rozběhne zahraniční spolupráce. Každý rok vypisuje UK nové
termíny na Postdok. Za zahr.pedagoga pak polovinu nákladů hradí univerzita
a polovinu institut.



KMS :

Prof. Štoll uvedl, že plánují na příští týden 19. 4. poradu katedry. Budou zde
řešit jednak otázky k přijímacím zkouškám a jednak i otázky pro specializační
část bc studia.

Prof. Štoll poděkoval za skvělou spolupráci pracovníkům RTL a také
subgarantům/tkám bakalářského programu (dr. Bednařík, dr. Koudelková, dr.
Čeňková) za všechnu kooperaci.

Proběhne výstava o Erice Mann, na jejíž doprovodné akce získala katedra
grant z Goethe Institutu (vše domlouvala s M. Štollem zejm.
doc.Köpplová).Online vernisáž je 15. 4. v 19:00.

Fr.Géla natočil pěkné video o U3V.

KŽ:

Doc. Láb řekl, že se zatím počítá s klasickou verzí přijímacích zkoušek tak
jako v loňském roce.

Proběhne výběrové řízení do CDS. Čeká se na vyjádření prof. Carpentiera
ohledně termínu.

Mgr. Kryšpínová připomněla, že jí vedoucí kateder mají poslat (termín do 22.
4. ) předběžný seznam nových kurzů, které budou v letošním roce na jejich
katedrách převedeny do Moodle, případně budou jinak elektronizované (např.
natočením přednášek) a které by mohly být zahrnuty do projektu inovací. M.
Štoll konstatoval, že má seznam předmětů připravený a zašle.

Dále uvedla počty uchazečů, kteří si v letošním roce podali přihlášky na
jednotlivé obory IKSŽ. Kromě bc. KS specializace Mediální studia, u které
počet klesl, mají všechny obory více přihlášených studentů k přijímacímu
řízení, než bylo v loňském roce.

Společně s dr. Bednaříkem připraví návrh na červnové termíny pro přijímací
řízení a státní zkoušky a nasdílí ho vedoucím kateder a garantům oborů ke
kontrole. Písemné přijímací testy pro magisterské obory, které si institut
organizuje sám, by se měly konat opět na Právnické fakultě UK, ústní
pohovory pro bc. obory a Strategickou komunikaci v Hollaru. Zatím netušíme,
za jakých podmínek bude moci zkoušení probíhat, předběžně se



připravujeme na podobný stav, jaký byl v loňském roce, případně doplněný o
ještě další hygienická opatření.

MgA. Peml uvedl, že v RTL mají v termínu 19.4. - 25.4. vypnutou elektřinu.
Výuka může nadále pokračovat pouze v Hollaru.

Mění se harmonogram rekonstrukce společných prostor rektorátu před RTL.
Došlo k několikaměsíčnímu skluzu. S letními školami v RTL nelze letos
počítat.

Vedoucí RTL by uvítal lepší komunikaci ohledně těchto prací.

Dr.Shavit sdělila, že se bude řešit Progres – přihlásil se malý počet lidí.

V rámci evaluace univerzity proběhlo i hodnocení fakulty. Zpráva byla zaslána
v loňském roce. Fakulta získala hodnocení C+. Hodnotilo se období do roku
2017. Hodnocení se soustředilo na srovnávání fakult v mezinárodní
konkurenci podle stanovených parametrů.

Dr. Shavit děkuje všem kolegům, kteří se na vytváření zprávy podíleli.

Dr. Končelík považuje program Progres za uzavřený. Pokračovat se bude v
programu Cooperatio. Do rady tohoto programu byli delegování někteří
pedagogové. Doc. Láb uvedl, že rada se schází cca 4x do roka. Na konci roku
se pak hodnotí projekty.

Doc. Halada žádá své kolegy a kolegyně o případné odevzdání dokumentů
pro ediční komisi, která bude v příštím týdnu zasedat. Máme zatím 4 tituly,
které odevzdáme.

Doc. Halada spolu s dr.Prázovou a K. Turkovou pracují na projektu Výzkum
knižního trhu.

Tento rok zastupuje dr. Prázová a K. Turková v Centrálním rozvojovém
projektu vysokych skol - Integrita v ČR UK v tematu contract cheating, psaní
prací na zakázku.



Dr. Končelík obdržel dotaz z odborové organizace, jak se v době pandemie
Covid 19  vychází vstříc rodičům s dětmi (jaké mají úlevy). Posílejte prosím
své návrhy na odpověď.

Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční: 3. 5. 2021

Zapsala: Pavla Koterová

Za správnost: Dr. Jakub Končelík, ředitel IKSŽ


