
Zápis z porady vedení Institutu
komunikačních studií a žurnalistiky,

konané dne 3. 5. 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.

PhDr. Irena Prázová, Ph.D.

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

Ing. Marek Vranka

Pavla Koterová

Omluveni:

Doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.

Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
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Program:

1) Informace– fakulta

2) Informace z kateder a součástí

1)

Dr. Končelík přivítal členy vedení IKSŽ a podal souhrnnou informaci o
aktuálním nastavení přístupu k očkování akademických pracovníků. K
očkování se mohou registrovat všichni zaměstnanci, kteří mají smlouvu jako
akademický pracovník nebo jako lektor (smlouvy AP nebo L). Ostatní
zaměstnanci zatím nemohou být registrováni, ale předpokládá se v této věci
další vývoj.

Doc. Tejkalová doplnila, že pro tuto možnost bylo učiněno maximum ve
spolupráci s rektorátem. Za to, že se to podařilo, patří poděkování hlavně dr.
Anně Shavit. Včasnou distribuci kódů pak zajistila děkanka s tajemníkem,
jemu poděkovala za technické vypravení mimo pracovní dobu.

Doc. Tejkalová také důrazně žádá, aby pedagogové své kódy nikomu dalšímu
nepůjčovali ani nepřeposílali. Mají je využít jen ti, komu byly určené.

Dr. Končelík dále s potěšením informoval, že tým dr. Moravce získal pro IKSŽ
velký evropský grant: 2020-EU-IA-0267; Central European Digital Media
Observatory (CEDMO). Naše pracoviště zde vystupuje jako koordinátor s
dedikovanými prostředky v celkové výši 1,499,948 Euro. Tým dr. Moravce
bude koordinovat kolegy z Polska, Slovenska a ČR a spolupracovat s
francouzskou AFP. Je to mimořádný úspěch.

Dr. Končelík bude dnes odesílat reakci na nový „kariérní řád“. Kdyby chtěl
někdo ještě přidat nějakou poznámku, tak je to možné.

Dr. Končelík plánuje uspořádat pravidelné evaluační pohovory „na živo“, se
stanovením harmonogramu tedy vyčká na ukončení vládních opatření, která
setkání prozatím neumožňují.

2)



MKPR:

Ing. Vranka uvedl, že na katedře se nyní řeší přijímačky – finišuje příprava
otázek. Zatím nevíme, jaká bude organizace písemných přijímacích zkoušek
v budově Právnické fakulty.

Dr. Shavit a dr. Konrádová získaly za svůj předmět ocenění „Zlatý kurz“.

KMS:

Prof. Štoll uvedl, že na poradě katedry také řešili vytvoření sady otázek pro
nadcházející přijímací zkoušky.

Prof. Štoll se pravidelně účastní „senátorských“ schůzek v komisích AS.

Probíhá odevzdávání závěrečných prací k červnovým státním zkouškám.

KŽ:

Doc. Láb informoval, že z hlediska výuky vše funguje. Katedra se připravuje
na přijímací i státní zkoušky.

Otevření praktické výuky už nyní nic neřeší – semestr doběhne už v on-line
režimu.

Od 1. 9. 2021 se stává novým členem katedry doc.Silverio.

Mgr. Kryšpínová informovala o tom, že na nejbližší zasedání Vědecké rady
FSV UK byla podána žádost o schválení dr. Shavit a dr. Koudelkové do
funkce předsedkyně zkušebních komisí státních zkoušek na katedře MKPR.

Plán dovolených je třeba poslat mgr. Kryšpínové nejpozději do 25.5., na konci
května ho musíme za celý institut odevzdat paní Hájkové.

Na právnické fakultě máme zarezervované učebny pro písemné přijímací
zkoušky. Čekáme nyní na další pokyny ohledně rozestupů, testování
uchazečů apod. Rozpisy pedagogického dozoru budou připravené v druhé
polovině května

Pan Balík by měl z RUK dostávat informace ohledně rekonstrukce chodeb na
rektorátu, informace bude posílat Mgr. Kryšpínové a vedoucímu RTL panu
Pemlovi.



MgA. Peml uvedl, že osazenstvo RTL se na začátku června přesune z
důvodu rekonstrukce rektorátu na dva měsíce do budovy Hollar, učebna č. 20.

Stavební práce potrvají pravděpodobně až do poloviny září.

Půjčovna techniky bude v provozu i přes prázdniny.

Po vypnutí elektřiny v minulém týdnu byl problém techniku znovu zprovoznit.

Na nové prostory v Jinonicích už by měla být hotová technická dokumentace.

Dr. Prázová uvedla, že CEMES nyní zpracovává mediální analýzu pro
soukromou osobu a věnuje se metodologické podpoře pro CRP českých VŠ.

Dr. Bednařík sdělil, že počty přihlášek na FSV jsou příznivé. Přišlo jich více
než minulý rok rovněž na anglické studijní programy MARS a SoCoMe, které
zajišťuje institut. Stejné platí i pro doktorské studium IKSŽ, kde vzrostl počet
přihlášek do české i anglické verze studijního programu.

Zvyšují se nám počty absolventů doktorského studia IKSŽ, což je třeba
uvádět a zdůrazňovat.

Doc. Láb dodal, že současní studenti doktorského studia jsou motivovaní a
skvěle pracují, přestože se do školy zatím nedostanou.

Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční: 7. 6. 2021

Zapsala: Pavla Koterová

Za správnost: Dr. Jakub Končelík, ředitel IKSŽ


