
Zápis z porady vedení Institutu
komunikačních studií a žurnalistiky,

konané dne 7. 6. 2021

Přítomni:

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.

MgA. Jan Peml, DiS.

Prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Mgr. Jitka Kryšpínová

PhDr. Irena Prázová, Ph.D.

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

Pavla Koterová

Omluveni:

Doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.

Mgr. Anna Shavit, Ph.D.

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
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Program:

1) Informace– fakulta

2) Informace z kateder a součástí

1)

Dr. Končelík přivítal členy vedení IKSŽ a uvedl, že porada bude věnována
zejména operativnímu řešení aktuálních problémů.

První část porady byla věnována vzpomínce na nečekaně a předčasně
zesnulého doc. Filipa Lába. Filip Láb byl jedním z nejvýkonnějších a tedy a
současně i nejvytíženějších zaměstnanců IKSŽ. Až poleví zmatek a bolest z
jeho ztráty, přijde okamžik, kdy bude IKSŽ muset nalézt za Filipa Lába
náhradu.

Dr. Končelík uvedl, že je v tuto chvíli ještě příliš brzy hledat definitivní řešení a
že považuje za správné řešit vyvstalé problémy operativně. Prozatím požádal
prof. Štolla, zda by zastupoval IKSŽ na Radě Progresu, dr. Bednaříka, zda by
dočasně dohlédl na chod českého doktorského programu a doc. Carpentiera,
zda by na totéž dohlédl v případě anglického doktorského programu. Dále
uvedl, že navrhl doc. Carpentiera, aby nahradil doc. Lába v plánované pozici
koordinátora Rady Cooperatia Mediálních a komunikačních studií.

Prof. Štoll navrhuje, že doktorské studium by mohl převzít doc. Martin
Soukup. Dr. Končelík uvedl, že proces ustavení nového garanta doktorského
programu bude vleklý a započne nejdříve v říjnu na prvním dostupném
zasedání VR FSV. Dále se bude muset vyjádřit univerzitní úroveň a NAÚ.
Nového garanta tedy podle střízlivého odhadu můžeme mít nejdříve na jaře
2022. Jedná se o jednu z nejdůležitějších pozic, dr. Končelík považuje za
správné další postup mimořádně pečlivě zvážit a prodiskutovat.

Ve věci uzavření osiřelých předmětů, posudků, státnic a studentů, považuje
dr. Končelík za správné urychlit nástup doc. Silveria a Mgr. Štefanikové. Ta by
měla též převzít koordinaci programu Erasmus Mundus.

Bude také třeba najít náhradníka do komise pro výběrové řízení na nového
zaměstnance v polovině července.

Mgr. Hroch na konci června uspořádá koncert na počest doc. Lába.



Dr. Končelík informoval, že mladí akademičtí pracovníci mají možnost si podat
žádost o přidělení „startovacího bytu“ v hotelu Krystal.

Dr. Shavit připomíná, že všichni kdo chtějí podávat projekt, který bude
spolufinancovaný FSV, by tuto skutečnost měli nahlásit do 20. června. Prosí,
o předání informace na katedrach.

Doc. Halada upozornil, že příští týden se sejde ediční komise. Všichni kdo
chtějí ještě něco odevzdat, ať se ozvou nejpozději do pondělí 14.6.

KMS :

Prof. Štoll uvedl, že do přijímacího řízení se hlásí i uchazeči, kteří chtějí mít
zkoušky on-line. Vedení IKSŽ se shodlo, že tuto možnost nebude IKSŽ
nabízet.

KŽ:

Dr. Čeňková uvedla, že státní zkoušky žurnalistiky jsou již připravené.

Mgr. Kryšpínová informovala o tom, že na zasedání Vědecké rady FSV UK
byla za IKSŽ poslána žádost o schválení doc. Silveria do komisí státních
zkoušek na katedře žurnalistiky. Doc. Silveria představí členům VR doc.
Köpplová.

MgA. Peml uvedl, že zaměstnanci RTL jsou nyní přestěhováni do budovy
Hollar, do učebny č. 20. Zůstanou zde až do doby ukončení rekonstrukce v
budově rektorátu. Je třeba zařídit technickou specifikaci fotokomory v
Jinonicích. Dr. Čeňková zkusí oslovit Mgr. Gélu.

MgA. Peml také informoval o tom, že RTL jedná o možnosti mít k dispozici
prostory v Kampus Hybernská.  V Jinonicích se tak bude do budoucna učit
„rozhlas“, na rektorátu „televize“ a Kampus Hybernská bude určen výhradně
pro doplňkovou činnost.



Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční: Termín bude upřesněn

Zapsala: Pavla Koterová

Za správnost: Dr. Jakub Končelík, ředitel IKSŽ


