
Zápis z porady vedení Institutu
komunikačních studií a žurnalistiky,

konané dne 1. 11. 2021

Přítomni:

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.

Doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.

MgA. Jan Peml, DiS.

Prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Mgr. Jitka Kryšpínová

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.

Mgr. Anna Shavit, Ph.D.

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

Pavla Koterová

Omluvena:

PhDr. Irena Prázová, 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 diskutoval
harmonogram dalších setkání. Termíny aktuálně naplánovaných porad do
konce roku 2021 zůstávají v platnosti.

Dr. Končelík uvedl, že o víkendu proběhne v hotelu Port u Máchova jezera
výjezdní zasedání zaměstnanců IKSŽ. V sobotu bude jednání probíhat v
angličtině a v neděli částečně v angličtině a částečně v češtině.

Budou se projednávat hlavně otázky vědy na IKSŽ, doktorského studia a
státních závěrečných zkoušek.

Dr. Shavit k tomu uvedla, že grantová aktivita institutu se významně zvýšila.
Nově byl zpřístupněn google kalendář, kde se budou zveřejňovat všechny
termíny a informace ohledně grantové činnosti. Úspěšností grantů se také
bude výjezdní zasedání zabývat.

Dr. Končelík informoval o aktuálním vývoji při přípravě programu Cooperatio.

Dr. Končelík dále informoval, že plánované setkání Alumni se z důvodu
zhoršené covidové situace přeloží na jaro.

V pátek proběhne další vyjednávání s ČTK. Smlouva běží. Náhradní studio
bylo postaveno na půdě ČTK.

2)

KMKPR: Doc. Hejlová zmínila, že proběhla porada členů katedry a bylo
probráno vše důležité – výuka, hodnocení studentů, věda apod. Vyučující se
shodli na tom, že budou dodržovat důsledně hodnocení známkou “F” u
studentů, kteří začnou v průběhu semestru plnit povinnosti předmětu, ale
nesplní všechny a nedosáhnou požadovaného minimálního počtu bodů.



KMS : Prof. Štoll uvedl, že otázka státnic se také otevře na výjezdním
zasedání.

Mimo jiné prof. Štoll navrhuje, aby se na státnice sestavila jedna nebo dvě
komise, která vyzkouší společné předměty, a pak, v jiný den by mohly
proběhnout státnice na daných specializacích.

Na obhajobu disertační práce přijede z Nitry doc. Mikuláš. Nabízí i možnost
své přednášky. Je předběžně domluven s J. Křečkem.

Příští týden, 11. 11. v 17:00 se bude konat další on-line schůzka studentů a
garantů specializací studijního programu Komunikační studia.

Do 4.11. ještě trvá možnost nominací na ocenění publikačních výstupů v
rámci Rady Progresu. tento program letos končí a je tam dost peněz k
rozdělení. Bylo by dobré, aby vedoucí kateder informovali své členy.

KŽ: Dr. Čeňková informovala, že specializační státnicové otázky jsou již
hotové.

Dr. Čeňková také poděkovala vedoucímu RTL za spolupráci.

Sešla se ediční komise – za IKSŽ byly vybrány dva tituly.

Mgr. Kryšpínová informovala o tom, že na Vědeckou radu FSV byla podána
žádost o schválení pedagogů MKPR do komisí státních zkoušek pro studijní
program Strategická komunikace. Tyto kandidáty představí na listopadovém
slavnostním zasedání Vědecké rady FSV dr. Končelík.

Nejpozději do konce roku je nutné vyčerpat zůstatky dovolených.

Další bonus, na nákup respirátorů, dezinfekce, léků v lékárnách ve výši
1.500,- kč bude zaměstnancům připsán nejpozději v listopadu. Vyčerpán musí
být do konce roku 2022.

Neočkovaným zaměstnancům nebudou propláceny covid testy.

MgA. Peml uvedl, že kancelář č. 126 bude možné využívat i na podcasty.

Cesty do zahraničí nejsou problém, je ale třeba si zajistit kvalitní pojištění
cesty.



Technický suport u kamer v učebnách bude zajišťovat IT odd. Asistovat jim
bude  pracovník RTL Filip Fryml.

Dr. Bednařík uvedl, že dr. Končelík by měl kontaktovat ředitele ISS Petra
Soukupa ohledně přípravy reakreditace studijního programu Society,
Communication and Media, kde se bude měnit garant.

Doc. Halada poděkoval doc. Alici Němcové Tejkalové za nominaci do komise
pro „hodnocení kvalitních monografií na UK“.

Doc. Halada požádal vedoucí kateder, aby informovali své kolegy, že je třeba
do 25. 11. nahlásit případné publikace do edičního plánu.

Nadále probíhá anketa mezi studenty o tom, jak a co čtou.

Doc. Halada také uvedl, že bylo osloveno s dotazníkem cca 105 nakladatelů.
Ještě se budou oslovovat knihkupci.

Doc. Němcová Tejkalová informovala o tom, že se s prof. Carpentierem
intenzivně zabývají doktorským studiem. Jedním z témat je práce se školiteli,
dalším otázka snižování stipendia tam, kde studenti neplní svůj studijní plán
od příštího akademického roku.

Doc. Němcová Tejkalová také navrhuje, aby se doktorandi zúčastňovali porad
členů jednotlivých kateder, ke kterým přísluší jejich školitelé. Vedoucí kateder
toto odsouhlasili.

Doc. Němcová Tejkalová také požaduje, aby pedagogové vyzývali své
studenty k nošení respirátorů ve výuce. Je to důležité, pokud chceme dál
vyučovat prezenčně a studenti chodit do školy. Čísla nakažených výrazně
stoupají.

Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční: v pondělí 6.12. od 13:00 hod. v učebně
č. 110

Zapsala: Pavla Koterová

Za správnost: Dr. Jakub Končelík, ředitel IKSŽ


