
Zápis z porady vedení Institutu 
komunikačních studií a žurnalistiky 

  

Datum konání:  7. 9. 2020 

  

Přítomni: 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 

doc. PhDr. Jan Halada, Ph.D. 

doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D. 

prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 

doc. PhDr. Filip Láb, Ph.D. 

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 

Mgr. Jitka Kryšpínová 

MgA. Jan Peml, DiS. 

  

Omluveni: 

PhDr. Jana Čeňková, Ph.D. 

Mgr. Anna Shavit, Ph.D. 

PhDr. Irena Prázová, Ph.D. 

  

  

  

  

  



  

  

Program: 

1. Informace ke krizové situaci – děkanka fakulty 

2. Informace – ředitel IKSŽ 

3. Informace – katedry 

4. Provozní záležitosti 

  

1.  

Děkanka dr. Němcová Tejkalová informovala o tom, že na základě stávajícího stavu trvá             

předpoklad, že bude probíhat prezenční či hybridní výuka podle stanoviska Národního           

akreditačního ústavu. Distanční výuka by měla být jen za mimořádné situace. Dne 15. 9.              

bychom měli dostat doporučení a materiály od rektorátu UK.  

U státnic můžou mít zkoušející respirátory - ty jsou zakoupené a uložené na sekretariátech              

kateder. Výhoda respirátoru je nejen jeho ochrana, ale pokud má člověk respirátor FFP2 a              

setká se s nakaženým, nemusí jít do karantény. 

  

2. 

Dr. Končelík přivítal členy vedení IKSŽ. Informoval o tom, že místnost č. 126 bude sloužit               

jako konzultační a pro online výuku a online hovory do zahraničí. Vybavení této místnosti              

bude pro max. 3 lidi – židle, stůl, speciální software a programy na PC, kamera atd.  

Informoval také o tom, že plachta přítomnosti do odvolání neplatí.  

V místnosti č. 109 bude zřízena kancelář se sdílenými místy, sídlit zde budou mgr.              

Konrádová, dr. Shavit, dr. Naeg a další noví zaměstnanci programu Primus.  

Pokud se nebude moci vedení scházet osobně, bude využívat prostředí Google Meet .             

 



  

3. 

MKPR – Doc. Hejlová 

Věnují se přípravě moodle kurzů – přednášky, četba, testy. 

Příprava představení nového oboru Strategická komunikace na workshopech. 

Přibyli 4 noví pedagogové – Mgr. Tereza Ježková, Ph.D., Mgr. Marcela Konrádová, JUDr.             

Ing. Petr Koblovský, Ph.D., doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D. 

Probíhají práce na grantových žádostech. 

  

MS – prof. Štoll 

Navštívení seznamovacího kurzu pro prváky – můžou se hlásit pedagogové. 

Příprava rozvrhu. 

Příprava na setkání prváků, rozesílání dopisů pro prváky. 

  

Ž – doc. Láb 

Příprava rozvrhů. 

Nutnost srovnat jazyková okna v rozvrhu. 

Příprava na seznamovací kurz. 

  

RTL – MgA.Peml 

Učebna RTL zatím ještě nefunguje. 

Poradí, co nainstalovat do konzultační místnosti č. 126. 



  

4. 

Mgr. Kryšpínová připomněla návrh termínů Dnu otevřených dveří na IKSŽ. 

Seznamovací kurzy pro studenty MS a Ž – IKSŽ + fakulta přispívá 15 000 Kč. 

Připomenutí, že na vědecké radě je potřeba schválit nové členy do komisí na státnice. 

Nástěnka na chodbě bude vyměněna za zavírací. 

Filmový seminář se bude rušit. 

Zapsala: Mgr. Gabriela Skalická 

Za správnost: PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. – ředitel IKSŽ 

 


