
Zápis z porady vedení Institutu 
komunikačních studií a žurnalistiky, 

konané dne 9. 9. 2019 

  

Přítomni: 
  
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 
Mgr. Jitka Kryšpínová 
Doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D. 
Doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. 
Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 
MgA. Jan Peml, DiS. 
Prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 
Mgr. Anna Shavit, Ph.D. 
PhDr. Irena Prázová, Ph.D. 
  
  
Pavla Koterová 
  
Omluveni: 
  
Mgr. Ing. Marek Vranka 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 
  
  
  
  
  
Program: 

1) Informace – ředitel IKSŽ 
2) Informace – katedry a součásti 
3) Informace – Provozní záležitosti - mgr. Kryšpínová 

  
  
  
  
1) 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=1890335301&to=http%3a%2f%2ffsv%2ecuni%2ecz%2fFSVTEMP%2d521%2ehtml%3findex%3d186
http://email.seznam.cz/redir?hashId=1890335301&to=http%3a%2f%2ffsv%2ecuni%2ecz%2fFSVTEMP%2d521%2ehtml%3findex%3d186


Dr. Končelík přivítal všechny členy vedení IKSŽ před začátkem nového semestru. 
Dr. Končelík pozval na výstavu, kterou pořádá IKSŽ k výročí listopadu 1989. 
Vernisáž výstavy se uskuteční 25. 11. 2019 v Galerii Hollar. V průběhu odpoledne jí 
bude předcházet workshop na téma média a propaganda pozdní normalizace (25. 
11. od 14:00) a poté debata účastníků studentské stávky v listopadu 1989 na Fakultě 
žurnalistiky (od 16:00). 
Výběrové řízení na vedoucího katedry MKPR proběhne v pondělí 16. 9. 2019. 
Přihlášky prozatím nejsou uzavřené. 
Připomněl současné práce na novém rozvrhu a požádal všechny pedagogy o 
trpělivost a shovívavost. S počátkem nového akademického roku mohou nastat 
rozvrhové potíže – se vstupem nové akreditace v chod bylo potřeba stvořit rozvrh 
zcela nově a do budovy vtěsnat zhruba o polovinu větší objem výuky, než doposud. 
Podzimní státní zkoušky proběhnou v těchto termínech: 
16.9. – doktorské 
17.9. – BC KŽ 
19.9. – BC MKPR 
23.9. – BC KMS 
24.9. – MGR KŽ 
24.9. – MGR KMS 
Podzimní výjezdní zasedání na Patejdlovce se uskuteční 1. 11. 2019. 
  

Věda – dr.Shavit: 
  
Dr. Shavit promluvila o přípravě evaluačního reportu, dokument byl odevzdán, 
nicméně do něj musí být zapracovány změny do 10. září. 
Dr. Hejlová odevzdala žádost o grant na MŠMT. 
Po 18. září bude odeslána nová pobídka na TAČRy. 
Je v řešení pracovní pozice pro administraci grantových projektů. Dr. Končelík 
dodává, že poté se budou všichni řešitelé projektů obracet na tohoto zaměstnance, 
který bude podřazen středisku CEMES. Doc. Hejlová zmínila, že i projektové odd. 
FSV má podporu grantových projektů ve svém popisu práce. 
Výzkumné projekty by měly být koordinovány ve spolupráci s Nico Carpentierem a 
Vaiou Doudaki. 
  
  
  
  

2)      MKPR – doc. Hejlová: 
  
Žádost o grant, který doc. Hejlová odevzdala se týká výzkumu vládní komunikace – 
byl podán na MŠMT. Výzkum potrvá dva roky a můžeme si ponechat výstupní data. 
S žádostí o grant pomohlo projektové odd. FSV. 



Akreditace na mgr obor MKPR byla udělena na 5 let. Bude třeba provést personální 
audit a přijmout nové pedagogy. 
Doc. Hejlová poptává školení MOODL pro pedagogy. 
Ředitelka urbanistického centra IPR se ohledně spolupráce spojí s dr. Končelíkem. 
  
  

KMS – prof. Štoll: 
  

Podařilo se získat akreditaci prvního cizojazyčného anglického navazujícího 
magisterského programu Media and Area Studies (MARS), který “operuje” IKSŽ jako 
hlavní nositel. Ke kladnému hodnocení RVH jistě přispěla osobnost doc. Nica 
Carpentiera, který je garantem. 
Na katedru se po dvou letech v zahraničí vrátil dr. Jaroslav Švelch. 
Katedra KMS uspořádá „pražské výjezdní zasedání“ – setkání interních a externích 
zaměstnanců KMS, proběhne 25. 9. na Kavčích Horách. 
Podzim bude mj. ve znamení přípravy posledního akreditačního spisu katedry, 
prezenčního navazujícího studijního programu Mediální studia. 
Momentálně se zapsalo na jednotlivé obory studentů:  
KS: 210 (MKPR 74, MS 67, Ž  69) 
MSP: 73 
MS_DIST: 86 
Nezná počet odvolávajících se uchazečů, ale jako garant věcně řešil pouze 6 
studentů. 
Podařilo se během léta Senátem FSV UK schválit nové podmínky přijímacího řízení 
v rámci schvalování per rollam. Poděkování patří předsedovi Senátu Václavu 
Moravcovi, tajemnici Kateřině Vovsové a samozřejmě předkladateli, studijnímu 
proděkanovi doc. Ladislavu Krištoufkovi 
Společné povinné předměty pro první ročník se budou učit v hotelu Krystal, kde má 
IKSŽ pronajaté prostory.  
M. Štoll by chtěl jmenovitě poděkovat Jitce Kryšpínové, Janu Jirků, F. Lábovi, J. 
Čeňkové, B. Osvaldové, D. Hejlové, P. Koudelkové, P. Bednaříkovi a kolegům ze 
SIS za výraznou spolupráci na vytváření rozvrhu tohoto semestru. Byla to pro 
všechny úplně nová zkušenost. 
S nastávajícím zapisování studentů do předmětů a výukou očekáváme komplikace v 
tom, že některé předměty mají dva kódy a některé už nemají starý, ale mají jen 
nový. Snažili se s Jitkou Kryšpínovou i oddělením SIS vše doladit, je ale 
pravděpodobné, že v tom množství nějaká kolize nastane. Bude samozřejmě řešit 
obratem. 
Všem studentům prvního ročníku půjde doporučující dopis jak postupovat při výběru 
předmětů. Podobný dopis půjde i pedagogům. 
Kompletně všichni studenti dostanou pozvánku na 30.9., kdy se uskuteční 
informační schůzka k novému rozvrhu. 



3. 9. 2019 se uskutečnila první z pravidelných schůzek garanta s garanty 
specializací. Existuje zápis, který vždy bude rozesílán vedoucím kateder a studijním 
referentkám. Schůzky jsou naplánovány tak, aby byly vždy před schůzemi kateder, 
kde budou garanti specializací referovat a sbírat další podněty. 
Dr. Bednařík vytvořil „opory“ pro distanční studium, které byly schváleny RVH, resp. 
jejich možná podoba. Institut tím splnil předepsanou povinnost. 
V bakalářském programu KS je ve specializaci MS předmět Aktuální témata 
mediálních studií, který je plánován jako místo pro hosty. Vyzývá každého, kdo bude 
mít hosta (i zahraničního - ERASMUS apod.), že zde může tento prostor využít. 
Nechť dá vědět M. Štollovi nebo J. Miesslerovi. 
  
  
KŽ – doc.Láb: 
  
Získali jsme akreditaci pro doktorské studium a to jak v ČJ tak i v AJ. 
Nico Carpentier a Vaia Doudaki se v budoucnu více zapojí do chodu doktorského 
studia. Zúčastní se také výjezdního zasedání doktorandů na Patejdlovce. 
Proběhne koordinační schůzka k mgr. programu ERASMUS MUNDUS. 
V rámci katedry proběhla letní škola pro středoškoláky. Doc. Láb děkuje dr. Karolu 
Lovašovi a Kateřině Turkové za organizaci této školy. 
Nyní probíhá cizojazyčná letní škola, které se účastní 20 studentů z celého světa. 
Katedra se stane partnerem debaty o klimatu. 
Pořad ČT Newsroom nabízí spolupráci – rádi by prezentovali úspěšné bc práce. 
  

 
 

Ediční komise – doc.Halada: 
Proběhne schůze ediční komise. 
Doc. Halada se zúčastnil vyhlášení Ceny Jaroslava Gola za literaturu faktu. Děkuje 
dr. Cebemu za účast v porotě. 
  
  
CEMES – dr. Prázová: 
Připravují se dva grantové projekty v rámci výzvy TAČR. 
Probíhá výzkum nakladatelských subjektů ve spolupráci se studenty. 
V prvním ročníku doktorského studia jsou plánovány dílčí mediální analýzy. 
V knihovním katalogu CVI FSV  je již k dispozici několik stovek nových odborných 

e-knih v rámci EU projektu.  
  

RTL – Mgr. Peml: 
  

Dodělali první sérii přednášek do MOODLE. 



Byl pořízen další dron. 
Hledají nového technického pracovníka, který by v budoucnu zastoupil Ing. Pospíšila 

po jeho odchodu do důchodu. 
Pracovníci RTL se zúčastní konference v rámci veletrhu IBC v Nizozemsku. 
Plánované školení Dallet je zrušeno a je proto možné v posledním týdnu v září, aby 
si pedagogové před výukou přišli techniku vyzkoušet. 
  

  
  

3)   Provozní záležitosti – Mgr. Kryšpínová: 
  
Za IKSŽ je potřeba nahlásit požadovaný počet tištěných novoročenek. K dispozici 
bude opět také elektronická verze novoročenky.  
Vedoucí kateder a garanti připraví za své obory termíny na Dny otevřených dveří. 
Pozor - 8. února 2020 se konají Národní srovnávací zkoušky.  
Seznamovací kurz pořádají letos pro nové studenty opět pouze studenti bc. oboru 
Žurnalistika. Institut kurz podpoří 30 000 Kč. 
Na novém rozvrhu spolupracovali: dr. Jirků, prof. Štoll a mgr. Kryšpínová. Do 
budoucna bude mít rozvrh na starosti dr. Jirků.  
Správu Karolinky budou i nadále řešit na IKSŽ garanti jednotlivých oborů. 
Finanční prostředky v rámci IP 2019-2020 jsou průběžně čerpány především u 
projektu na internacionalizaci institutu. U projektu zaměřeného na inovace kurzů, 
konkrétně na elektronizaci výuky, se nyní konečně podařilo domluvit s dr. Remrem 
ohledně školení Moodle. Na podzim by v rámci tohoto projektu také měly proběhnout 
návštěvy zahraničních pedagogů (např. prof. Pallase z Uppsala University) s 
přednáškovou činností. 
  

  
  
  
Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční:  7.10.2019 
  
Zapsala: Pavla Koterová 

Za správnost: Dr. Jakub Končelík, ředitel IKSŽ 


