
 

 

 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 
UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd   koterova@fsv.cuni.cz 

Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1    tel.: 222 112 260 

 

 

Zápis z porady vedení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, 

konané dne 10. 9. 2018 

 

Přítomni: 

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 

Doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D. 

Mgr. Jitka Kryšpínová 

Doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 

Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 

PhDr. Irena Prázová, Ph.D. 

Prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 

Mgr. Ing. Marek Vranka 

MgA. Jan Peml, DiS. 

 

 

Pavla Koterová 

 

Omluveni: 

 

 

Program: 

 

1) Informace – Institut – dr. Končelík 

2) Informace – katedry 

3) Informace – přijímací řízení – prof. Štoll 

4) Informace – Provozní záležitosti - mgr. Kryšpínová 

 

 

1) Doc. Halada ukončil své působení ve funkci ředitele IKSŽ, poděkoval za pomoc a 

podporu a předal slovo nastupujícímu řediteli Dr. Končelíkovi. 

 

- Dr. Končelík informoval o jmenování doc. Halady svým zástupcem. 

- Úřední hodiny Dr. Končelíka budou až do zahájení výuky každý všední den od 

8:00 do 16:00 hod. Poté dojde k úpravě dle času výuky. 

- Do 1. 10. 2018 je třeba nominovat na cenu rektora naše nejlepší absolventy. 

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
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- V pondělí 1. 10. 2018 začíná zimní semestr akademického roku 2018/2019. 

Připomněl, že všichni pedagogové jsou povinni zaktualizovat své sylaby. Provede 

kontrolu sylabů a neplnění povinnosti se promítne do pololetních odměn. Za 

kontrolu jsou odpovědní i garanti oborů. 

- Příklad konkrétního neúspěšného grantu GAUK ukazuje, že je třeba upravit vztahy 

doktorand – školitel. 

- Na příkladu konkrétního předmětu dr. Končelík ukázal neplnění povinností ze 

strany pedagoga. Pedagog nezapisoval výsledky do SISu, nekomunikoval se 

studenty a nebyl k sehnání. Dr. Končelík konstatoval situaci za neúnosnou a 

zjedná nápravu. 

- Proděkan pro vědu plánuje revizi vydávaných časopisů a chce se zúčastnit 

redakční rady. Dle vyjádření paní děkanky je u časopisu Mediální studia třeba 

zvážit jeho další fungování. Časopis by mohl přejít na platformu popularizační. 

Ředitel bude o budoucnosti časopisu jednat. 

 

2) MKPR – doc. Hejlová: 

- Do prvního ročníku se zapsalo 76 studentů a kapacita je naplněna. 

- Katedra MKPR zvažuje podání grantu TAČR. 

- Doc. Hejlová požádala o školení na MOODLE pro pedagogy. Za institut 

proškolení vyjedná Mgr. Kryšpínová. 

- Externisté se bez platné smlouvy nenalogují do SISu. 

 

KMS – dr. Bednařík:   

- I katedra Mediálních studií bude mít v prvním ročníku dostatek studentů. 

- Katedra má také 15 zájemců o studijní pobyty – je to nejvíc v rámci fakulty. 

- Akreditaci na distanční studium má katedra na 10 let. Akreditace doktorského 

studia je stále v běhu. 

 

KŽ – doc. Láb: 

- Byla zaktualizována smlouva (barter) s ČTK. Doc. Láb poděkoval dr. Trunečkové, 

která se v této věci ochotně angažovala. 

- Katedra podala jeden projekt TAČR na téma Žurnalistika umělé inteligence, 

hlavním řešitelem je dr. Václav Moravec. 

- Z programu PRSP se podařilo získat významné prostředky na revitalizaci RTL a 

nákup další techniky. 

- V rámci programu OP VVV 027 byla na IKSŽ na půl roku pozvána zahraniční 

výzkumnice dr. Verica Rupar z The Univerzity of Auckland, která bude pracovat 

hlavně s doc. Lábem a s doktorskými studenty. Dr. Rupar pomáhá se zařizováním 

potřebných věcí týkajících se zdejšího pobytu Mgr. Martina Topinková z CDS. 

- Studenti katedry žurnalistiky organizují už tradičně seznamovací kurz pro první 

ročník studentů. Kurz bude finančně podpořen z peněz IKSŽ. 
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- Pod vedením dr. Lovaše úspěšně proběhla první letní škola katedry žurnalistiky 

pro uchazeče z řad středoškoláků 

- Uskutečnil se také druhý ročník letní školy pro zahraniční studenty, kterou 

zajišťuje Jana Teplá. Dr. Končelík dodává, že rozvoj letních škol je důležitý i jako 

nezanedbatelný zdroj příjmů. 

 

CEMES – Dr. Prázová: 

- CEMES pokračuje v analytické práci. Přihlásil se do zakázky Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání, kde se jedná o zpracování několika velkých analýz. 

- V CEMES je pro případné zájemce volná pracovní kapacita. 

- V projektu ZETA na podporu mladých vědců je místo pro tři nadějné studenty. 

- Paní děkanka pochválila činnost CEMESu pod vedením dr. Prázové. 

 

RTL – MgA Peml: 

- V RTL proběhla pomocí projektu PRSP velká výměna technického vybavení. Při 

výuce žurnalistiky mají pedagogové možnost širšího využití redakčního 

systému Dalet, takže v budoucnu bude možné systém využívat i pro zvuk, text, 

fotografii, atd. Systém bude napojen na kompletní servis ČTK. RTL organizuje 

výuku pro učitele, aby se s novým systémem seznámili. 

- Paní děkanka poděkovala doc. Lábovi a Mgr. Pemlovi za to, že se díky nim 

podařilo projekt za spoustu peněz zrealizovat. Bude třeba zorganizovat slavnostní 

otevření nově vybaveného studia a ukázat uchazečům, jakou technikou studio 

disponuje. 

 

3)      Přijímací řízení – prof. Štoll: 

Po rozsáhlé diskuzi bylo shrnuto, že pro bakalářský program Komunikační studia 

(se specializacemi Marketingová komunikace a public relations, Mediální studia, 

Žurnalistika) bude mít přijímací řízení tuto jednotnou podobu: 

- Všechny specializace budou mít dvoukolové přijímací řízení.  

- První kolo je SCIO test všeobecných znalostí + SCIO test z anglického jazyka. 

(Váha z celkového výsledku 100: 70% všeobecný test + 30 % jazykový test) 

- Druhé kolo je ústní, které si každá katedra zajistí sama. 

- Pro akademický rok 2019/2020 je pro postup do druhého kola pro každou 

specializaci stanovena hranice 120 uchazečů. 

- Výsledky prvního kola se promítnou do druhého kola na základě vzorce tak, aby 

nejvyšší percentil vytvořil bodový vstup do druhého kola v počtu 40 bodů ze 100.    

- Ústní část je zaměřena na dvě oblasti:  

komunikační dovednosti, motivace ke studiu se základní orientací v oboru, diskuse 

o seznamu četby (který je uchazeč povinen předložit při ústní části přijímacího 
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řízení), eventuálně o vlastních aktivitách v oboru (při ústní části nutno doložit CV 

a motivační dopis),  

orientace v aktuálních otázkách české a mezinárodní politiky, moderní historie, 

společenských věd, společenského a kulturního dění  

- Každý uchazeč může podat přihlášku pouze do jedné ze specializací. 

- Bude třeba nastavit jasně daná kritéria v jednotlivých zkušebních komisích a stejné 

položky, které se budou hodnotit. 

 

4)      Provozní záležitosti – Mgr. Kryšpínová: 

- V září připravilo vedení institutu dvě žádosti pro Institucionální plán na r. 2019-

2020:  

- Finanční prostředky z programu IP 2019-2020 zaměřeného na internacionalizaci 

využije institut na část mezd zahraničních pedagogů na dlouhodobých pobytech.  

- Finanční prostředky z projektu zaměřeného na inovace využije institut na 

elektronizaci výuky (např. převedení některých kurzů do Moodle) a na uhrazení 

nákladů za krátkodobé pobyty zahraničních pedagogů na institutu. 

- Předběžně bylo vytipováno 5 krátkodobých pobytů zahraničních pedagogů. 

Pobyty dlouhé 1-2 týdny budou probíhat během semestru a budou určeny na 

výuku, kompaktní kurz či vědecký kontakt. 

- Každá katedra by měla navrhnout alespoň 4 kurzy na elektronizaci sylabů do 

MOODLE. Dr. Bednařík navrhl elektronizovat především společné předměty 

z bakalářského programu Komunikační studia. 

- Byla navýšena odměna externím vyučujícím na 500,- Kč za hodinu. 

- Od 1. září nastoupili na částečné úvazky na katedru žurnalistiky Mgr. Ondřej 

Trunečka a na katedru MKPR Ing. Ladislav Báča. Po rodičovské dovolené se na 

částečný úvazek vrací dr. Anna Shavit. 

- Kavárna na Hollaru bude fungovat ve stejném režimu jako v minulých letech. 

- Pronájmy učeben externím firmám budeme realizovat pouze v případě, pokud se 

bude jednat o pronájem na celý víkend, nebo pokud pořádaná akce bude nějak 

souviset s naší fakultou či institutem. 

- Na přípravě anglické verze webových stránek IKSŽ se podílela Mgr. Veronika 

Macková z CDS a Lucie Návratová z IT oddělení. 

- Odjezdy pedagogů na služební cestu bez schváleného cestovního příkazu nelze 

tolerovat. Pedagog může vycestovat pouze poté, co obdrží z ekonomického 
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oddělení informaci, že jeho cestovní příkaz byl schválen. V důsledku tedy nelze 

proplatit nechválenou cestu. 

- Z důvodu zvýšeného zájmu o zahraniční cesty z řad doktorandů v rámci SVV bude 

třeba pro příští rok stanovit finanční limit na osobu. 

- Doc. Halada nastupuje jako zástupce IKSŽ na uvolněné místo akademického 

senátora AS FSV UK. 

 

Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční: 8.10.2018 ve 14:00 hod. v kanceláři č. 101 

Datum: 10. 9. 2018 

Zapsala: Pavla Koterová 

Za správnost: Dr. Jakub Končelík, ředitel IKSŽ 


