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Zápis z porady vedení Institutu komunikačních studií a 
žurnalistiky 

konané dne 7. 1. 2019 

 

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

1) Informace – ředitel IKSŽ 
2) Informace – děkanka FSV 
3) Informace – katedry a součásti 
4) Informace – Provozní záležitosti - mgr. Kryšpínová 
5) Různé 

 
1) Dr. Končelík přivítal členy vedení IKSŽ na první poradě roku 2019 a všem popřál do 

nového roku vše nejlepší. 
Dr. Končelík také připomněl, že na jaře končí pověření dvou vedoucích kateder a bude 
třeba vypsat výběrová řízení na tato uvolněná místa. 
Konstatoval budoucí prostorové potíže vyplývající ze souběžné výuky příslušné jak 
nové, tak končící akreditace. Nabídl k budoucí rozvaze řešení prostorových potřeb 
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výukou vybraných předmětů o víkendech - typicky se může jednat o předměty 
provozované v koncentrované (modulové) podobě, či o předměty kombinovaného 
studia.  
Připomněl dopis proděkana Krištoufka, kterým upozornil pedagogy na nutnost 
aktualizace sylabů. Vedoucí kateder zařídí rozeslání tohoto dopisu všem vyučujícím 
včetně těch externích. 
V únoru proběhnou další Dny otevřených dveří pro nové uchazeče. Tentokrát bude 
oslovení uchazečů probíhat v pozměněné podobě přizpůsobené nově akreditovaným 
specializacím. Prof. Štoll k tomu vytvořil dokument se základními informacemi. 

 
 

2) Paní děkanka důrazně upozornila na váznoucí komunikaci v oblasti fakultní vědní 
politiky vyplývající z faktu, že IKSŽ doposud neobsadil pozici tajemníka pro vědu. 
Požádala o stanovení příslušného pracovníka v co nejkratším možném čase, nejpozději 
do 2 měsíců. 
Paní děkanka také uvedla, že v rámci Hodnocení kurzu budou mít pedagogové nově 
možnost se k hodnocení vyjádřit ještě před jeho uveřejněním na webu. 
Dále informovala, že dr. Švelch na vlastní žádost zastavil své habilitační řízení. 

 
 

3) MKPR – Ing.Vranka: 
Na katedře MKPR začali s přípravou akreditace nového magisterského oboru. 
Dr. Kamil Švec si prodloužil smlouvu na MKPR na dva roky s úvazkem 0,5. 
Katedra převzala starost o Letní školu MKPR. Jednají s Univerzitou v Missouri, která 
žádá o posunutí termínu letní školy. 

 
KMS – Dr. Bednařík: 
Na katedru KMS nastupuje od března 2019 na plný úvazek doc. Carpentier a Dr. 
Doudaki. 
Nastupuje také Dr. Groman na poloviční úvazek jako vědecký pracovník. 
Katedra nyní pracuje na anglické magisterské akreditaci MARS, která bude společná s 
IMS. 
Prostřednictvím rektorátu byly na Národní akreditační úřad zaslány materiály, které si 
NAÚ vyžádal jako doplnění informací u předložené akreditace doktorského studijního 
programu Mediální a komunikační studia. Nyní by NAÚ již měl o akreditaci 
rozhodnout.  
Počty studentů přihlášených na zimní termín státních závěrečných zkoušek se nijak 
výrazně nemění.  
Rozvrh na letní semestr je v přípravě. 
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KŽ – doc. Láb: 
Doc. Láb zopakoval požadavek na metodické upřesnění hodnocení stupnicí A-F u 
státních zkoušek. 
Úspěšně běží příprava akreditace Erasmus Mundus „Journalism, Media and 
Globalisation“. 
Katedra se také připravuje na DOD. 
Pozval na poradu katedry, kde spolu s prof. Štollem prodiskutují konstrukci rozvrhu v 
návaznosti na rozběh nové akreditace od zimního semestru akad. roku 2019/2020. 

 
RTL – Mgr. Peml 
Nové technologie studia RTL se úspěšně zajíždějí. Bude ale třeba přijmout na 
výpomoc dalšího technika. 
 
CEMES – Dr. Prázová 
Informovala o postupu prací na smluvních analýzách. 
Došlo k přehodnocení způsobu financování spolupracujících kolegů. 
 
  

4) Provozní záležitosti – Mgr. Kryšpínová: 
Někteří zaměstnanci nedočerpali do konce roku svou dovolenou, tak jak stanoví 
Opatření děkanky č. 19/2018 k čerpání dovolené na zotavenou. Tyto případy se budou 
individuálně řešit s personálním oddělením a na každé přeložení nevyčerpané dovolené do 
následujícího roku je nutné odevzdat žádost děkance FSV UK s řádným odůvodněním.  

5) RŮZNÉ: 
Paní děkanka upozornila na zdravotní problém jedné bývalé studentky, a na s tím 
související sbírku. Rozhodnuto informovat též na našem FB. 
31. 1. 2019 se bude konat zasedání pléna IKSŽ a to ve 14:00 hod. v místnosti č. 212. 
23. - 24. 3. 2019 se bude konat výjezdní zasedání zaměstnanců IKSŽ - tentokrát opět v 
Hotelu Port u Máchova jezera. 
 
 
 

 
Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční: 30. 1. 2019 ve 12:00 hod. v kanceláři č. 101 
 
Zapsala: Pavla Koterová 
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Za správnost: Dr. Jakub Končelík, ředitel IKSŽ 
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