
Zápis z porady vedení Institutu 
komunikačních studií a žurnalistiky, 

konané dne 24. 6. 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. Petr Bednařík, Ph.D. 
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 
  
  
Pavla Koterová 
  
Omluveni: 
  
Mgr. Ing. Marek Vranka 
PhDr. Irena Prázová, Ph.D. 
  
  
  
  
Program: 

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

  
  
  
1) 
Dr. Končelík přivítal všechny členy vedení IKSŽ, poděkoval za spolupráci při 
schvalování zápisu z předešlé porady a znovu připomněl schvalovací proceduru. 
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Sekretářka Pavla Koterová nasdílí do dvou dnů zápis všem členům vedení a všichni 
budou mít pak dva dny na to, aby provedli úpravy a opravy a to přímo do zápisu. 
Konečné úpravy pak provede dr. Končelík a pak teprve bude zápis uzamčen a 
zveřejněn na webu IKSŽ. Cílem je zveřejnění zápisu do pěti pracovních dnů, typicky 
tedy do pátku při konání porad v pondělí. 
  
  
  

2)      MKPR – doc. Hejlová: 
Doc. Hejlová zhodnotila průběh přijímacího řízení jako velmi dobrý. Odvolání 
je pouze jedno. Systém je nastaven dobře. Dr. Klimeš navrhuje otevřít 
seminář, kde by studenti veřejně vystupovali a prezentovali svůj obor. Prof. 
Štoll k tomu dodal, že již určitá platforma tohoto typu na IKSŽ existuje v 
podobě předmětu Mediální a marketingová praxe IKSŽ. 
  

  
KŽ - doc.Láb: 
Doc. Láb poděkoval všem kdo se podíleli na úspěšném průběhu státních 
zkoušek. BC a Mgr státní zkoušky by se neměly konat hned po sobě, protože 
je to pro pedagogy velice zatěžující a vyčerpávající. 
K průběhu ústní části přijímacích zkoušek proběhla schůzka s prof. Štollem. 
Bylo dohodnuto, jak změnit problematická místa ústního zkoušení. 
Proběhly přijímací zkoušky do doktorského studia. 

  
KMS – prof. Štoll: 
Přijímací zkoušky, které nyní proběhly, byly největší akcí za poslední roky, 
protože byly napříč všemi obory. 243 uchazečů bylo přijato. V prvním kole 
zápisů se zapsalo 175 studentů. V září proběhne další kolo zápisů. 
Prof. Štoll děkuje všem, kteří se na přípravě a organizaci podíleli včetně 
pracovnic studijního oddělení a správy SISu. 
Na základě zkušeností z letošních přijímaček budou přijata některá opatření 
pro příště: SCIO už nebude započítáváno do druhého kola, ale bude jen 
uvedeno procento úspěšnosti. Dopis pro uchazeče bude obsahovat i 
specifikaci druhu požadované literatury, kterou má uchazeč donést. Dr.Shavit 
zde navrhuje, aby uchazeči mohli místo četby uvádět např. i informační 
zdroje. 
Dr. Němcová Tejkalová vyjádřila nespokojenost s průběhem části přípravy a 
organizace ústní části přijímacího řízení do bakalářského studia, a především 
s nedodržením stanoveného termínu k nápravě, aby se problémy 
“nepropsaly” do dalších přijímacích zkoušek. Též požádala ředitele institutu i 
garanta Komunikačních studií, aby se schůzek iniciovaných studijním 



oddělením se všemi referentkami specializací Komunikačních studií účastnil 
nejen garant, ale i subgaranti, neboť to přispěje k větší kvalitě práce všech. 
  
Na KMS končí jako zaměstnanec dr. Orhan. Dne 1. 7. nastupuje zpět dr. 
Švelch po dvouletém pracovním volnu. 
Na začátku srpna se začnou tvořit rozvrhy na zimní semestr. Prof. Štoll žádá 
subgaranty a vedoucí kateder, aby prohlédli Karolinku. Druhý a třetí ročník 
poběží podle předchozích studijních plánů. 
Od září budou každý měsíc probíhat pravidelné schůzky garanta 
Komunikačních studií a subgarantů specializací. Tím již nebude potřeba, aby 
prof. Štoll chodil na všechny schůze všech kateder, subgaranti budou 
informace tlumočit na svých katedrách. Doc. Láb se ptá, zda prof. Štoll 
komunikuje s pedagogy o nových předmětech, prof. Štoll konstatuje, že 
pedagogům „velkých“ předmětů poslal maily s jejich sylaby. V průběhu léta 
naplní sis sylaby z akreditace, a pak požádá všechny pedagogy, aby s nimi 
začali pracovat a aktualizovali je. 
  
Akreditace - Dr. Bednařík: 
Na rektorátu bude nutné odeslat zdůvodnění, proč fakulta podává žádost o 
akreditaci studijního programu Strategická komunikace. Nyní probíhají úpravy 
akreditačního spisu podle požadavků odboru kvality vzdělávací činnosti a 
akreditací RUK. Stejně tak je nyní upravován spis navazujícího mgr. SP 
Media and Area Studies.  
Je nutné definitivně stanovit, které akreditace bude institut dávat do třetí vlny 
akreditačního procesu. Musí se posoudit personální zabezpečení akreditací i 
kapacity z hlediska výuky. U akreditací 3. vlny bude nutné směřovat k jejich 
dokončení v prosinci 2019.  
Dr. Končelík navrhuje k další diskuzi, aby v nové akreditace státní závěrečné 
zkoušky rozdělily do dvou kroků, kdy nejprve v průběhu studia proběhnou 
souborné zkoušky (státnice) z profilových předmětů a samotné státní 
závěrečné zkoušky v podobě, jak je známe dnes (komisionelní) budou 
probíhat pouze nad obhajobou práce. 
  
  
Věda – dr.Shavit: 
Evaluační report byl odeslán v termínu (40 žádaných publikací). Je třeba za to 
poděkovat i lidem na katedrách. 
Následovat ještě bude zpráva o fungování institutu, historii institutu a vědní 
politice. 
  
  
RTL – Mgr. Peml: 



  
V RTL je potřeba řešit klimatizaci. 
Z důvodu čerpání finančních prostředků z programu PRSP nyní budou 
probíhat kontroly na to, zda se nakoupený majetek využívá na dané účely. 
Jak použít a kam uskladnit starou a již nepoužívanou techniku? Dr. Končelík 
zjistí možnost využití prostoru půdy v budově Hollaru. 
  
  
3)      Provozní záležitosti – Mgr. Kryšpínová: 

Vedení institutu by mělo co nejdříve vyřešit problém administrátora projektů. Každý 
projekt má nyní svého vlastního administrátora. Do budoucna by se měl na institut 
přijmout člověk, který bude tuto funkci vykonávat pro všechny projekty na IKSŽ. Na 
konci září proběhne rozšířené zasedání Ekonomické komise AS FSV UK, které se 
tomuto problému bude mj. také věnovat. 
Mgr. Kryšpínová poděkovala doc. Lábovi, který jako jediný z IKSŽ připravil projekt 
pro 12. výzvu Fondu na podporu post-doc pracovníků. 
Pro Institucionální plán FSV UK 2019-2020 zaměřený na podporu nadějných 
postdoktorandů byla na IKSŽ vybrána dr. Petra Koudelková. V předchozích letech 
tento projekt řešily dr. Alice N. Tejkalová a dr. M. Zezulková. 
Na přání Mgr. Slance a doc. Lába se řeší nové uspořádání učebny č. 110, tak aby 
lépe vyhovovala výuce DTP a dalších kurzů. Nové uspořádání stolů by znamenalo 
pro studenty pohodlnější přístup k PC, na druhou stranu bude nutné zrušit velký 
kulatý stůl uprostřed a nahradit jej menším oválným. Učebna by mohla být nadále 
využívána např. pro zkoušky a malé porady, ale už nebude vhodná pro výuku 
jazyků, malých seminářů a také pro porady kateder. Dr. Končelík navrhuje, aby se 
provedly nákresy jednotlivých variant a pak bude rozhodnuto o úpravách učebny. 
Cílem je zachovat využití místnosti jako malé seminární a jako zasedačky. 
Zástupci IKSŽ a Centra jazykové přípravy se domlouvají na společné akci k 30. 
výročí událostí 1989. Akce by měla být určena studentům středních škol a částečně 
by měla probíhat v učebně IES v Opletalově ulici a částečně v RTL (zde cca 3 
odpolední hodiny ve středu 6.11. nebo ve čtvrtek 7.11.). 
O prázdninách se budou v Hollaru natírat okna v kancelářích institutu s výhledem na 
Smetanovo nábřeží. Lakování bude probíhat o víkendech a týká se jen vnějších 
oken a vnějších rámů oken.  
  
Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční:  9. 9. 2019 
  
Zapsala: Pavla Koterová 

Za správnost: Dr. Jakub Končelík, ředitel IKSŽ 


