
Zápis z porady vedení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, 
konané dne 27. 5. 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. Irena Prázová, Ph.D. 
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 
 
 
 
Pavla Koterová 
 
Omluveni: 
 
Mgr. Ing. Marek Vranka 
 
 
 
Program: 
1) Informace – ředitel IKSŽ 
2) Informace – katedry a součásti 
3) Informace – Provozní záležitosti - mgr. Kryšpínová 
4) Různé 
 
 
1) 
Dr. Končelík přivítal všechny členy vedení IKSŽ a popřál mgr. Kryšpínové k životnímu 
jubileu. 
 
 
Dr. Končelík informoval o novém způsobu schvalování zápisu z porady členů vedení IKSŽ. 
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. 
 
 
 



 
2) MKPR – doc. Hejlová: 
 
Na obor MKPR se opět hlásí velký počet uchazečů. 
Proběhly prezentace studentů v Českých centrech a i na dalších místech včetně Hollaru. 
Bude prezentován i výzkum propagace tabákových výrobků. 
Studenti pořádají konferenci pod názvem NE-konference a pozvali i úspěšné absolventy. 
Dr. Koudelková má na starost novou akreditaci. 
 
 
KMS – prof. Štoll: 
 
V průběhu dubna a května byli ustanoveni subgaranti, tedy garanti jednotlivých specializací: 
Petra Koudelková (MKPR), Petr Bednařík (MS), Jana Čeňková. Zapojili se velmi funkčně.  
Přijímací řízení Komunikačních studií postoupilo do druhé fáze, již jsou známa jména 
uchazečů, kteří postoupili přes SCIO. Studijní oddělení jim zaslalo pozvánky k ústní části. 
Komise pro ústní zkoušky jsou za Komunikační studia sestaveny ve všech specializacích. 
Vznikla “stupnice hodnocení”, které budou komise využívat při obodování uchazečů. Je 
jednotná pro všechny tři specializace.  
Jsou nastaveny podmínky pro přijetí do nultého ročníku. Téma, zda “nulťák” chceme nebo 
ne, je třeba nastavit na následující poradě kateder. Podle toho dojde v dalším roce ke 
změně.  
Na KMS se k červnovým státním zkouškám přihlásilo historicky nejméně studentů, zřejmě si 
to nechávají na září. 
Prof. Štoll a dr. Bednařík se v pátek 24. 5. 2019 zúčastnili semináře Československá televize 
v roce 1969 mezi Pražským jarem a nastupující normalizací, který organizovala Česká 
televize na půdě ČT, a to mj. v rolích moderátorů. 
Dr. Notarp prezentovala 23. 5. svým kolegům z katedry a studentům svůj výzkum Concepts 
of Life and Partnership - A Comparative Study on Lifestyles in Europe.  
Proběhly rigorózní promoce. 
Proběhly přijímačky prvního anglického programu (společného s ISS) Society, 
Communication and Media, bylo přijato 14 uchazečů. S předchozím kolem to je 22. Uvidíme, 
kolik se jich skutečně zapíše. Dr. Vochocová byla pověřena komunikací ISS jako zástupce 
IKSŽ ve věci koordinace realizace tohoto programu.  
 
 
CEMES – Dr. Prázová: 
 
CEMES podal nabídku na novou analýzu. 
Proběhla prezentace CEMESu na konferenci Via Karolina.  
Průběžně probíhají metodické i administrativní konzultace ke grantovým nabídkám na IKSŽ. 
Původní změny v TAČRu byly již dořešeny a řeší se již nové projekty v rámci další výzvy 
TAČRu. 
Dr. Končelík poznamenal, že vzhledem k rozmanitosti a šíři činností CEMESu je třeba hledat 
další způsoby, jak o všech jeho aktivitách informovat nejen obec IKSŽ, ale i vnější svět. 
 



KŽ – doc. Láb: 
 
Doc.Láb by chtěl iniciovat změnu formuláře posudků závěrečných prací z toho důvodu, že ty 
stávající nezohledňují hodnocení praktických prací. 
Připravujeme podklady pro prezentaci programu Erasmus Mundus. 
Ve středu bude Středisko umělé inteligence prezentovat první výstupy v ČT. 
Proběhnou ještě dodatečné nákupy z PRSP. 
Na doktorském studiu se plánují dvě obhajoby. 
Za dva týdny proběhnou přijímací zkoušky do doktorského studia. 
 
 
 
Dr. Anna Shavit: 
 
Probíhá hodnocení vědy na FSV. Každý institut vybírá 39 publikací. Máme 42 kandidátů. 
Vybíralo se tak, aby se instituty sladily. Prostor dostanou i různé monografie. Je třeba 
odevzdat elektronickou verzi textu, anotaci a zdůvodnění proč byla publikace vybrána a čím 
je speciální. Autoři budou požádání o zaslání podkladů, v některých případech požádáme 
vedoucí kateder, aby tyto materiály zaslali. 
Do 2. září musí taky Institut odevzdat podklad k vnitřní evaluaci (materiál 12 až 15 stránek o 
historii a společenském významu institutu, vědecké a pedagogické činnosti). Dr. Shavit 
připraví strukturu a přizve ke spolupráci vedoucí kateder a další kolegy. Tuto zprávu pak 
může institut dále využívat ke své prezentaci. 
Proběhly dva semináře  k TAČRu.  
Bylo by dobré umístit na stránky IKSŽ zprávy z výzkumu. Prof. Štoll to vítá, ale zároveň 
uvádí, že web IKSŽ je téměř nefunkční. 
Bylo by vhodné najít administrátora, který se bude za IKSŽ starat o nové granty. Po dioskuzi 
konstatováno, že jeho vhodným organizačním zařazením je CEMES. 
Evropská komise vypisuje výběrové řízení na projekt H2020. 
 
 
 
RTL – Mgr. Peml 
 
Z řad pedagogů se objevují čím dál častěji požadavky na práce mimo prostory RTL. Vedoucí 
RTL však upozorňuje na to, že dostávají o těchto akcích nesprávné nebo neúplné údaje a 
komplikuje jim to práci. Další problém je, že na tyto akce není dostatečné personální 
zajištění. 
Do učebny č. 215 je možné trvale instalovat kameru na natáčení a streaming různých akcí, 
bez nutnosti instalace a deinstalace techniky na každou akci. 
V minulém semestru byly požadavky z výuky na 4K techniku. Dle vedoucího RTL chybí ve 
studiu 4K řetězec vyčleněný pro studentské projekty. Techniku, kterou využívají pro 
komerční zakázky nemohou půjčovat studentům, protože dochází ke kolizím termínů a 
kapacit s komerční výrobou. 
Od začátku roku mají v RTL nové ceníky, které se však dosud neobjevily na webu IKSŽ. 
Proběhnou další dvě školení DALET.  



Studio RTL bude prezentováno na technologické konferenci ABEX. 
  
  
3) Provozní záležitosti – Mgr. Kryšpínová: 
 
Do konce týdne je třeba za IKSŽ odevzdat plán dovolených na personální oddělení a návrh 
rozpočtu ze vzdělávací činnosti na rok 2019. 
Povinnou zdravotní prohlídku zatím neodevzdal dr. Wolák.  
V pondělí proběhnou na Právnické fakultě UK písemné přijímací zkoušky do magisterského 
studia oborů Žurnalistika Mediální studia, současně s tím začne také ústní kolo přijímacího 
řízení, nejprve oboru Marketingová komunikace a PR.  
 
 
4) Různé: 
  
Doc.Hejlová žádá o nastavení podmínek spolupráce kateder a doktorandů. Studenti 
doktorského studia nemají zájem spolupracovat. Měly by být jasně daná práva a povinnosti 
těchto studentů. Doc. Láb říká, že je to dáno studijním řádem. 
Doc. Hejlová projednává pravidla publikování working papers. Požádala o spolupráci IES, 
kde to funguje dobře, zatím čeká na odpověď.  
 
Prof. Štoll poděkoval za prezentaci knihy Dr. Aleny Lábové. Kniha je podle něj její životní 
dílo a unikátní soubor informací. 
 
 
 
 
Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční:  24. 6. 2019 ve 13:00 hod. v místnosti č. 110 
 
Zapsala: Pavla Koterová 
Za správnost: Dr. Jakub Končelík, ředitel IKSŽ 
 


